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I. ÚVOD 

Záměrem této práce je upřesnit a definovat jedno z klíčových témat mexického filmu 

obraz původního indiánského obyvatelstva, které nicméně není příliš reflektováno 

v odborné literatuře. Indiáni 1 jsou potomci nám známých původních obyvatel amerického 

kontinentu, jejich obraz tvoří nedílnou část uměleckých projevů všech oborů. V současnosti 

existující kultura v Mexiku je směsí evropských a indiánských vlivů. Nativní obyvatelé jsou 

její nejpůvodnější součástí. S příchodem kinematografu se film stal nejrozšířenějším médiem, 

prostřednictvím něhož se člověk mohl vyjádřit, a prvními tématy byly spíše obrazy z 

každodenního života. Postupně se zajímavým námětem stávala i historická paměť národa, 

která je spjata s problematikou, jak většinová společnost vnímá indiánské komunity. 

Na začátku své práce shrnujeme otázku identity mexického Indiána. Tato kapitola 

nemá za cíl podrobný rozbor problému, ale naopak usiluje o zjednodušení antropologicky i 

etnologicky sporných bodů, záměrem je vytvořit co možná nejjednodušší popis, který by 

posloužil jako východisko k definici indiánského hrdiny ve filmu. Je zřejmé, že se tak 

můžeme dopustit drobných nepřesností, protože ani mexická odborná veřejnost nevyřešila 

jasně otázku, jak posuzovat příslušnost k etnické skupině. Už dávno nestačí jako rozhodující 

faktor lingvistické hledisko. Vždyť ani Indiáni ve filmech téměř nepoužívají své mateřské 

jazyky, a přitom zastupují nativní obyvatelstvo. Protože v Mexiku vlastně neexistuje odborná 

filmová literatura, která by se zabývala tímto tématem, museli jsme vycházet z odborné 

indigenistické literatury, jež se zaměřuje na antropologii, etnologii, sociologii apod. Drželi 

jsme se shrnutí jednotlivých tendencí, jak je podal León Vázquez v knize Ser India otra vez: 

1Jsem si vědom, že psaním slova Indián s velkým počátečním písmenem se rozcházím s Pravidly českého 
pravopisu, ale označuje zde obyvatele území a příslušníky dané kultury. Toto slovo se původně používalo pro 
obyvatele nově objeveného kontinentu- Indií, proto omezení pouze na etnický význam se většině 
iberoamerikanistů nejeví jako vhodné. Většina odborných prací věnovaných iberoamerické kultuře a dějinám 
dává na rozdíl od normy přednost psaní s velkým písmenem. 
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Ia purepechización de los tarascos serranos, kde se v ll. kapitole věn~je otázce identifikace 

mexického Indiána na všeobecné úrovni. 

Třetí kapitola je zasvěcena základnímu přehledu vývoje indigenistického proudu v 

mexické kinematografii. Pro tuto část jsme nalezl v podstatě jen tři dílčí zdroje, a to i po 

poradě s odborníky z Centra filmových studií v Guadalajaře v Mexiku. Krátký článek 

v antropologickém zpravodaji z roku 1999, který jako jediný pojednává o tomto tématu, je 

pouze hrubým nástinem otázek s ním spojených. Dále Aurelio de los Reyes, specialista na 

období němého filmu, ve své knize Media siglo de cine mexicano věnuje šestou kapitolu 

filmovému indigenismu. Podobně tak činí i Francisco Sánchez v esejisticky pojatých dějinách 

mexického filmu Crónica Anlisolemne de! Cine Mexicano, kde se zabývá tabuizovanými 

tématy. Tyto zdroje posloužily ke shromáždění základního korpusu filmů, s nimiž se bylo 

třeba seznámit. Podrobné prostudování osmnáctisvazkových dějin mexického filmu Emilia 

Garcíi Riery Historia documental de! cine mexicano: Época sonora, v nichž má každý film 

samostatné heslo, nám umožnilo seznámit se se zbylými filmy. Tyto dějiny jsou dovedeny jen 

do roku 1978, takže období do současnosti bylo nutné zpracovat jen procházením katalogů a 

novinových výstřižků v knihovně Centra filmových studií. K této práci svými cennými 

radami přispěl ředitel centra Al faro Eduard o de Ia V ega, vedoucí filmotéky a knihovny 

filmový historik a pedagog Juan Carlos Vargas a školitelka Patricia Torres San Martín. 

Definice identity Indiána a nástin historie indigenistického proudu národní 

kinematografie posloužily jako východiska ke kapitole čtvrté, v níž se zabýváme indiánským 

hrdinou z hlediska teoretického. Vycházíme z předpokladu, že nelze zaměňovat venkovana a 

Indiána, což dokazujeme v kapitole druhé. Na první pohled se tento jev může zdát marginální, 

ale jeho směšování často působí nedorozumění a ochuzuje filmy s indiánskými hrdiny o 

jejich naléhavost. Popisujeme zde teorii dělení indiánského hrdiny na tři typy - statický, 
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homogenní a heterogenní, v obrazném slova smyslu vlastně odpovídá i vývoji jejich postavení 

v období kolonizace. Následují tři kapitoly, v nichž se pokoušíme o podrobnější analýzu 

vybraných filmů. Naším úsilím je demonstrovat, jak konkrétně se indiánský hrdina chová a 

jak jedná v rámci klasické narace (Macario, 1959, r. Roberto Gavaldón), modernizujícího 

(Raíces, 1953, r. Benito Alazraki) a polodokumentárního pojetí (Tarahumara, 1964, r. Luis 

Alcoriza). 

Vzhledem k rozsahu tématu mohlo dojít k opomenutí některých filmů především 

z doby posledních dvaceti pěti let. Tato práce vznikala během mého studijního pobytu na 

univerzitě v mexické Guadalajaře, kde mne moje školitelka navedla na omezení zkoumaného 

období na léta 1951-69. Proto celkově věnuji větší pozornost první polovině dvacátého století. 

Důvodem bylo příliš velké množství materiálu, který ještě nikdy nebyl zpracován. Toto 

období je zajímavé, protože se jedná o přelomové období i pro mexickou kinematografii -

objevují se experimentální filmy, vzniká nezávislá produkce a politicky kritické filmy. Jelikož 

je pojetí Indiánů v dokumentárních filmech odlišné a protože tvoří samostatnou skupinu, 

nebyla tato část produkce do diplomové práce zahrnuta. V současnosti navíc existují při 

indigenistických institutech v Mexiku vědecké skupiny vizuální antropologie, které umožňují 

natáčet samotným Indiánům. Cílem nebylo hledat nový systém fungování obrazu Indiána 

v mexickém filmu, ale šlo nám o popis historického vývoje, chtěli jsme podat jeho ucelený 

obraz. V neposlední řadě je nutné podotknout, že jsme ani neměli v úmyslu hledat řešení 

neutěšené situace, protože to múže úspěšně vzejít pouze z mexické společnosti. 
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ll. DEFINICE NATIVNÍHO OBYVATELSTVA V MEXICKÉ SPOLEČNOSTI A 
PROBLEMATIKA JEHO ETNICKÉ IDENTIFIKACE 

11.1. KRITÉRIA DEFINICE 

Sociální realita nativního obyvatelstva byla jedním z tabu neJen výhradně pro 

mexickou společnost, ale zasáhla rovněž celý americký kontinent. Diskuse o právech Indiánů 

vyvolává otázku, proč je třeba je bránit, když by měli mít stejná práva a povinnosti jako 

ostatní občané, a to bez ohledu na jejich etnickou příslušnost. Právě problematika výše 

zmíněné kontradikce bývá často zdrojem averze vůči tématu. Pokud oficiální místa přijímala 

za politicky správné zneužívat lidských a občanských práv určité obyvatelské skupiny a 

nepodnikala žádné kroky, aby tomu zabránila, pak takovýto stav musel logicky vytvářet 

napětí ve společnosti. 

Sporná otázka, týkající se začlenění indiánského obyvatelstva2 do struktury 

jednotlivých státních celků, zasahuje území od Aljašky po Ohňovou zemi. Kořeny těchto 

.,otazníků" bychom mohli z velké části hledat ve způsobu myšlení obyvatelstva neamerického 

původu, které si v sobě nese dědictví svých evropských předků, tzn. především negativní 

stigma conquist/ a následné kolonizace. Nejen obyvatelé Spojených států amerických jsou 

poznamenáni romantizujícím pojetím Indiána, i když je tíží o poznání více, ale určitá 

idealizace nebo mytizace se projevuje vlastně v celé iberoamerické oblasti. Tento model 

nacházíme i v literatuře, ve výtvarném umění, ve filmu a v širším pojetí se s ním vlastně 

setkáváme všeobecně v celé společnosti. Pro část evropských dobyvatel byl americký 

2Ve Střední Americe (včetně Mexika) žije kolem 13 milionů Indiánů, v Jižní Americe kolem 10 milionů. Údaje 
jsou převzaty ze statistik londýnské skupiny pro práva minorit (Minority Rights Group). Samozřejmě situace se 
v jednotlivých zemích liší zejména v závislosti na historickém vývoji a stupni demokracie. 
'Conquista je období nejintensivnějšího rozšiřování španělské koloniální říše v Americe doprovázené boji 
s původním obyvatelstvem. Je vymezeno první Kolumbovou výpravou a přibližně polovinou 16. století. Území 
získaná v době conquisty Španělé kolonizovali postupně až do druhé poloviny 17. století. kdy začali hranice 
oblasti osídlené stabilně Evropany a jejich potomky opět posunovat do regionů obývaných do té doby pouze 
Indiány, popřípadě vůbec neobydlených. OPATRNÝ, JOSEF, Amerika v proměnách staletí. Praha: Libri, 1998, 
str. 120. 
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kontinent symbolem ztraceného r~je, ale pro Indiány se stala jeho novodobá historie obdobím 

genocidy. Samozřejmě nejtěžší je vyrovnat se s objektivním obrazem skutečnosti. Ve chvíli, 

kdy každý obyvatel amerického kontinentu přijme fakt, že historie ztraceného r~je nebyla ve 

skutečnosti ničím jiným než masakrem Indiánů (v daném počátečním období)4
, může 

zmiňovaný falešný mýtus zmizet a realita (potažmo její dějiny) bude vnímána bez zbytečného 

zkreslování. Aby bylo možno nastolit historickou a společenskou debatu, musí si všichni 

uvědomit. že dobývání amerického kontinentu bylo v prvé řadě nepřátelskou invazí 

evropských cizinců, kteří se zmocnili všeho, na co narazili a zpočátku po sobě nezanechali 

nic přínosného, ba dokonce ani nedovolili původním obyvatelům uchovat si svou 

autentičnost. 5 

Jako nejpalčivější problém se pak jeví zvláště otázka identity daných skupin 

obyvatelstva protože s sebou přináší další komplikace a požadavky (legislativní a zeměpisná 

nezávislost) ze strany - Indiánů. Souhrn těchto nároků je pouze důsledkem staletých snah 

včlenit Indiány do moderní společnosti a zničit tak jejich zvyky a tradiční život, což není vina 

pouze násilné katolizace. Ve srovnání s jinými aspekty popisovaného dějinného procesu 

(např. časově omezená etapa otroctví6
, společenské ponižování, potlačování původní kultury a 

~Nemám v úmyslu mytizovat historický průběh kolonizace ze strany evropských mocností ani ze strany církve, 
avšak lze jen těžko ospravedlnit negativní přínos evropské kultury a fyzickou likvidaci původního obyvatelstva. 
Církev se aktivně podílela především na náboženském a kulturním vykořenění. Samozřejmě je třeba uznat jako 
záslužné, že právě z jejího středu se ozvaly první hlasy na obranu práv Indiánů. 
'Okruh otázek, pravd a přetrvávajících křivd je často otevřeně popisován spíše v literatuře, již je možno označit 
ze populárně naučnou. Například u nás vyšla v překladu kniha Jerryho Mandera V nepřítomnosti posvátného
Selhání moderních technologií a zápas indiánskvch národů o přežití (Doplněk, Brno, 2003). Zde především v 6. 
kapitole 2. části, 11.-13. kapitole 3.části a v 15.-17. a 20. kapitole 4. části poměrně zřetelně a za dostatečného 
využití fakt a argumentů popisuje autor v podstatě důsledky setkání nativního obyvatelstva s Evropany. Přestože 
Manderúv pohled nám může připadat ekologicko-levicový, při střízlivém posouzení jeho úvah nelze v mnoha 
ohledech než souhlasit. Na druhou stranou si uvědomíme, že mexičtí Indiáni nemají za sebou tak kruté dějiny 
jako například potomci Mayů v Guatemale. 
60troctví sice v Americe existovalo již v předkolumbovském období, nemělo však zdaleka takový význam 
v ekonomické a sociální sféře jako po příchodu Španělů, Portugalců a později také dalších Evropanů. Ti všichni 
sice zpočátku zotročovali Indiány, už na počátku 16. století se však začal v amerických koloniích radikálně 
zvyšovat počet otroků afrického původu, zejména poté, co španělská koruna až na výjimky zotročování Indiánů 
zakázala. in OPATRNÝ, JOSEF, c.d., str. 410. 
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v ncposlední řadě chápání indiána jako bytosti podřadné7 ) není samotný proces násilné 

katolizace tolik důležitý. Právě původní obyvatelé Mexika se vyznačovali poměrně velkou 

mírou tolerance vůči jiným náboženstvím a nebylo pro ně těžké asimilovat jiné religiosní 

prvky (Jacques Soustelle přiléhavě popisuje tento unikátní proces na příkladu jiné etnické 

skupiny ve své knize (tvero sluncí, Argo, Praha, 2000). Logickým vyústěním takového 

prolínání byla směs křesťanství s aspekty místních náboženství - tzv. náboženský 

synkretismus. To samozřejmě nemohlo uspokojit církev, jež při pochopení indiánské taktiky 

začala důrazněji hledat prostředky pro násilnou katolizaci 8
. Je tudíž pravděpodobné, že už v 

tuto chvíli začíná etnocidio" na všech úrovních (společenské, hospodářské, politické, kulturní. 

filozoficky existenciální i materiálně životní). Naštěstí naše evropská společnost nikdy 

neuspěla ve svých snahách o úplnou eliminaci tradiční kultury kontinentu "novou" americkou 

kulturou. Místo rozvíjení původních civilizací se evropská společnost snažila o jejich 

vymýcení. aby tato území doslova "vyčistila'' od všeho pohanského. 

Problémem nebyla podřadnost již existujících kultur, ale jejich rozdílné způsoby boje 

mající i své nábožensko-tilozofické důvody. Taková situace umožnila dobyvatelům 

manipulovat s etniky dle libosti. Indiáni se nevyhnuli fyzické likvidaci. přestože jejich 

vojenský odpor netrval dlouho, protože postupně podléhali pro ně neúnosné námaze 

námezdních prací, případně v některých případech spáchali sebevraždu, aby se vyhnuli 

ponižujícímu postavení. Ve spojení všech vyjmenovaných problémů s dějinnými důsledky 

'Právě Jerry Mander výstižně a moderní způsobem shrnuje takt podřazenosti Indiánů, což vlastně trápilo i 
proslulého ochránce Indián tl Bartolomého de las Casase ( 14 74-1566). Všeobecně vzato byli domorodci vždy a 
všude považováni za příliš zaostalé na to, aby mohli vytvořit demokratickou vládu, tak bylo ospravedlňováno 
zasahování do jejich sociálních struktur ze strany bělochů. Indiánské kmeny Severní Ameriky byly o poznání 
méně výb~jné a nehierarchické. což kladlo překážky v případě snah institucionalizovaných vlád o vyjednávání. 
8Například film La otra conquista (Jiná conquista, 1999, r. Salvador Carrasco) popisuje násilný přestup ke 
křesťanství očima indiánského hrdiny, což je jeden z mála pokusů o objektivní pohled na skutečnost. Opačným 
příkladem je němý film Tepeyac ( 1917, r. José Manuel Ramos a Carlos E. González) pojednávající o nikdy 
neobjasněném obvinění církve ohledně falzifikace zjevení svaté Panny Guadalupské. 
9Výraz znamená ve španělštině cílenou eliminaci příslušníku dané etnické skupiny. 
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musíme hledat podstatu současné situace, která může z mnoha hledisek vypadat "kafkovsky". 

Tím je myšlen absurdní stav, kdy obyvatelé, sídlící na americkém území po mnoho staletí 

před jeho dobytím, musí nyní bojovat za svá práva, která však jsou oficiálně uznána. 

Dvacáté století bylo nejen bohaté na krvavé události, ale také v mnoha směrech 

pomohlo vyřešit indiánské problémy, a to díky celosvětovým změnám. S odstupem času již 

lze dnes tvrdit, že po mexické revoluci začala dosud neuzavřená etapa intenzivnějšího boje 

Indiánů za své sebeuvědomění. Stát byl konečně donucen uznat existenci původních etnik a 

řešit problematiku jejich začleňování do moderní společnosti. Tehdy se zrodila zásadní 

otázka: Kdo se může prohlásit za Indiána? Tato otázka se dotýká nejen administrativního 

systému, ale zasahuje i oblast umění, jež vždy reflektovalo aktuální problémy, které život 

nějaké země prezentují i jako život individua. Postava Indiána proto začíná následně pronikat 

do literatury a tilmu, stává se fenoménem dvacátého století. 10 

Kritéria pro oficiální přijetí indiánské identity se samozřejmě mění až dodnes. Existuje 

mnoho přístupů, tím nejklasičtějším je pohled lingvistický. Od sčítání lidu v Mexiku v roce 

1950 přibyly i další rysy : způsob oblékání a stravování. V druhé polovině minulého století se 

obraz Indiána více propojil s obrazem osoby, jež žije jako Indián. Jedná se o velmi důležitý 

přelom, neboť nemůže rozhodovat výhradně jazykové kritérium. Zbavení Indiánů 

španělských kulturních nánosů individuality mohlo totiž být do značné míry podmíněno 

chováním proměnným v závislosti na situaci a společenském postavení. Je nasnadě, že 

slyšíme-li ve filmu mluvit postavy některým z původních amerických jazyků, dosahuje se 

větší autentičnosti, avšak hrozí nebezpečí exotičnosti. Jeví se tudíž jako velmi nezbytné, 

abychom k výše zmíněným základním charakteristikám (jazyk, oblékání, strava) připojili i 

způsob života a myšlení. Pouze takovýto celek se vyhne turistickému exotismu a může být 

101 kdyžjiž v 19. století je indiánská tématika oblíbeným námětem u romantiků například francouzský spisovatel 
René-Fran9ois de Chateaubriand napsal novelu Atala aneb láska dvou divochů v pustině ( 180 I). 
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hodný indiánské kultury. Mnou právě uvedené tvrzení je pouhým zjednodušením tautologické 

definice Altonsa Casy, v jehož pojetí se setkáváme se čtyřmi základnými prvky : somatickým, 

kulturním, I ingvistickým a psychologickým 11
• A León V ázquez dodává pátý : 

.z jeho argumentace lze vyvodit pátý prvek sociologický : Indiánem je ten, kdo náleží do 

indiánské komunity. Další rozměr takto získaný není vůbec samoúčelný. Jakákoliv studie, 

která se zaměřila na tuto problematiku, by mohla vyhodnotit jakoukoliv z předchozích definic 

jako účelovou.'-' 2 

Lingvistický parametr pro určování příslušnosti k dané komunitě je vlastně nejstarším 

kritériem, jímž se mexický stát řídil. Změny v počtu obyvatel hlásících se k indiánskému 

původu se přímo úměrně měnily dle toho, jak se otevírala možnost identifikace 

prostřednictvím jiných faktorů než pouze jazykových. Za klíčový okamžik bývá považování 

sčítání lidu v roce 1921. V tomto roce vznikla možnost přihlásit se ke svému rodnému původu 

na základě předpokladu, že respondent ovládá některých z indiánských dialektů, nebo si 

vybrat zmíněnou variantu na základě svého vlastního přesvědčení. V prvním případě se 

přihlásilo L8 milionu obyvatel a v případě druhém činil celkový součet 4,1 milionu. Jelikož 

se pro následující sčítání lidu demografové spojili s etnografy a etnology, byly vytvořeny 

poměrně komplikované dotazníky, které však významně přispěly k možnosti širšího pojetí 

složitého problému etnické příslušnosti, etnického původu. Sčítání lidu v roce 1950 už 

11 Z uvedeného rozboru vyplývá, že somatický prvek se týká způsobu přemýšlení a tedy zděděného filozofického 
systému teritoriozujícího svět a jeho komponenty. Ostatní pojmy jsou přímým označením pro charakteristiky 
vlastní i naší bělošské společnosti, přičemž právě velká nejednotnost filozofického pohledu na svět nás odlišuje 
od původních obyvatel iberoamerického prostoru. CASO, ALFONSO, Definición de! india y fo india, in La 
comunidad indígena. México: SEP/Diana, 1980. 
1 ~V ÁZQUEZ. LEÓN, Ser lndio otra vez: Ia purepechizaciún de los tarascos serranos. México: Consejo 
Nacional para Ia Cultura y los Artes, 1992, str. I 06. 
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zohlednilo zpúsob oblékání a stravování 13
, lingvistické hledisko tak rozhodovalo pro 2,4 

miliony dotázaných, při využití všech tří hledisek se výsledek zvýšil na ll ,4 milionu 

respondentů. Pro zohlednění odlišností ve stravě byl dotazník podrobný do té míry, že 

specifikoval i konzumované potraviny. Na první pohled chvályhodný posun při etnickém 

rozdělení obyvatelstva ale možná vnesl ještě větší zmatek do problematiky definice 

indiánského obyvatelstva. Poněvadž striktní a omezený jazykový faktor byl shledán 

nevyhovujícím a protože rasové kritérium bylo příliš vágní, začal být využíván i kulturní 

aspekt v nejširším slova smyslu (nešlo tedy jen o kulturu mluveného slova, ale obsah pojmu 

se rozšířil i na stravování, oblékání a vůbec užité umění jako součást vlastního etnického 

vymezení vúči zbytkové společnosti). Během dekády ohraničené lety 1970 a 1980 došlo ke 

zvýšení z 3,1 na 5,1 milionu. Národní indigenistický ústav (Instituto Nacional lndigenista) 

ovšem uvádí vzrůst z 4,2 na 8 milionů, dnes je právě toto číslo využívané nevládními 

organizacemi, leč oficiální úřady se vždy raději přiklánějí k dle jejich slov ,,střízlivějším" 

odhadům. Abychom byli dostatečně objektivní, je třeba přiznat, že minimálně posledních 

pětadvacet let začíná převažovat určitá módní tendence, pro niž je výrazem cti a exkluzivity 

hlásit se k indiánském původu. 

Podle údajů nadnárodních oficiálních institucí (INED-lnteramerická banka rozvoje, 

F AO-Interamerický indigenistický institut), u nichž lze předpokládat větší míru nestrannosti, 

žije v současnosti na území Mexika více než 40 etnických skupin. Mezi nejznámější patří 

Nahuaové, Mayové, Zapotékové, Huicholové, Tarahumarové, Huaxtékové a Tzotzilové. I 

přes určité pozitivní snahy mexické revoluce ( 191 0-1917) se státu podařilo marginalizovat 

všechna etnika. Tento přístup podnítil vznik militantních nacionalistických skupin, jakými 

1
' Zajímavým pramenem pro sledování demograťicko-statistického vývoje při sčítání nativního obyvatelstva je 

následující kniha··· Luz María Valdés a María Teresa Mcnéndez, Dinámica de Ia población de habla indígena 
(1900-/91\0). México: UNAM, 1985. 
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jsou např. Zapatistická armáda osvobozeni (AZLN) nebo Nezávislá fronta indiánského lidu 

(FIPI), abychom jmenovali alespoň ty nejznámější. Hlavními indiánskými jazyky jsou nahuatl 

(nebo také aztéčtina) a dialektiky vzniklé z jazyka maya. 

Považujeme dnes za zvláštní, že stát se zabývá definicí identity jedné skupiny svého 

obyvatelstva. To je však pouze historický důsledek nespravedlivého zacházení s indiánskými 

obyvateli. Je zajímavé, že samotní Indiáni pravděpodobně nemají stejnou představu o své 

identifikaci jako my. Pokud bylo umožněno respondentům nějaké ankety nebo nějakého 

sčítání vybrat si svobodně svůj rasový původ, vždy se výsledné číslo výrazně zvýšilo oproti 

případům, kdy výběr rasové příslušnosti byl podmíněn faktory vyjádřenými v předchozím 

textu. V podstatě neexistuje jednoznačná definice, ale nalezneme jich naopak několik 

ruzných, jež se mohou měnit v závislosti na historickém období a společenské situaci. 

Domnívám se, že to samé by platilo pro jakoukoliv další etnickou menšinu všude jinde na 

světě. Není-li situace příznivá, pak lidé dají přednost popření své samoidentifikace, aby mohli 

přežít (příkladem mohou být Židé v období druhé světové války). Asi jen stěží nalezneme 

výraznější intelektuální proud v latinskoamerické oblasti, jenž by jednoznačně podporoval 

vliv Spojených států amerických na vývoj tohoto problému. Novodobé dějiny Latinské 

Ameriky spíše dokazují zhoubný účinek svého severního souseda. Ostatně, všechny 

významnější kinematografické umělecké proudy se vždy vymezovaly vůči jeho vlivu a 

vměšování se do společensko-politické situace, jejíž důsledky se často stávaly klíčovými pro 

následný vývoj. V této souvislosti je přínosná 13. kapitola nazvaná Dar demokracie 3. části 

z již citované knihy Jerryho Mandera, v níž jsou Spojené státy americké představeny jako 

země, jež z mnohého z principů demokratických ideálů, a zejména federace, převzaly 
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z Velkého závazného zákona Irokézské konfederace 14
• Podle něj po staletí žila v míru 

federace několika indiánských národů. Autor následně přesvědčivě dokládá, že uvedeným 

zákonem se nechal inspirovat Benjamin Franklin (jeho práce jsou odkazů na řízení 

společnosti u Indiánů plny) s Thomasem Jeffersonem. I když lze možná Manderovi v mnoha 

směrech vytýkat nedůslednost v nestranném předkládání faktů, je přínosné alespoň jeho 

nestandardním zpúsobem prováděné nahlížení na nativní populace, přičemž se snaží vycházet 

především z historických dokumentl! a přihlížet k objektivně ověřitelným údajům. 

V současnosti vyvstává i další problém. Častou otázkou bývá, do jaké míry je snaha o 

včlenění do tradičního společenství přirozeným výsledkem snahy o zachování identifikace a 

do jaké míry už se múže jednat o do jisté míry politický akt vedoucí k jasnému vymezení 

sociálního statutu. Vzhledem k tomu, že mexická kinematografie nedospěla do stádia, kdy by 

takto dynamicky reflektovala aktuální problematiku, nebude pro náš cíl na překážku, 

vypustíme-li nejaktuálnější diskuse o indiánské sociální potřebě ochrany a z toho plynoucího 

násilného vytváření společenství ze strany Indiánů 15
• V mnou zkoumaném materiálu je 

nejdúležitější odlišit Indiána od míšence zemědělce a na základní úrovni objasnit 

charakteristické znaky. Poznamenejme, že v celkovém vyznění jsou filmy s indiánskou 

tématikou vice odrazem bělošské představy o jejich identitě, kultuře a historii. Přestože 

v Mexiku existují indiánské kinematografické pokusy o natáčení jejich vlastních rituálú, 

v porovnáni se situací černošského obyvatelstva v Africe jde však spíše o tragikomické 

snahy práce míšenců s "těmi" primitivy. V Latinské Americe existují poměrně zásadní rozdíly 

14Pět irokézských kmenů vytvořilo patrně ve třetí čtvrtině 16.století svaz obývající kraj východně od Velkých 
kanadských jezer. nazývaný pak po roce 1722 ligou nebo konfederací. Příslušníci svazu udržovali kontakty 
s nizozemskými a anglickými obchodníky. Za válek evropských mocností bojovali na straně Angličanů. Během 
nich se liga rozpadla. in OPATRNÝ. JOSEF, c.d .• str. 236. 
15K takové situaci určitě docházelo v případě sociálně méně komplikované organizace indiánských národů 
žijících hlavně na území Spojených států a Kanady. Problematičnost takového donucovacího přístupu modelově 
popisuje Jerry Mander v citovaném díle v 6. kapitole 2. části. 
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v postavení Indiánů v jednotlivých zemích. Právě v souvislosti s touto nerovnou indiánskou 

situací se Mexiko postupně proměňuje ve více progresivní a méně rasistickou zemi. 

Závěrem bychom rádi shrnuli základní charakteristiky nejobjektivněji sloužící pro 

popsání individua, které se může identifikovat jako Indián. Pro téma naší práce se tato kritéria 

stávají východiskem k rozlišení indiánského hrdiny ve filmu. 

Status Indiána lze přiřknout takovému člověku, jenž vykazuje určité fyzické odlišnosti, 

žije ve specifickém etnickém společenství, mluví některým indiánským jazykem a 

v některých případech ovládá i španělštinu s typickým indiánským přízvukem. Jeho způsob 

oblékání odpovídá indiánskému stylu, tato osoba se účastní tradičních kulturních rituálů. 

Ovšem existují také rysy, jejichž definice není tak snadná a jejichž projevy nemusí být tolik 

zřejmé. To, co nejspolehlivěji zařazuje člověka do nějaké národnostní, etnické nebo jiné 

skupiny, je způsob jeho chování, jenž odpovídá schématům přirozeně vyplývajícím 

z odpovídajících kulturních tradic a ve svém důsledku implikujícím specifický způsob 

myšlení. Právě u původních obyvatel amerického kontinentu ovlivněných principem 

identifikace individua s indiánským společenstvím shledáváme odlišnou koncepci světa na 

základě vžitého filozofického systému. O samotné otázce identity a o s ní souvisejících méně 

exaktních faktorech pojednáváme podrobněji v následující podkapitole. 

II.II. VYMEZENÍ INDIÁNSKÉ IDENTITY 

Nejnaléhavěji nastoleným problémem v minulém století je rozdíl mezi venkovanem a 

Indiánem. Původně typický koloniální výraz indio (Indián) se v průběhu 19. století začal 

využívat pro hanlivé označení. Rovněž i definice Indiána se v tomto století stává pejorativním 

pojmenováním pro jakéhokoliv venkovana. Odsud pravděpodobně pochází důvod, proč 

v současnosti bývá sociální statut moderního Indiána často zaměňován s venkovanem. Od 
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čtyřicátých let minulého století přestal být uvedený výraz synonymem pro venkovana, 

posloužil spíše pro označení kulturní kategorie, jež zahrnovala chudé obyvatelé mající 

problémy s integrací do národní společnosti. Užitá terminologie se samozřejmě stává ještě 

mnohem komplikovanější, zohledníme-li sociologické, antropologické či politické kritérium, 

budeme-li v neposlední řadě na problém nazírat z pohledu literárního a filmově-analytického. 

Nastíněné zaměňování se zrodilo jako výsledek sémantických posunů označení "Indián". 

S rozvojem moderní mexické společnosti a v přímém vztahu s proměnou společenského 

statutu moderního Indiána muselo nutně dojít k odlišnému chápání slova Indián. 

,.Není náhodné, že už téměř dvacet let jsme svědky zrodu nové definice Indiána v lůně naší 

společnosti. To charakteristické na tomto procesu znovunabytí indiánské identity je, že 

v důsledku nových převažujících okolností a nově používané státní klasifikace jsou samotní 

Indiáni těmi, kteří se prohlaš~jí za více indiánské a prožívají štěstí indiánství ( ... )." 16 

Toto etnické znovuzrození, jak ho popisuje León Vázquez, se naprosto zásadním způsobem 

odráží v mexických tilmech. Je třeba si uvědomit, že nejvýraznější filmy čtyřicátých let -

především režiséra Emilia Fernándeze- se vyznačují filmovým diskursem výrazně odlišným 

od stylu následujícího v letech šedesátých až osmdesátých až k radikálnímu zlomu v letech 

devadesátých 17
• Neděje se tak výhradně zásluhou zlepšení technických podmínek 

umožňujících zachytit skutečnost důvěryhodněji. Vše značnou měrou ovlivňují i sociální 

změny. Nicméně, zpočátku lze jen stěží mluvit o zásadní změně, jež by zvrátila život a 

16VÁZQUEZ, LEÓN, c.d, str. 108. 
17V podstatě jde o analogický vývoj jako v literatuře, přestože na úrovni písemnictví došlo již k posunu. 
Kinematografie nejdříve využívá Indiána jako dekorativní postavu a romantického hrdinu. S rozvojem filmové 
řeči v Mexiku se rozšiřuje i toto pojetí. Podrobně o tom pojednávám ve IV. kapitole týkající se klasifikace 
indiánského hrdiny. 
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postavení Indiánú a vyřešila tím jejich problémy. Ještě v sedmdesátých letech politickým 

požadavkúm více vyhovují filmy s tématikou prostituce, o osudech lidí stojících na okraji 

(jaké natáčel Arturo Ripstein ) než filmy zabývající se tabuizovaným tématem - "postavením 

Indiánů v mexické společnosti''. 

Pro vysvětlení celkové situace je třeba pochopit pojem procesu indiánské integrace a 

renesance indiánské identity. Oba výrazy se bohužel vztahují k dalšímu příkoří spáchanému 

na nativním obyvatelstvu. Jak již jsme výše předeslalí. prvotním impulsem ke změnám byla 

transformace životních podmínek. Aby mohli Indiáni přežít, museli změnit způsob života. 

Jednoduše řečeno, jejich domovský stát jim nedal na vybranou. Indiánská populace obývala 

většinou marginalizované oblasti, protože ekonomický růst se soustřeďoval do měst nebo do 

oblastí se zemědělským exportem. Situace pak nutila indiánskou populaci k přehodnocení 

komunitního způsobu života, k integraci, a tudíž i k možností skrýt se ve většinové 

společnosti. Tento proces podnítil vytvoření nediferencované skupiny. Z filozofického pojetí 

a na základě kulturně-sociálních východisek této populace se musel jako nejbolestivější jevit 

přerod "komunitního" Indiána v individuálního občana. Tento proces je bezpochyby jedním z 

nejdiskutabilnějších. Alfonso Caro vše shrnuje následujícím způsobem : 

,,Pokud se Indián naučí španělsky, vystoupí ze své komunity a začne pracovat na 

statku, v nějaké továrně, a to v jakékoliv vesnici nebo v jakémkoliv městě v zemi, takové 

individuum přestane být považováno za Indiána a stane se mexickým dělníkem, tudíž požívá 

stejného společenské postavení jako jakýkoliv jiný dělník, jenž by se narodil ve městě." 1 g 

18CASÓ, ALFONSO, c. d, str. 127-128. 
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Poté, co byly vyčerpány všechny možnosti vytvoření systému soužití mezi Indiány a 

. .těmi ostatními", mohl začít proces renesance indiánské identity. Společnost zcela logicky 

přistoupila k postupu boje na obranu tak výjimečné kultury a k vytvoření zákonů chránících jí 

příslušející společenství. Zničení přirozeným způsobem vzniklého sociálního systému 

vyvolalo vznik tisíců nezávislých indiánských komunit uzavřených na svém vlastním 

rodovém územím. Definice Indiána vždy vycházela z kulturní odlišnosti, jež sestávala ze 

souhrnu jednotlivostí. Ve svém důsledku měl celý integrační proces indiánského světa do 

moderní a ,Jepší'" společnosti za cíl likvidaci indiánského problému. Za jediný výsledek lze 

nakonec považovat zahájení hledání všeho ztraceného, aniž by byl kladen důraz na počty 

ztracených životů nebo neexistujících etnik. jejichž několik málo zástupců možná někde 

přežívá, ale jsou tak dokonale včleněni do společnosti, že ani neznají svůj rodný jazyk a 

tradiční způsob života. 

Z popsaných východisek je zřejmá silná fixace na půdu a její obdělávání - aspekt, 

jehož odraz lze nalézt již v indiánské mytologii, je tedy přirozenou součástí systému pojetí 

světa. Proto docházelo k častému zaměňování venkovana za Indiána. Postavení mexických 

Indiánů se lišilo od postavení míšence nebo bělocha hospodařícího na venkově. 19 Každý 

z nich má stejná práva, nicméně mexičtí Indiáni vlastnící zemědělskou půdu jsou považováni 

za méně perspektivní v boji za ekonomický růst. Takový pohled vyplývá ze vztahu mezi 

zemědělským životem a tradičním indiánským životem, jenž je výsledkem jejich historického 

pohledu na význam půdy. kterou je třeba dobře obdělávat, protože nám dává potravu-život. 

Po všech historicko-politických změnách potřebuje v současné době Indián obnovit celý 

19Zde lze jako vzor jmenovat řadu filmů zmiňovaného Emilia Femándeze (např. María Candelaria, Río 
Escondido. Maclovia. Venkovanka aj.). který využíval prolínání problému zemědělců a indiánských komunit. 
aby do svých filml! vložil levicové myšlenky. To by vlastně nemuselo být v zásadě negativní, kdyby indiánská 
populace ncoscilovala mezi statickým a monolitickým hrdinou (viz lll.kapitola), přičemž její problémy byly 
využity pouze jako zástupný prvek k poukázání na celospolečenské nešvary. Jakožto dobový materiál o 
Indiánech jsou Fernándezovy filmy bezcenné. protože se nesnaží pojmenovat problémy a jejich původ, proto 
zůstávaly politicky korektní. 
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právně-legislativní systém, aby si mohl udržet svůj způsob života, pokud si to bude přát. 

Indiánské komunity musí mít možnost vedení zvláštní politiky beroucí ohledy na jejich 

společenské včlenění a definitivní transkulturace, čímž by se vyhnuly zničení vlastní kultury a 

tím implicitně i vlastní identity. Takovýto proces vyžaduje renesanci indiánské identity, což 

může vést ke vzniku nové formy indiánského patriotismu. Ten však nemusí být zákonitě 

škodlivý, měl by sloužit k vytvoření spravedlivější společnosti, jež bude schopná historické 

reflexe hodné tak dlouhých dějin tvořících součást lidstva. 

Je třeba se zastavit u historických pojmů akulturace, transkulturace a neokulturace. 

Moderní antropologie při sledování změn řady nativních národů dospěla ke zjištění, že 

v převážně většině případů situace vyústila v podmanění původní kultury kulturou 

dobyvatelskou, v tomto ohledu tedy často hovoříme o pasivní a nezvratitelné asimilaci. Pro 

takovéto podmanění se užívá výraz akulturace. Vzhledem ke skutečnému dějinnému vývoji 

došlo v případě mexických Indiánů právě k akulturaci, která proběhla téměř s dokonalou 

důsledností. Naštěstí relativně včas se změnily pohled a přístup. S odstupem času dnes 

můžeme dějiny nativního obyvatelstva charakterizovat i z pohledu transkulturace20
. Tak je 

označována proměna kultur po kolonizaci, kdy nejdříve dochází k deskulturaci (rozvrácení, 

vymýcení) a posléze nastává neokulturace, a tedy obnovení. Původní kulturní tradice tak 

nezanikají. My se zatím můžeme jen domnívat, že celý proces bude zakončen skutečně 

vhodným návratem k Indiánům vlastnímu způsobu života. Otázka zůstává, zda to je vůbec 

možné a zda k tomu bude vůle a chuť. Celý iberoamerický kontinent je kulturně heterogenní a 

nemyslíme tím převládající míšeneckou synkretickou kulturu. Chápejme ho jako prostor 

existence několika rozdílných světů, které spolu komunikují někdy více, jindy méně úspěšně. 

lndigenistická (domorodá) kultura (v prvé řadě písemnictví) se snaží popsat tento svět, 

20Poprvé tento pojem použil Fernando Ortiz ( 1881-1969) ve své eseji Contrapunteo de/ tabaco y azúcar 
(Kubánský kontrapunkt tabáku a cukru, 1940). 
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přičemž autoři ne.Jsou Indiáni. Pro filmovou analýzu děl s indiánskou tématikou není 

indigenismus a jeho vývoj klíčový, přestože náš přehled filmů bude chápán, jako kdyby 

vznikal určitý indigenistický pohled na situaci. Nutno ještě podotknout, že tento proces není 

ještě zdaleka zakončený. Pojem indigenismus v dnešní kultuře vystupuje spíše jako historický 

fenomén, který zákonitě ovlivnil východiska pro současnou i nedávnou situaci. Jelikož 

pojmová nejednoznačnost se přímo nevztahuje k tématu naší práce, nepovažujeme za 

přínosné věnovat se celému souboru těchto definičních dvojakostí. Pro uvedení do 

mnohovrstevnatého spektra vymezení indiánské identity bychom chtěli poukázat i na 

filozofická východiska, jež jsou jednou z příčin nepochopení původních národů, protože 

významově se naše jazyky míjejí. 

Aztékové jsou historicky posledními potomky velké původní civilizace. Dnes je 

patrné, že jejich civilizace i kultura se nejvíce střetly s příchozí vetřeleckou kulturou. Tehdy 

byl definitivně zahájen proces transkulturace, přičemž aztécká východiska a sociální vzorec 

jednání jsou do značné míry syntézou předchozích kultur, jež si Aztékové porobili nebo na 

jejichž základě se vyvíjeli. Jsou tedy vhodným příkladem, na němž je možné alespoň částečně 

nastínit, jak obtížné je pochopit východiska, na jejichž principu se pravděpodobně indiánské 

obyvatelstvo identifikuje a vymezuje vůči většinové populaci. Aztéky lze původně označovat 

za nomády, jejich organizace měla válečnický charakter. Postupně si podmanili méně 

agresivní kmeny na území dnešního hlavního města Mexika. Krok za krokem získali 

rozhodující postavení a moc. V podstatě se snažili rekonstituovat vlastní minulost, aby 

ospravedlnili své mocenské nároky v mezoamerické oblasti. Aztékům se podařilo vytvořit 

celý nábožensko-sociální systém, v jehož rámci jejich společnost fungovala, přičemž 

vycházeli z vžitých tradic, jejichž inspiraci nacházeli u historicky starších národů (mnohé 

z nich si podmanili). Lze bezpochyby tvrdit, že pro vlastní identifikaci v měnící se společnosti 
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využili mytologii a návrat ke kořenúm, pro ospravedlnění své existence využívali například 

mýtu návratu do bájného Aztlánu, což se samo o sobě stalo námětem pro film Retorno a 

Aztlán (Návrat do Aztlánu, 1990, r. Juan Mora Catlett) natočený v aztéckém jazyce. Hledání 

púvodu samozřejmě sloužilo i v rámci jejich komplikovaného filozofického systému k získání 

odpovědi na otázky pátrající po smyslu existence, směřování pozemského života a zároveň 

jim umožňovalo opodstatnit a omluvit mocenské výboje. 

Příslušnost k národu nebo etniku a z toho vyplývající práva a povinnosti je jev, s nímž 

se běžně setkáváme i v dějinách evropské společnosti. Po staletí byla podstatnější náboženská 

orientace a ta smazala jakékoliv teritoriální rozdíly. Právě nahuaské myšlení vstoupilo na pole 

filozofické antropologie21
, když se začalo zabývat souborem otázek opravdovosti lidských 

bytostí. Tlamatinime (mudrcové) - ti, kteří znají věci. se věnovali hledání a definování těchto 

problémú, čímž samozřejmě přispívali k vymezení identifikace příslušníkú jedné velké 

civilizace. Jejich myšlenky v rúzně transformované podobě zůstaly až dodnes součástí 

nejrůznějších zvyků, úsloví a vzorcú sociálního chování. Samozřejmě i ony asimilovaly části 

předcházejících kultur, což jen přispívá kjejich univerzálnímu charakteru pro mexická 

indiánská etnika22
. Púvod člověka je vysvětlován jako myticko-náboženského-filosofický 

koncept. Z tohoto hlediska se mu dostává i racionálnějších rozměrú V této kultuře lidi stvořil 

Quetzalcoátl, a proto k němu se vztahující příběhy mají symbolický obsah. Legenda je 

spojená se Sluncem a čtyřnásobným zničením lidstva. León-Miguel Portilla od rozhodujícího 

postavení Slunce jako stvořitele lidí odvozuje púvod a význam krvavých obětin, jež měly 

pomoci Slunci k jeho oživení. Aztécké poetické ztvárnění původu člověka se odvijí od 

nejvyššího principu v Tamoanchanu, kde Cihuacóatl připraví materiál, který pak Quetzalcóatl 

oplodní svou krví. Takovéto připodobnění a následné filozofické pojetí vyzdvihuje dúležitost 

21 PORTILLA, LEÓN MIGUEL, Aztéckájilosofie. Praha: Argo, 2003, kapitola IV. 
22To je vlastně princip jednotlivých vrstev, které se na sebe vrší, což je i základem evropské kultury. 
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přírody a jejích prvků mnohem více než křesťanství či islám. I když vše do pohybu uvádějí 

božské síly, přece jen inspirace a původ často čerpají z přírodních materiálů (např. kukuřice), 

Quetzalcóatl je reprezentován ptákem. Takové nábožcnsko-symbolické explicitní spojení 

s přírodními principy v evropském prostoru nenajdeme (možná kromě pohanského období). 

Otázky učení o osobnosti. přežití na onom světě po smrti, svobodné vůle a opravdovosti 

člověka jsou filozofickými problémy. které v různých podobách trápily všechny civilizace 

naší planety. Nahuaský člověk poučený o všech nástrahách pozemského i posmrtného života 

se stával samostatnou svéprávnou osobností, pro niž bylo zásadní formování tváří a srdcí 

v harmonické existenci s přírodou. Takové společenství lidských bytostí mělo jasně 

delinované rysy a aspirace. Podrobná vysvětlení naznačených charakteristik zdaleka přesahují 

rámec této práce. Šlo nám především o to, abychom poukázali na pro nás neobvyklé 

symbiotické materiální a duchovní soužití v rámci filozofického systému nativních obyvatel. 

Jejich filozofie zásadně ovlivnila následnou identifikaci vůči okolnímu světu, který od roku 

1492 neúprosně narušoval obtížně získanou rovnováhu. Už v době kolonizace se evropská 

společnost nechovala příliš šetrně a rozumně k přírodě a ztrácela prozíravý nadhled na 

důsledky svého jednání pro budoucnost. To bylo bezostyšně projektováno do nově získaných 

území a v očích Indiánů se vše muselo jevit jako něco cizorodého a zkázonosného. 

S odstupem času se vše potvrdilo o několik staletí později. Právě odtržení od přírody vedlo 

nejen k narušení nebo zániku řady užitečných návyků, ale došlo tak i k narušení filozoticko

náboženského systému. Když se vystřídalo několik generací, muselo vše zákonitě vyústit v 

porušení chápání vlastní identity a muselo vyvstat tápání v zásadních existenčních otázkách. 

V oblasti mexického filmu je tato problematika bohužel stále tabu, protože neexistují 

plnohodnotná díla, jejichž autory by byli příslušníci nativní populace. 
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V současnosti .Je bezpochyby zřejmé, že Indián se spíše identifikuje jako bytost 

komunitárního charakteru než zemědělsko-přírodního. Z tohoto pohledu se nejeví tak těžké 

rozlišit mezi filmovou postavou Indiánem a skutečným vesničanem nemajícím popsanou 

identitu. Na druhou stranu vychází najevo, že celý soubor historie, mytologie a současných 

životních podmínek, zahrnujících i jiné rysy nebo kritéria již dříve uvedená, zůstává velmi 

zajímavým pro film. Kromě toho toto vše tvoří neoddělitelnou součást existence amerického 

kontinentu. Touto problematikou se nelze zabývat bez reflexe genocidy. Pak se může zdát 

zvláštní. že téma tak úzce spjaté s většinou latinskoamerických zemí není častěji 

zohledňováno a prezentováno ve filmu. Filmy zabývající se indiánským tématem v sobě 

většinou nesou velmi specifické sociální nebo nacionální poselství. Jiný druh tématicky 

podobných filmů je určen k pobavení neindiánského obyvatelstva a přináší spíše exotismus 

než odraz indiánské reality. Není třeba připomínat, že neexistují filmy určené indiánskému 

publiku, ať už pro zábavu nebo k reflexi nějakého problému. Jedním z důvodů je bezpochyby 

všeobecná chudoba indiánské populace, jež nenechává mnoho prostoru k návštěvě kina. Život 

většiny z nich je soustředěn především na výdělek. Nicméně ukážeme si, že určitý druh 

indiánské reflexe existuje v hraných filmech mexické kinematografie. Je pravda, že jde o 

retlexi druhé části společnosti, což nemusí nezbytně znamenat, že by nebyla zajímavá. 
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III. INDIGENISMUS V DĚ.JINÁCH MEXICKÉ KINEMATOGRAFIE23 

Necelá desetina mexické populace patří k různým indiánským etnikům. Více jak 

polovina obyvatel je tvořena míšenci. Problémy a potřeby většiny obyvatel se zákonitě odráží 

v takovém masovém médiu, jakým je film. Existují různé pokusy, jak se zaměřit na 

problematiku obou skupin obyvatelstva z různých uhlů pohledu. V bezprostředně 

postrevolučním období počátku minulého století byl indigenismus24 především 

v intelektuálních kruzích považován za vlastenecké téma "par excellence". Nicméně jakožto 

moderní fenomén doby se okamžitě projektoval do nového umění - kinematografie, kde 

rázem našel své uplatnění. 

První filmy, oba krátkometrážní hrané snímky, které oslavovaly prehispánské 

civilizace, byly Tiempos mayas (Mayské doby, 1914 nebo 1915) a La voz de Ia raza (Hlas 

rasy, 1914 nebo 1915). Jejich autory byli Carlos Martínez de Arredondo a Manuel Cirerol 

Sansorez, průkopníci yucatánského filmu. Prvním celovečerním filmem s indiánským hrdinou 

se stal Tepeyac (EI milagro de/ Tepeyac) z roku 1917 od José Manuela Ramose a Carlose E. 

Gonzáleze. Často se hovoří o prvním výraznějším počinu v oblasti zpracování indiánské 

tématiky, i když nelze mluvit o jakékoliv snaze objektivního nadhledu nebo snad reflexe. 

Snímek lze spíše považovat za mírně propagandistický, vyhovující církevním účelům. Děj 

filmu je inspirován legendou o zjevení Panny Guadelupské (Beatriz de Córdova). Symbolické 

propojení ústředních protagonistů - Indiána Juana Diega (Gabriel Montiel) a Carlose 

Fernándeze (Roberto Arroyo Carrillo) - v ději, rozčlenění příběhu do dvou částí -jedna se 

23Chci upozornit, že tato kapitola je pouze úvodem do uvedené problematiky vzhledem k neznalosti mexické 
kinematografie v Čechách. Pro výběr filmů jsem byl omezen nedostupností některých titulů a také rozsahem 
tématu, které by si vyžádalo samostatnou práci. 
24 Indigenismusje v širším slova smyslu označení rozsáhlého hnutí v řadě zemí zejména Střední Ameriky. Pro 
své velmi vágní vymezení ho lze chápat i jako snahy ochránit práva původních obyvatel Ameriky žít podle 
vlastních tradic v rámci moderní společnosti. Militantní skupiny pak požadují právo Indiánů na vytvoření 
vlastních států a kompenzaci utrpěných křivd a ztrát. in OPATRNÝ, JOSEF, c.d., str. 838. 
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odehrává v současnosti a druhá v prvních letech conquisty, to vše je příznačné pro film, který 

začíná příběhem Carlose Fernándeze, jenž dostane pověření prezidenta republiky a musí odjet 

na zahraniční misi, zároveň opustit svou snoubenku. Druhá část, věrna klasické tradici 

vyprávění historických příběhú, rekonstruuje zázrak zjevení Panny Guadelupské Indiánovi 

Juanu Diegovi na vrchu Tepeyac. Asi není třeba zdůrazňovat, že legenda slavného zázraku je 

zachována v maximálně možné doslovné míře včetně všech podrobností a doslovných citací 

obrazů z chrámu stojícího dnes na místě údajného zjevení. Protože většina produkce období 

mexického němého filmu je pravděpodobně nenávratně ztracena, jeví se jako velmi ožehavé 

vyvozovat zevšeobecňující závěry na základě dostupné produkce. Víme však, že v době těsně 

po skončení mexické revoluce vzniklo množství snímků věnujících se tématům nacionalismu 

a evokaci pohanského (tedy předkolumbovského) období. Takováto církevní produkce do 

značné míry zaplavila zemi a prokatolická skupina se samozřejmě načas stala v mexické 

kinematografii dominantní. Bohužel všechny snahy směřovaly spíše k církevní propagandě. 

Jako typickou ukázku této "tendenční produkce" bychom mohli uvést Tepeyac. K tématu 

samotnému nepřináší nic nového, pouze upevňuje všechny stereotypy spojené s indiánskou 

populací (viz např. scéna obětování katolického kněze bohyni Tonatzín). 

V tuto chvíli mexický li lm objevuje historický zdroj, jenž mu skýtá poetické možnosti 

v příbězích Indiánú utiskovaných krutostí dobyvatelú. Toto téma se odráží v jednom z prvních 

filmú nového stylu,jímžje Tabaré Luise Lezamy (1917) natočený dle stejnojmenného díla ve 

verších od uruguayského básníka Juna Zorrilly de San Martín, pojednávajícího o zoufalství 

padlé rasy. Posledním tilmem němého období se stal snímek inspirovaný divadelní hrou 

pueblanského autora Timáse Domíngueze Illanesa - Cuauhtémoc ( 1918) Manuela de Ia 

Bandery. Zde se poprvé v historii mexického filmu setkáváme se znázorněním střetnutí 
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aztéckého vládce Cuauhtémoca (Gabino Ornelas) se španělským dobyvatelem Hernánem 

Cortézem (Domínguez Olascoaga). 

Pro pochopení následných romantizujících tendencí je třeba zastavit se podrobněji 

u klíčového díla. Slavné torzo Ať žije Mexiko! (1931) Sergeje Ejzenštejna totiž ovlivnilo 

obraz Indiánú v mexickém filmu na desítky let dopředu. Tvúrce nedokončeného filmu přijel 

do Mexika v prosinci 1930 po evropském cestování a šestiměsíčním neúspěšném pobytu 

v Hollywoodu. Dílo mu však někdo později zcizil a on ho nikdy nemohl dokončit. My dnes 

známe rúzná torza. některá více a některá méně šikovně poskládaná ze zachovaného 

materiálu. Bezpochyby nejznámější se stala verze Ejzenštejnova spolupracovníka Grigorije 

Alexandrova z roku 1978. Nicméně Sergej Ejzenštejn, ať už vědomě či ne, vytvořil v národní 

kinematografii tzv. estetiku mexikánství. Do centra pozornosti filmů, které na tento zpúsob 

zobrazování původních obyvatel navazují. umísťují režiséři původní krajinné scenérie, strnulé 

tváře domorodců, prehispánské náboženské idoly, obdiv geometrické dokonalosti indiánských 

pyramid a typické rostliny jako např. kaktusy agáve a nopálu. Mezi nejznámější domácí 

filmaře ovlivněné tímto stylem bychom mohli zařadit režiséra Emilia Fernándeze a 

kameramana Gabriela Figuerou. Plastičnost a podmanivost Ejzenštejnových obrazů vychází 

navíc i z inspirativních zdrojú nejvýznamnějšího směru mexického malířství - mura/ismu. 

Bezprostředně po svém vstupu na mexické území začal "načichat" tolik těžko definovatelným 

geniem loci a v jeho hlavě se zároveň začaly rojit obrazy: 

.,Ke stejnému prolínání obrazů došlo mezi Mexikem a mnou. I mně se zdá, že to 

nebyla krev ani písek krvežíznivé podívané na koridě, ani dráždivá smyslnost tropů, ani 

asketismus t1agelantských mnichů, ani purpur a zlato katolicismu, ani kosmická nadčasovost 

aztéckých pyramid, co pronikalo do mého vědomí a do mých pocitů, naopak - celý komplex 
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mých emocí a rysů počal zde ze mne růst; nesmírně se rozrůstal, až se stal obrovskou zemí 

s horami, lesy, chrámy, lidmi a plody, zvířaty a příboji, stády a armádami, malebnými 

církevními hodnostáři a majolikou světlemodrých kopulí, šňůrami zlatých mincí na hrdlech 

dívek z Tehuantepeku a zrcadlením odrazů v kanálech Xochimilka."25 

Jakožto velký obdivovatel mexického národa a jeho umění se dostal do kontaktu s mnoha 

místními malíři, fotografy a jinými avantgardními umělci (Adolfo Best Maguard, Roberto 

Montenegro, David Alfaro Siqueiros, Gabriel Femández Ledesma, Isabel Villaseňor, Jean 

Charlot, Femando Gamboa, Pablo O'Higgins, Máximo Pacheco, Agustín Jiménez, Manuel 

Álvarez a Lola Bravovi). 

Během prvních měsíců svého mexického pobytu se Ejzenštejnův tým zaměřil na 

seznámení se zemí a zachycení prvních dojmů: oslav 12.prosince v guadalupské vile26
, býčích 

zápasů, života a zvyků v Acapulcu a jeho okolí, následků zemětřesení v Oaxace, obřadů 

v Juchitánu a Tehuantepecu a v neposlední řadě na krajinu a tradiční obřady na území 

archeologických nalezišť Chichen-Itzá, lzamal a po celém Yucatánu. Kromě těchto cest 

navštívil Ejzenštejn místa zdobená gigantickými cykly nástěnných maleb (mura/es), 

umístěnými především do interiérů veřejných budov. Režisér si prohlédl díla tří 

nejznámějších a nejvýznamnějších malířů- José Clemente Orozca ( 1883-1949), Diega Rivery 

(1886-1957) a Davida Alfara Siquierose (1896-1974). Finančně podporován americkým 

spisovatelem Uptonem Sinclairem, s nímž podepsal smlouvu 5.12. 1930, pustil se Ejnzenštejn 

do natáčeni. Sinclair, jeho žena Mary Craig Sinclairová a její bratr Hunter Kimbourgh neměli 

žádné zkušenosti s filmem, ale poskytli 25000 dolarů na tříměsíční natáčení. Jenže sovětským 

25 EJZENŠTEJN, SERGEJ, Paměti. Praha: Odeon, 1987, s.221. 
26Datum 12.12.1531 se stalo nejslavnějším poutním dnem chrámu Panny Marie Guadalupské jednoho 
z nejdůležitějších náboženských kultů křesťanského Mexika, který vyústil v dnešní náboženský synkretismus. 
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filmařům se nepodařilo dílo dokončit ani po roce. Tehdy Sinclair zrušil smlouvu, a tak 

znemožnil Ejzenštejnovi dotočit jeho mexický film. Natočený materiál zůstal v rukou Uptona 

Sinclaira, který pověřil producenta filmů o Tarzanovi Sola Lessera, aby film sestříhal. 

Materiál byl v září 1933 uveden pod názvem Thunder over Mexico (Mexikem hřmí). 

Z některých částí nevyužitého negativu byly sestaveny dva krátkometrážní snímky -

Eisenstein in Mexico (Ejzenštejn v Mexiku) z října 1933 a Death Day (Dušičky) z června 

1934. Marii Setonové se podařilo získat práva na část pořízeného materiálu a po neúspěšných 

pokusech ho odeslat do Sovětského svazu, kde z něj sestavila středometrážní dokumentární 

film -A Time in the Sun (Čas na slunci) - uvedený v říjnu 1939. Na počátku roku 1954 byl 

negativ darován newyorskému Muzeu moderního umění, kde Jay Leyda, bývalý režisérův žák 

a historik, ve spolupráci s kameramanem Tissé sestavil studijní verzi nazvanou Eisenstein s 

Mexican Project (Ejzenštejnův mexický projekt). A konečně posléze byl film zaslán do 

Sovětského svazu, kde ho sestříhal Grigorij Alexandrov do nejznámější verze Ať žije 

Mexiko!. Distribuován byl od roku 1978.27 

Na podkladu zachovaného scénáře28 a Alexandrovovy filmové verze, která by se snad 

nejvíce mohla přibližovat režisérovu záměru, lze zhruba rekonstruovat strukturu zamýšleného 

filmu. Scénář samotný byl poprvé publikován v časopise Experimental Cinema n°5 v New 

Yorku roku 1934. Ovšem tato verze ještě respektovala všechny zásahy mexické cenzury, na 

které již upozorňuje úplná verze ze souborného vydání Ejzenštejnova díla v roce 1947 

v Moskvě. Původně měl Ejzenštejn natočit jen jakýsi cestopisný dokument, čemuž odpovídá 

i původní záměr Sinclaira: zaplatit pouze tři natáčecí měsíce v Mexiku. Nakonec se rozhodl 

strukturovat svůj film jako jakousi poctu dílu Intolerance ( 1916) svého oblíbeného režiséra 

~7 Nechtěl jsem zde podat soupis všech existujících verzí, protože jsem ani neměl možnost věrohodně ověřit 
jejich existenci. Tak například se nezmiňuji o Mexican symphony z roku 1941 a nezabývám se problematikou 
dvou verzí (dvouhodinové z roku 1955 a čtyřhodinové z roku 1958) Leydova projektu. 
28Sestavil BERNAS. STEVEN, Les écrits mexicains de S. M. Eisenstein. Harmattan,: Paris, 200 I, str. 89-124. 
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Davida W. Griffithe. Film měl být tak rozdělen do čtyř částí -románů, které by se lišily svým 

etnickým, geografickým a časovým kontextem. Jednotlivé části, včleněné mezi prolog a 

epilog, měly postihnout mexickou historii od předkolumbovského období do současnosti .. 

Děje měla doprovázet hudba29
. Prolog v prvotním konceptu zahajovaly tradiční zpěvy 

původních obyvatel za doprovodu domorodých hudebních bicích nástrojů - tlapanhuehuetl a 

teponzatli. Pro každou z epizod zamýšlel režisér použít nějakou folklórní píseň vztahující se 

k danému historickému období - El caminante del Mayab, la Zandunga, El Abado, la Adelita 

a v samotném epilogu by zazněl matadorův zpěv30 . První příběh je etnografická pohádka, 

Zandunga, o lásce Concepción a Abundia, dvou Indiánů žijících v matriarchální společnosti 

Tehuantepeku31
• Po předkolumbovské romanci následuje Maguey, tragická historie peóna 

Sebastiána a jeho snoubenky Marie. Časově koresponduje s dobou vlády diktátora Porfiria 

Diaze a zároveň s předvečerem mexické revoluce. Třetí část, Fiesta, je ještě symboličtější a 

popisuje španělský vliv na mexickou kulturu. Měl se zde vlastně proHnat dokument (církevní 

oslavy, conquista symbolicky ztvárněná v býčích zápasech na počest Panny Marie) s hraným 

filmem (o tragické lásce pikadora a vdané ženy). Čtvrtá epizoda měla být pro Ejzenštejna 

jádrem filmu. Už její název Soldadera32 odkazoval k období mexické revoluce a měl 

pojednávat o historii Pancho Villy a Emiliana Zapaty, měl zdůraznit podíl žen na národním 

osvobozovacím boji. Ve své celistvosti měla Soldadera vyjadřovat správnost myšlenky 

sjednoceného Mexika. Tato část nebyla nikdy natočena a scénář zfilmoval v mírně 

pozměněné podobě pod stejným názvem mexický režisér José Bolafios v roce 1966 v hlavní 

29 Velmi podrobnou rekonstrukci hudební složky filmu podává Steven Bernas, c.d., str. 189-199. 
30 Pikador je zápasník s býky vyzbrojený kopím, zatímco matador udolaného býka nakonec zabíjí. Každý 
matador by měl mít své passo doble, což je společenský tanec španělského původu stylizující pohyb matadora 
v aréně. 
31 Držím se řazení epizod dle Ejzenštejnova scénáře publikovaného v citovaném francouzském sborníku Stevena 
Bemase, ačkoliv Grigorij Alexandrov ve své verzi prohodil druhou a třetí epizodu. 
32 Zde jsou pojmem soldaderas myšleny ženy aktivně se účastnící mexické revoluce (191 0-17), ale výraz 
samotný je starší. 
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roli se Silvií Pinalovou.33 V prologu se objeví záběry pyramid na Yucatánu, srovnání 

sochařské výzdoby profilů Mayů se současnými obyvateli poloostrova ještě více zdůrazňuje 

prolnutí minulosti s přítomností. V epilogu je naopak hlavním tématem už jen současné 

Mexiko v ukázce oslav Dušiček. Režisér původně zamýšlel zasvětit každou část filmu 

jednomu domácímu malíři. Sergej Ejzenštejn měl v úmyslu ukázat příběh jakési kulturní 

výměny, ovšem nikoliv vertikálním způsobem, tedy rok po roce či století po století, nýbrž 

z hlediska horizontálního, tedy jako koexistenci různých kulturních vrstev. 

Etapa přechodu ke zvukovému filmu významněji odhaluje svět rodného obyvatelstva 

ve filmu Carlose Navarry Janitzio (1934), natočeném dle indiánské legendy. V základních 

východiscích pro obrazovou složku se režisér tohoto filmu inspiroval 1 snímkem Thunder 

over Mexico Sergeje Ejzenštejna (Bouře nad Mexikem, 1933) a dokumenty o polynéských 

ostrovech W. S. van Dyka a Roberta Flahertyho White Shadows in the South Seas (pro 

vzájemné neshody Flaherty od filmu odstoupili4 z roku 1928, dále pak i společným dílem 

F. W. Murnaua a Roberta Flahertyho Tabu (1929-31 ). Jorge Ayala Bianco shrnuje přesně a 

výstižně estetickou hodnotu snímku Janitzio, jenž je dodnes považován za první krok směrem 

k romantizujícímu obrazu Indiána v domácí kinematografii: 

"Prostřednictvím propracovaných záběrů a vnitřního pomalého rytmu můžeme vstoupit do 

kontaktu s primitivním světem rousseauovské divočiny žijící v harmonii s přírodou, ale jež je 

zároveň neúplným rájem obsahujícím tabu a bělocha. Primitivní ráj Navarrův je znázorněn 

v lidu michoacanském žijícím v blízkosti jezera Pátzcuaro. Tabu je zde zpřítomněno v podobě 

prokletí lpícím na každé indiánské ženě, jež by měla sexuální styk s mužem z vnějšího světa. 

33Nicméně režisér přímou inspiraci popírá (viz rozhovor in Diorama de Ia cu/tura. 14.12.1969) a pouze přiznává, 
že studoval veškeré dostupné materiály týkající se tohoto tématu. 
34Lauron Jack Draper, jeden z kameramanů filmu Janitzio, se účastnil natáčení za přítomnosti ještě obou 
režisérů. 
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V tomto idylickém a symfonickém příběhu jsou základními atributy sítě spočívající jako 

motýli na jezeře a nevinnost charakterů místních lidí.'a5 

Vznik tohoto folklórního počinu nebyl náhodný, nýbrž šlo o vyvrcholení mnohaletých snah o 

využití malebného až magického přirozeného prostředí oblasti Pátzcuaro, kde žila uzavřená 

indiánská komunita. Myšlenka využití lákavého folklóru místních obyvatel vzešla už od Luise 

Márqueze. Právě on měl v této oblasti natáčet dokument. V hlavní roli se objevil budoucí 

režisér Emilio Fernández, pro nějž byla tato zkušenost rozhodující. Janitzio obsahuje 

společenskou kritiku, třebaže je velmi potlačena. Setkáváme se s ní v podobě všeobecné, která 

nebere v úvahu etnické problémy. Po vizuální stránce je zřejmý obdiv k Ejzenštejnovu stylu, 

uplatněnému ve filmu Ať žije Mexiko!. Není možné, aby si divák nevšiml snahy o 

zachycení jakési fotogenie krajinných scenérií. Velmi pomalé pohyby kamery jen umožňují 

detailněji postřehnout toto ojedinělé pojetí. Výsledný tvar připomíná folklórní konzervu. 

Indiánští protagonisté legendy jsou pomalí, trpící a mlčenliví. Vzniklý snímek je vzorovým 

příkladem statického využití Indiána, s nímž západní civilizace soucítí, na nějž nahlíží 

shovívavě. 

Dalším význačným pokusem byl film El indio natočený v roce 1938 režisérem 

Armandem Vargasem de Ia Mazou na podkladě stejnojmenného románu Gregoria Lópeze y 

Funetese. Tentokrát autor filmu zvolil polovědecký přístup k problematice nativního 

obyvatelstva. Indián je rebelem, jenž se musí utkat se skupinou zkorumpovaných bojovníků 

mexické revoluce. Snímek měl být věnován Indiánům a zhoršení jejich postavení v důsledku 

revoluce. Další dva filmy La india bonita (Krásná Indiánka, r. Antonio Helú, 1938) a Rosa 

de Xochimilco (Růže ze Xochimilca, r. Carlos Véjar, 1938) se zaměřovaly na indiánský svět a 

35BLANCO, JORGE A Y ALA, La aventura de! cine mexicano. México: Era, 1968, str. 194. 
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některé pitoreskní tradiční obřady provozované do současnosti. Mezi nejtradičnějšími je třeba 

zmínit např. volbu "n~jkrásnější ženy-květiny" v Xochimilcu. Umělecký přínos obou filmů je 

zanedbatelný. Zastavme se především u kuriózního prvního jmenovaného titulu, 

charakteristického především pro svůj ústřední dramatický prvek - volbu indiánské královny 

krásy. Ta by mohla v mnohém připomínat kondelíkovskou atmosféru českého předválečného 

filmu. Snímek sice náležitě pracuje s žánrovými postupy tzv. komedií rancheras, v nichž jsou 

hojně zastoupena hudební čísla. Smyslem těchto "numer" bylo svedení krásky některým 

z hrdinů. Nicméně v případě tohoto indiánského počinu jde spíše o využití atraktivnosti 

prostředí původních obyvatel, kteří asistují hlavnímu ději neseném bílými postavami. Ve své 

době byl dokonce film označen za rasistický pro svůj nešikovný přístup k Indiánům, kteří 

často reagují jako mentálně méněcenní. Myšlenková zaostalost, neindiánský vzhled některých 

protagonistů a vůbec arbitrárnost využitých původních motivů, toto vše působí velmi 

vyumělkovaně a nuceně. 

Do kategorie pozoruhodných lze zařadit také film Gabriela Sory La virgen morena 

(Černá Panna, 1942). Legenda o zjevení Panny Marie Indiánu Juanu Diegovi je opět 

ztvárněna a převedena na plátno. Tyto pokusy ozvláštnit domácí produkci trochou exotiky 

končily vesměs neúspěšně. Za pozornost přesto stojí snímek La noche de los mayas (Mayská 

noc, 1939) režiséra Chana Uruety. Vznik tohoto ambiciózního projektu byl vyprovokován 

snahou vytáhnout mexickou indigenistickou produkci z rutiny a banality a ukázat, že tak 

zásadní tématika má své opodstatnění. Zápletka je prostá, ale přitom důmyslně postihuje 

problém střetu bělošské a indiánské kultury. V intencích tradičního žánru melodramatu je 

rozvíjen příběh bělocha v zemi rudých tváří. Běloch se zamiluje do indiánské dívky a jejich 

zakázaná láska vyvolá hněv bohů. Jde vlastně o pohled na Indiány jako lidské bytosti s jejich 

slabostmi i přednostmi. Tragédie nešťastné lásky se rodí v jejich srdcích. Všichni kmenoví 
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příslušníci trvají na dodržování tradic, ať už jsou jakkoliv nesmyslné, přičemž důležitou roli 

hraje i víra v predestinaci a všemohoucnost osudu daného bohy. Celý děj je navíc umně 

zasazen do úchvatné scenérie mayských pyramid, které kromě romantického nádechu plní i 

svou symbolickou funkci. Obrazová složka ční svou kvalitou vysoko nad dějem a 

mizanscénou. Ta často nesmyslně pokulhává v dramatických okamžicích, a naopak je 

nelogicky uchvátaná, když se to nehodí. Nesmyslné míšení kastilštiny s mayštinou v dialozích 

často brání porozumění, stejně tak i obsah promluv si nedokázal zachovat metaforickou sílu 

svého autentického stylu. Kameraman Gabriel Figueroa36 komponoval některé záběry jako 

statické výjevy určené k zachycení na plátno. Vše navíc vytvořil opět v intencích stylu 

Sergeje Ejzenšt~jna. Nešikovné spojení nehybnosti mayských památek a poněkud 

škobrtavého děje bylo kvůli propracovanému vizuálnímu ztvárnění oslabeno do té míry, že je 

přijatelné i pro kritického diváka. Samozřejmě přínosem filmu je v neposlední řadě i 

polidštěný obraz Indiánů, kteří se poprvé alespoň částečně vymanili ze stereotypního 

dekorativního využití. 

Oba výše uvedené filmy bylo třeba zmínit, protože se staly inspirativním zdrojem pro 

slavný film Emilia Fernádeze María Candelaria (1943), v němž se režisér pokusil o syntézu 

výtvarné stránky Navarrova Janitzia, kde režisér Emilio Fernández ztvárnil hlavní roli 

milovníka a únosce. Neméně zajímavý je i fakt, že hudba složená Franciscem Domínguezem 

pro Janitzio byla použita v Maríi Candelarii a sám Fernández později natočil druhou verzi 

Navarrova díla pod názvem Maclovia v roce 1948. 

V roce 1943 přichází tedy Emilio Fernández se svým filmem María Candelaria a 

vzápětí následují další filmy s indiánskou tématikou -La perla (Perla, 1945), Río Escondido 

36 Tento významný kameraman spolupracoval s řadou nejvýraznějších osobností mexického filmu. Jeho talent 
byl tak proslulý, že ho ke spolupráci vyzvaly i takové osobnosti jako Luis Bufiuel nebo John Huston. Ale 
především patřil do pracovního týmu Emilia Fernándeze. 
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(1947). Jeho díla dosti věrně uchovávají výtvarnou krásu tohoto světa, ale ustanovují 

prakticky nepřekonatelný archetyp určený k zablokování jiných přístupů k tématu 

indiánských komunit. Jeho Indiáni jsou předurčeni být obětováni bělochy v rámci jejich kultu 

Zla. Vezměme si příklad María Candelaria, jež svému tvůrci vysloužila mezinárodní ohlas. 

Na jednu stranu zde nalezneme řadu nacionalistických výroků o jedinečnosti "tak úchvatné, 

jemné a zázračné" mexické rasy. Na druhou stranu sám autor předlohy Mauricio Magdaleno 

upozorňoval na naprosto nerealistické prostředí oblasti Xochimilca, kde by se stěží mohl 

podobný příběh odehrávat. Postavy promlouvají ve svém rodném indiánském jazyce výhradně 

v citově vypjatých chvílích hádek. Představitelka Maríe Candelarie, diva mexického filmu 

Dolores del Río, svým fyzickým vzezřením nepřipomíná Indiánku. Spory s míšeneckým 

vládcem místní oblasti nejsou prezentovány jako problém politický, ale je poukázáno na 

špatný charakter a naivnost nativního obyvatelstva. Emilio Fernández nakládal se svými 

indiánskými hrdiny v každém filmu totožně. Oficiálně se prohlašoval za jejich ochránce, ale 

ve jeho filmech (i když byly po stránce formální velmi pozoruhodné) plnilo toto téma pouze 

exotickou zástupnou funkci. 

Po desetileté nadvládě fernándezovského pojetí natočil Benito Alazraki film Raíces 

(Kořeny, 1953)37
. Jeden z prvních nezávislých filmů mexické kinematografie a vůbec první 

film, jenž se pokusil reflektovat indiánskou společnost objektivně z hlediska sociologického, 

s přihlédnutím k uměleckým záměrům. Film tvoří čtyři adaptace krátkých povídek z knihy 

Francisca Rojase Gonzáleze El diosero (Tvůrce bohů). Děj příběhů vychází z dalších 

možností ovládání indiánského světa. 

Na tomto místě bychom mohli zmínit film Chilam Balam (1955) Iňiga de Martina., 

Snímek zachycuje ubohý maškarní obraz španělské conquisty poloostrova Yucatán a pádu 

37 Analýze filmu je věnována V. kapitola. 
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mayské říše. Místy úsměvné výtvarné pojetí a kostýmy vyvolávají spíše soucit s indiánskými 

hrdiny. I přes velkorysé pojetí shledává divák četné hrubé nedostatky ve způsobu ztvárnění 

vzhledem k historické realitě. Divák, pozoruje uměle vznešený styl dialogů, plných 

záhadných narážek a obřadných formulací, zůstává doslova paralyzován nesmyslností 

promluv. Výjevy z "autentického" života Mayů jen zvyšují jeho zmatek Ve filmu se 

nedozvíme nic o smyslu inscenovaných obřadů, jež vyznívají jako absurdní krutosti. 

Nepřirozenost ústního projevu, dekorací a v neposlední řadě nepovedené herectví vytváří 

jakýsi pseudofolklórní balet. Nakonec španělští dobyvatelé zabrání indiánským krutostem a 

vysvobodí Nayu. Právě ve srovnání s Chilam Balam musí zákonitě La noche de los mayos 

působit jako mistrovské dílo, které i vedle melodramat Emilia Fernández uspělo nejvíce 

v zachycení reality původního obyvatelstva. 

V roce 1956 představil lsmael Rodríguez zvláštní druh indiánského hrdiny ve svém 

snímku Tizoc. Snímek velmi oceňovaný především evropskou kritikou je však svým 

přístupem k tématu indigenismu na intelektuální úrovni dětského diváka, třebaže je určen 

dospělému publiku. Hlavní postava Indiána Tizoca je čistá a naivní jako dítě. On je sice 

hrdinou příběhu, ale musí se chodit radit s svými bílými pány. Celá zápletka je pouze jedním 

z dalších méně povedených melodramat natočených v intencích domácí tradice. Mexická 

kritika byla překvapena zahraničním úspěchem filmu, což bylo ihned označeno za obdiv 

k exotickému turismu, který dokáže uchvátit. Pomatenost režiséra Ismaela Rodrígueze se 

projevila už v tom, že se nechal pro svého indiánského hlupáčka inspirovat údajně 

pochybným dramatem Tierra haja katalánského autora Manelica a do děje chtěl vložit motiv 

magických sil, aby podtrhl etnografický podtext příběhu. Míšenecké obecenstvo se bohužel 

poměrně dobře bavilo při podobných příbězích plných intelektuálně méněcenných Indiánů. 
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Roberto Gavaldón natočil v roce 1960 Macaria38
, což je příběh indiánského 

dřevorubce, jemuž nadpřirozené síly splní přání, které by mělo přinést štěstí. Ale ubohý 

Indián žije "z ruky do úst" a nakonec absurdně umře na zažívací potíže, jejichž původcem je 

právě splněné přání. Děj je z velké části shodný s u nás ideologicky motivovanou pohádkou 

Dařbuján a Pandrhola (1959, r. Martin Frič). V mexické verzi je hlavní pohádkový hrdina 

poetickou indiánskou postavou vyznačující se poslušností a neškodností. Servando González 

nezávisle na hlavní komerční produkci natočil svůj celovečerní debut Yanco (1960), evokující 

umělou krásu filmů Walta Disneye. Příběh je volnou adaptací novely Violín de Yanco 

polského spisovatele Henryka Sienkewicze. Ve středu dění stojí indiánské dítě hrající na 

housle, čímž symbolicky vyjadřuje veškerou nevinnost panenské rasy. Četné scény 

připomínají kýčovitost a falešný sentiment amerických animovaných filmů - jako např. na 

mohutné volání dětské naivity přibíhají všechna lesní zvířátka. Bohužel i Ismael Rodríguez 

pokračuje v rozvíjení indiánského tématu ve filmu Animas Trujano (1961 ), což je samurajská 

verze příběhu jednoho Indiána. Přesnou charakteristiku tohoto díla podává opět Jorge Ayala 

Bianco: 

"Ismael Rodríguez se nyní představuje jako něžný psycholog hrdé duše Indiánů z jihu 

republiky. Dle něj jsou ubozí, pomstychtiví, opilí a oškliví. Snaha po syntetizování 

japonského folklóru a žravosti nativních kultur neušetří žádnou mezinárodní jednoduchost. 

Estetismus počátku věků. "39 

V roce 1965 Jeho Excelence Stereotyp (výraz převzatý od Jorgeho Ayala Blancy) nařídil 

Servandu Gonzálezovi, aby najal dostatečné množství Indiánů, kteří by stavěli železnici ve 

38 Analýze filmu je věnována V I. kapitola. 
39 BLANCO, JORGE AYALA, c.d., str. 198-99. 
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filmu Viento negro (Černý vítr), a tak se stali mexickými dělníky, kteří zvětšují vlast a 

přispívají k národnímu pokroku. Ten samý rok představil Luis Alcoriza snímek 

Tarahumara40
, v němž se s veškerou vážností věnuje indiánskému tématu v mexickém filmu. 

Jako by zahájil řadu kvalitních filmů balancujících mezi dokumentem, filozofickou esejí a 

dobrodružným příběhem. Následoval Mictlán, Ia casa de los que ya no son (Mictlán, dům 

těch, kteří už nejsou, 1969) Raúla Kamffera. Příběh autodestrukce je vyprovokován krizí 

s existenciálními kořeny. Kreolský kapitán je v Mexiku 19.století vystaven střetu 

s indiánským světem, jehož obdivuhodná kvalita se projevila prostřednictvím drobných 

příběhů lišících se svým fotografickým stylem a scénografií. Kamfferova koncepce 

indiánského světa se liší od všeho, co kdy bylo v mexickém filmu vytvořeno. 

"Nezajímá jej obviňování církve z nátlaku na Indiány (Ejzenštejn), ani výtvarná krása 

primitivních prací (Navarro), ani nad~je předurčené rasy (Umeta), ani poetické idealizování 

protikladných vášní (Fernández), ani bratříčkování přeživších členů domorodých společenstev 

(Alcoriza). Mictlán se zaměřuje na indiánské aspekty vycházející z kořenů, jenž stály na 

okraji zájmu v naší kinematografii: conquista, magie a sen."41 

Raúl Kamffer je řazen do proudu nezávislé mexické kinematografie. Jeho film s indiánskou 

tématikou patří mezi esteticky i obsahově nejvyváženější a nejzajímavější až dodnes. 

V četných symbolických scénách jsou originálně využity mnohé filmové postupy, které divák 

nebyl zvyklý vídat ve spojení s indiánskou tématikou. Například při jízdách kamery po 

nehybné krajině jsou slyšet šeptající ženské hlasy, které v indiánském jazyce pronáší kletbu 

40 Analýze ti lm u je věnována Vl. kapitola. 
41 BLANCO, JORGE AY ALA, La búsqueda de/ cine mexicano (1968-1972). México: UNAM,, 1974, str. 271. 
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pomsty. Hlas mimo obraz je využit vícekrát a vytváří tajemnou magickou atmosféru lépe než 

explicitní ukázka nepodložených krvavých rituálů. Neméně působivý je vstup Indiána a 

míšence do Mictlánu, města mrtvých. Interiéry jsou snímány jako přes negativ a využity jsou i 

další optické triky, takže závěrečné obětování bojovníka spáleného sluncem působí sice uměle 

ale ne cizorodě v rámci filmu. Kamffer se navíc vyhnul jakémukoliv historickému 

upřesňování a zaměřil se pouze na upřímné a objektivní vyjádření podstaty indiánské kultury. 

Spolu s citovanými filmy jako La noche de los mayas, María Candelaria a Raíces znamená 

Mictlán další vývojový stupeň v přístupu k původním mexickým etnikům. 

Období 70., 80. a 90. let se vyznačuje nesčetným množstvím dokumentárních a 

hraných filmů, který se pokouší zabývat se problematikou z různých uhlů pohledu. Hrané 

filmy jsou často velmi zajímavé, nicméně nepřináší nic nového pro téma samotné. Zmíním jen 

nejvýraznější případy. Snímek Mundo mágico (Magický svět, 1980) se pokouší ve čtyřech 

povídkách (jako před 27 lety Alazraki) - La venganza de Car/os Magno (Pomsta Carlose 

Magna, r. Luis Mandokiú), El diosero (Tvůrce bohů, r. Raúl Zermefio ), La triste historia de/ 

Pascala Cenobio (Smutný příběh Pascola Cenobia, r. Alejandro Tavera) - popsat některé 

problémy několika indiánských komunit, avšak výsledek působí značně neohrabaně. Marcela 

Femández Violante natočila a podílela se na scénáři filmu En el país de los pies ligeros/ El 

niiio rarámuri (V zemi lehkých kroků/ Chlapec rarámuri, 1981) rozvíjejícího dětský příběh o 

společenské nespravedlnosti, jehož obětí byla komunita Indiánů Tarahumara. Bohužel film je 

prost emotivní atmosféry a natočený bez špetky fantazie. Roberto Rochín v roce 1986 

debutoval snímkem Ulama, el juego de Ia vida y Ia muerte (Ulama, hra života a smrti). Jde o 

polodokumentární film, jenž prohlubuje a oživuje původ známé předhispánské míčové hry, 

čímž odkrývá i původ mezoamerických kultur. V posledních letech minulého století se zájem 

mexických filmařů soustředil více na reflexi indiánských dějin spojených s conquistou a 
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událostmi, které jsou s ní spojené Gako např. násilná katolizace ). Pak je snadno pochopitelný 

boom filmů jako Bartolomé de las Casas (1992) Sergia Olhoviche, Caheza de Vaca (1990) 

Nicoláse Echevarríi, Retorno a Aztlán (Návrat do Aztlánu, 1990) Juana Mory Catletta, Kino 

( 1991) F elipeho Cazalse a v neposlední řadě je třeba zmínit snímek La otra conquista (Jiná 

conquista, 1999, r. Salvador Carrasco), jenž je kritickým pohledem na násilnou katolizaci, 

tedy něco dosud silně tabuizovaného. Dnes už s určitým, i když malým, odstupem času je 

možné tvrdit, že v devadesátých letech došlo k sejmutí tabu řady témat spojených s Indiány 

(např. násilná katolizace, původní mytologie, politické zotročení a obohacování na úkor 

nativního obyvatelstva). Pokud bychom ale hledali filmovou výpověď o příčinách a 

důsledcích současné situace, našli bychom v hraném filmu jen několik málo osamocených 

pokusů. Stejně bychom dopadli v případě nekritického pohledu na Indiány samotné a jejich 

vztah k většinové společnosti. Problematika aktuálního stavu Indiánů i nadále zůstává velmi 

vzácná jako filmový námět. Určitou výjimkou je například Óscar Urrutia debutující filmem 

Rito terminal (Přechodový rituál, 1998), jenž konfrontuje městský svět míšenců s indiánským 

myšlením. Tento snímek je aves rare mexické kinematografie, protože srovnává postoj 

moderního Indiána adaptovaného ve městě s jeho tradičním způsobem života. Měl jsem 

možnost se setkat s režisérem snímku a hovořit s ním o způsobu přijetí filmu v Mexiku. Jen se 

mi potvrdilo, že většinová společnost nemá chuť ani snahu vidět etnicky vydělené skupiny 

jinak než prizmatem nepříjemného období předkolumbovské doby. 

Vraťme se ke dvěma významným filmů, protože jde o ojedinělé pokusy převést na 

plátno kontroverzní historii předkolumbovských civilizací a přitom se pokusit o reflexi 

vzhledem k evropským dobyvatelům. První celovečerní film uznávaného dokumentaristy 

Nicoláse Echevarríi Cabeza de Vaca jen potvrdil jeho talent. Právě on je jedním z průkopníků 

indigenistického dokumentu v Mexiku a jeho snímky jsou považovány za vrchol této 
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produkce. Autentický příběh španělského dobyvatele Alvara Núfieze Cabezy de Vacy je 

vlastně historií conquistadora, který byl zajat původními obyvateli a získal k nim tak 

bezelstný vztah, že se sám stal šamanem. Protože ve filmu je minimum dialogů, stává se jeho 

jazyk univerzálnějším. Navíc režisérova inklinace k mysticismu se zákonitě projevuje 

především ve střední části věnované pobytu Cabezy de Vacy mezi neznámým národy. 

Echevarría se na natáčení připravoval, jak na to byl zvyklý u svých dokumentů, takže dva 

roky žil mezi Huicholy a studoval jejich praktiky extáze i jiné obřady. To mu umožnilo 

vytvořit neskutečně realistický obraz indiánského světa, aniž by upadl do turistického 

exotismu. Formální střídmost filmu jen prospěla. Svět dnes neexistujících národů úspěšně 

posloužil jako paralela pro současný komunikační kolaps mezi Indiány a námi. 

Život katolického kněze Kina je námětem stejnojmenného filmu Felipeho Cazalse. Na 

první pohled jde o konvenční životopisný film zaměřený na conquistu mexických území. 

Avšak sedm let příprav, studií dobových materiálů a pečlivý výběr lokací se projevily 

pozitivně na věrohodnosti a navíc Cazals se pustil do ožehavého problému, protože Kino je 

knězem, jenž opouští úkol násilné katolizace a stává se dobrodruhem, zemědělcem a 

obráncem lidských práv. Byl výjimečný svým přístupem k nativní populaci. Jako jeden z řady 

osvícených misionářů jim nevnucoval španělštinu, naučil se jejich jazyk a tak s nimi mluvil. 

Tato drobnost a řada dalších z něj činí neobvykle pokorného a chápavého zástupce církve. Jde 

o jeden z mála filmů, v nichž je otevřena s maximální možnou snahou o objektivitu otázka 

role církve v procesu conquisty a následně koloniálního období. 

Svět indiánských původních obyvatel je bohatým zdrojem témat, jenž čekají na své 

využití v dílech mexických režisérů. Těch několik málo příkladů, které jsem uvedl, by mělo 

posloužit k nastínění situace. Nová a odvážná díla jsou přijímána mnohem méně odmítavě než 

tomu bylo dříve. Bohužel často dochází ke snahám přizpůsobit formální stránku tak, aby 
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odpovídala očekávání severoamerického a evropského publika. Jelikož v mexické 

kinematografii došlo v devadesátých letech minulého století a na přelomu tisíciletí k několika 

důležitým legislativním a organizačním změnám byla tématická rozmanitost odsunuta do 

pozadí. Je jisté, že mexická společnost dospěla tak daleko ve svém demokratickém vývoji, že 

je možno tvořit díla věnovaná revizi pohledu na indiánskou část populace a dokonce se 

projevují snahy umožnit samotným Indiánům natáčet filmy. Zatím jde pouze o umělecky 

bezcenné dokumentární home videa zachycující nejrůznější zvyky, výrobní postupy a 

každodenní život v komunitách. Dalším opomíjeným aspektem je průzkum recepce filmů 

zabývajících se indigenismem u indiánského publika. Celou situaci lze shrnout na přelomu 

tisícletí jako poměrně žalostnou. Víme, že Indiáni nevytváří své vlastní filmy, nebo alespoň 

ne přirozeným nenásilným způsobem, ale existuje množství filmů věnovaných jejich kultuře a 

historii. Ve čtyřicátých letech minulého století převládalo téma - ukázat Indiánům jak se 

integrovat do většinové společnosti, padesátá a šedesátá léta byla obdobím doznívání této 

tendence, následného tápání doprovázeného vznikem několika pozoruhodných počinů a po 

přechodném období let sedmdesátých se do popředí posledních dvaceti let dvacátého století 

dostává snaha ukázat důsledky ztráty identity, dospět kjejímu znovuzískání a zviditelnit 

mezietnické třenice. 
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IV. INDIÁNSKÝ HRDINA V MEXICKÉM FILMU 

IV. I. VYMEZENÍ INDIÁNA V MEXICKÉM FILMU 

Mexická kinematografie je ještě velmi vzdálená stavu, kdy se Indiáni budou moci 

podílet na obnovování a opětovném utváření své vlastní kultury i za pomoci filmového umění. 

Nicméně každá společenská skupina je schopna "číst" film dle svých hodnot a tradic. Z tohoto 

důvodu je zajímavé sledovat obraz Indiána v mexické kinematografii, protože narážíme na 

způsob, jímž nás mexická společnost informuje o tom, jak vnímá Indiány a jaký politicky 

korektní obraz chce nebo musí podat. Současný stav mexických filmů je možné zevšeobecnit 

konstatováním, že se v nich prolínají/střetávají dva protikladné světy - indiánský svět a 

mexická společnost. Přestože taková situace nemusí vytvářet nevyhnutelně antagonistický 

vztah, ve většině případů tomu tak bohužel je. Protože etnická identita všech nativních skupin 

obyvatelstva tvoří část mexické kultury a nelze ji popřít, pak také postava Indiána musela být 

zákonitě reflektována v novém umění 20. století. Jedním z mála pozitivních momentů 

jakéhokoliv filmu je (ať už je obraz, jenž podává, sebelživější), že má také svou omezenou 

dokumentární hodnotu. Obecně vzato, v kinematografické produkci jakékoliv země se odráží 

móda dané epochy. Analogicky je tudíž stav indiánské kultury reflektován ve filmech daného 

období. Samozřejmě takové tvrzení je poněkud zkreslující, protože spíše než vývoj zmíněné 

kultury by bylo záhodno hovořit o zachycení jejího mizení. Pro důkaz bychom mohli zmínit 

například film Janitzio ( 1934) Carlo se Navarry. Děj se odehrává na ostrově Janitzio - ještě 

nezasaženém turismem. Na místě, kde Indiáni žijí tradičním způsobem života se všemi jeho 

klady i zápory. 

Takovýmto postupem lze v omezené míře na pozadí dějin mexické kinematografie 

sledovat dějiny Indiánů se všemi jejich změnami. Již od prvního začlenění indiánských 

motivů do filmů je ovšem indigenismus představován jako nějaký sociální fenomén, jehož 
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falešný celuloidový obraz měl sloužit, aby ukázal na nutnost integrovat Indiány do moderní 

společnosti. Kromě jiného také skoncovat s filmy neustále poukazující na důsledky conquisty 

a sociální integrace. Jiným zajímavým pohledem je vliv tohoto slabého proudu indigenistické 

kinematografie na mexickou kinematografii jako celek. V porovnání s indiánskými hrdiny 

"hollywoodského filmu'', kteří jsou jen naivními iluzemi v takovéto filmové rekonstrukci 

nikdy neexistujícího světa, jde pořád o příznivější aspekty. Mexický a latinskoamerický film 

vůbec pak podávají značně odlišný obraz nativních kultur. V prvé řadě, se vstupem 

zahraničního publika a jeho očekáváním docházelo k neobratnému využívání indiánských 

kultur pro dodání exotického nádechu. Ve chvíli, kdy dochází k pečlivějšímu rozkrývání 

námětů věrněji odpovídajících skutečnosti, objevují filmaři zdroj nosných témat. Záhy si 

však uvědomují obtížnost jejich využití pro ně jakožto pro vetřelce do těchto kultur a způsobů 

myšlení. Následně ovšem dochází k obohacení filmové řeči částečnou změnou způsobů 

narace, jež mísí hraný a dokumentární film. Absorbují se nové prvky do způsobu filmového 

vyprávění (indiánské jazyky, mytologie, využití naturščiků, novou fotografickou estetiku 

inspirovanou dílem Sergeje Ejzenštejna, využití reality indiánského světa, aniž by docházelo 

k imitaci imaginární skutečnosti, antropologizující pohledy atd.). Spojení vyjmenovaných 

prvků je vzácným souborem aspektů ovlivňujících filmovou naraci, což je neobvyklé v rámci 

celého světa. Podobnou situaci bychom mohli nalézt v Africe, ale dějiny tohoto kontinentu 

neumožnily vznik a vývoj národních kinematografií až do pádu kolonialismu. Latinské 

Americe, kde v 19. století dochází k politicko-národnostní konsolidaci prostřednictvím řady 

revolucí neuhasínajících ani v století následujícím, se tento problém vyhnul, národní 

kinematografie zato vznikají více méně všude, i když v řadě zemí s minimální produkcí. 

Mexiko je zástupcem té skupiny zemí, jejichž produkce zaujímá významné postavení 

v iberoamerickém prostoru a má relativní svobodu pro rozvíjení národních témat. 
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Cílem našeho zájmu je Indián jako filmový hrdina, aniž bychom věnovali výraznější 

pozornost hledisku antropologickému nebo politickému. V mexické kinematografii se 

setkáváme se třemi základními typy hrdiny-Indiána. Jejich charakteristika vychází za vztahu 

mezi jejich jednáním a vlivem na vývoj příběhu. Nejčastějším, ale také nejméně zajímavým 

typem je protagonista, jehož stav lze označit za statický42 (tedy beze změn) a jenž se snadno 

přizpůsobuje svému okolí. Takový Indián slouží spíše k dodání exotičtější atmosféry, odkud 

pramení i kořeny tolik nenáviděného a tak ponižujícího "turistického exotismu" pro mexické 

filmy. Druhý typ hrdiny představuje hrdina homogenní. Ze současného pohledu literární i 

filmové teorie se jeví jako typ klasický Jedná se o postavu, jež má vždy splnit nějaký cíl. 

Opět ho lze výstižně charakterizovat s ohledem na jeho vztah k ději či zápletce , které příliš 

neovlivňuje, protože sám se mění jen minimálně. Divák- receptor poznává svého hrdinu na 

začátku filmu a stejného ho nachází i nakonci. Takový protagonista je činitel, jenž posouvá a 

mění děj. My se můžeme dozvědět detaily o jeho východiscích a pohnutkách, ale on sám jako 

součást příběhu se nemění, a pokud ano, tak minimálně. První popsaný typ statického hrdiny 

existuje bez jakékoliv akce ovlivňující nebo zasahující do děje (pouze se baví, tancuje, 

pohybuje, přichází a odchází atp.), jeho existence ve filmovém příběhu nemá žádný konkrétní 

narativní význam. Homogenní hrdina jedná a jeho cílem může být nedělat nic, ale v každém 

případě má oproti hrdinovi statickému svůj jasný význam pro naraci. Třetí typ heterogenního 

hrdiny ztvárňuje protagonista měnící se během vývoje děje. Lze snadno nalézt řadu filmů, 

v nichž je hrdina po prvních dvaceti minutách z velké části podstatně jinou postavou 

(například případ Diega z filmu Nuevo mundo, 1976, r. Gabriel Retes). Základní 

42Systém typologie, který se zde pokusíme popsat, vychází teoreticky se shrnutí tak, jak ho podává Laurent 
Jullier ve své knize L 'ana(yse de séquences a to především v 1. a 2. kapitole. Zde shrnuje teorie týkající se právě 
typologie hrdiny a jeho vztahu k ději. Pouze jsem pozměnil pojem monolitický a místo něho používám pojem 
homogenní, pojem statický jsem použil sám, protože odpovídal potřebám práce. Ostatní terminologii jsem 
převzal z citované knihy. 
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charakteristikou takového hrdiny je proměna v postavu odlišnou na konci filmu. Divák se 

samozřejmě dozví řadu informací o jeho životě a také, což je velmi důležité, o motivech, 

které ho pudí k činnosti/aktivitě v příběhu. Samotný fakt znalosti motivů jednotlivých 

protagonistů filmového příběhu je velmi důležitý. Takové tvrzení je třeba nahlížet nejen tak, 

že se děj stává více věrohodným pro diváka, ale také mu umožňuje snadněji se identifikovat 

se svým hrdinou a může dosáhnout empatického stavu. 

Kategorie identifikace je značně důležitá. Současná kinematografická produkce svým 

konzumentům nabízí v prvé řadě zábavu. Když se ale taková forma konzumace zkomplikuje a 

začne vyžadovat po receptoroví určitou míru participace, nemusí to být jednoznačně 

zavrženíhodné. Je zapotřebí si uvědomit, že film má svou vnitřní psychologii, které může 

využít nebo zneužít. Divák logicky přijímá svého protagonistu tak, jak je mu prezentován na 

plátně. To znamená, že je-li takový hrdina bez minulosti, přítomnosti a budoucnosti, je jeho 

existence redukována na pouhou staticko-dekorativní funkci, recipient mu tudíž nepřikládá 

příliš velký význam pro děj samotný. Moderní kinematografie tohoto faktoru hojně využívá 

k překvapení. Prvopočátek těchto tendencí lze vysledovat již v práci s detaily a známým 

Alfredem Hichcockem, který jich využíval, aby upoutal pozornost na věc pro děj skutečně 

bezvýznamnou. Takže vlastně postupoval dle opačného konceptu. V případě indigenistických 

filmů nejde vždy o přenos nějakého poselství či zprávy. Pokud má být sdělení důležité, tak se 

mexičtí filmaři v souladu se svými kulturními východisky snaží zasadit do děje jednoho nebo 

více protagonistů nesoucích takové sdělení. Tento postup nabízí divákovi snadnější 

identifikaci. Proto jsme se věnovali psychologickému charakteru filmu a jeho vnímání. 

Film s převahou heterogenního hrdiny, má často poměrně komplikovanou dramatickou 

strukturu. Klasický film se svým homogenním hrdinou proto do takového stádia nikdy 

nedospěje. Jako argument stačí použít příklad stovek westernů, v nichž Indiáni napadají 
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bělochy a naopak, jen málokdy však známe skutečné důvody agrese. Důvody jsou zcela 

prosté - tento zábavný druh filmů nemá za cíl vyprovokovat politickou diskusi, primárně je 

totiž určen jen k rozptýlení (dokonce ani realismus není těmto hollywoodským výrobkům 

dopřán). Mluvit o indiánských motivech jednání zákonitě implikuje otevřít diskusi o 

conquistě a nespravedlnostech spáchaných na nativním obyvatelstvu, což bylo samozřejmě 

nežádoucí pro americké publiku, jemuž naprostá většina westernů byla určena. Ty nebyly ve 

své podstatě nic jiného než pohádky pro dospělé. Abychom se vrátili ke struktuře filmů 

s heterogenním hrdinou, je třeba zdůraznit vzácnost takového typu filmů v mexické 

kinematografii. O to zajímavější je způsob, jakým přetváří klasickou naraci pro svůj účel. 

Takový film se vždy pokouší změnit pohled na život hlavně v okamžiku, kdy je třeba ukázat 

přerod hrdiny, a to nejen kladením jedné události za druhou, kdy si má divák sám doplňovat 

chybějící informace. Z technických důvodů dává film předost například časovým elipsám, 

taktika nabádající receptora-diváka k odhalení motivů protagonisty příběhu a zároveň mu 

ponechávající dostatek prostoru pro vlastní představivost. Jinými slovy, divák má možnost 

domýšlet si řadu detailů pro samotnou naraci nepodstatných, ale pro něj s ohledem na 

požadovanou participaci důležitých. 

Následující tři podkapitoly podrobněji pojednávají o výše nastíněných třech typech hrdinů

I) hrdina statický, 2) hrdina homogenní, 3) hrdina heterogenní. Kladou si za cíl na 

konkrétních příkladech ukázat důležitost nebo bezvýznamnost daného typu pro dramatickou 

zápletku. Svou pozornost v nich zaměřujeme i na využití indiánského hrdiny v mexickém 

filmu, detailnějším zkoumáním se snažíme vymezit dva základní přístupy - obraz reflektující 

sociální realitu oproti komerčním důvodům. 
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IV. II. HRDINA STATICKÝ 

Statický hrdina není skutečným protagonistou děje. Jak už jsme dříve zmínili, jeho 

úkol spočívá spíše v dodání exotické atmosféry. Tato tendence pravděpodobně vyplývá 

z přirozeného vývoje. V souvislosti se samotnou snahou čelit americké konkurenci a zároveň 

dosáhnout soběstačnosti se mexická kinematografie záhy stala průmyslovým odvětvím. 

Evropské kinematografie postupně nacházely zdroj své inspirace v dějinách a k natáčení 

výpravných historických příběhů využily přirozených kulis. Hollywoodská produkce 

usilovala o kompenzaci nedostatku autentických lokalit stavěním nákladných kulis. Latinsko

americké kinematografie nemohly vzhledem k omezeným ekonomickým možnostem 

dosáhnout patřičné technické dokonalosti, takže se brzy obrátily k hledání svých národních 

východisek. Přestože v Mexiku Sergej Ejzenštejn ukázal možnou cestu, celá produkce se 

nakonec upnula více na míšence, tedy potomka dobyvatelů, a Indián zaujal pozici 

doplňkového předmětu. 

Shrneme-li nejtypičtější produkci s indiánskou tématikou v období let 1900 až 1960, 

nalezneme Indiána jako statického hrdinu bez rozhodujícího vlivu na vývoj příběhu. Jeho 

vystupování je omezeno na bezvýznamné činnosti (tanec, procházení, zpěv, doprovod 

dramaticky důležitějších postav, představení reálií spojených s tradičním způsobem života). 

V tomto případě je zbytečné hledat snahy směřující k indiánskému obyvatelstvu, jež by měly 

odrážet jejich život, sociální podmínky nebo historii. Nicméně tento typ hrdiny přetrval do 

současnosti. Spojeni slov statický hrdina neodkazuje ke klasické postavě uměleckého díla, i 

když bychom mohli tvrdit, že jeho cílem je nečinnost, ale jde pouze o jeden z komponentů 

celého děje. Tento stav odráží shodou okolností i vývoj postavení Indiána v celé 

iberoamerické společnosti. Jeho počáteční odsouzení k nečinnosti a postupné integraci 

vedoucí k částečné ztrátě původních kultur a ústící ve dvacátém století ke snahám o jejich 
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oživení. Jako první konkrétní příklad můžeme vzít Tepeyac (El milagro del Tepeyac) z roku 

1917. Juan Diego není čistě statická postava, protože v ději vystupuje častěji v pozici hlavní 

postavy. Jeho charakteristiky ho však odsouvají do pozice nečinného protagonisty. Všechny 

scény s Indiány (obřady v pohanském chrámu a křest) slouží pouze k demonstraci církevní 

pravdy a obhajoby jejího jednání. Divák se ani náznakem nedozví důvody zbožňování kultu 

Tonatzíny, "matky bohů". Už vůbec není věnována pozornost problematice traumatizujícího 

zážitku nuceného opuštění tradičních indiánských božstev ve prospěch křesťanství. 

Psychologie Juana Diegy tváří v tvář zázraku zjevení se odráží jen v oddaném vyslechnutí rad 

církevních hodnostářů. Z dramatického hlediska zaujímají samozřejmě samotní mniši 

důležitou roli, protože zpracování věrně respektuje i historický kontext. Leč na otázku 

konfrontace různých náboženství se nedostalo. Z jednání Indiánů vyplývá, že samotný 

přechod byl podmíněn trojím zjevením Juanovi. Je zřejmé, že nejde o odhalení pravdy, ale 

film měl propagovat křesťanské náboženství částečně přizpůsobené mexickým podmínkám. 

Hlavní indiánská postava je zbavená jakéhokoliv symbolismu a možnosti objasnění alespoň 

některých aspektů svého jednání. Stává se pouhým služebníkem, který následuje pokyny 

Panny Guadelupské a nikdy se nerozhoduje sám. Film neodsuzuje dobyvatele a jejich 

zacházení s Indiány, oficiálně se totiž měl snažit hledat kořeny mexické kultury. 

Budeme-li sledovat produkci období zvukového filmu, musíme si záhy všimnout, že 

většina statických indiánských hrdinů vystupuje ve filmech s velmi podobnou strukturou. Ve 

snímku La india bonita (1938) jsou dva indiánští peóni zdrojem zábavy, zpěvu a tance. 

Nikoho nenapadne bránit čest Indiánek Any Maríi a Lupe, i když úmysly míšenců Luise a 

Joaquína jsou zřejmé. Oni dva a majitel statku (Joaquínův strýc) jsou postavami, které 

rozhodují a určují další směřování děje. Jiným příkladem je druhá povídka z filmu Canasta de 

cuentos mexicanos (Balíček mexických povídek, r. Julio Bracho, 1955). Vypráví příběh 
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amerického manželského páru putujícího po Mexiku. V Oaxace se nadchnou pro pletené 

košíky. Vyrábí je chudý Indián (Jorge Martínez de Hoyos), aby uživil svou rodinu Chtějí 

s ním uzavřít obchod, ale Indián nerozumí jejich obchodní logice, Američané mu totiž 

nabízejí objednávku na více košíků a požadují množstevní slevu. Rozum Indiánovi říká, že 

bude mít víc práce, méně času na rodinu, a tedy nechápe, proč by měl slevit. Takže bude-li 

mít více starostí, upřednostňuje výrobu menšího množství košíků, jež mu stačí k obživě. 

Indiánská rodina stojí na pomezí statického a homogenního hrdiny. Američané jsou hlavními 

dějovými činiteli a Indiáni reagují z pozice obyvatel zaostalého světa. Sice se rozhodují na 

základě uchované moudrosti předků, ale divák nemá dostatek indicií, aby pronikl k podstatě. 

Indiánovo jednání není koherentní a kromě velmi špatného hereckého výkonu jsme svědky 

klasických atributů - špatná znalost španělštiny, nepochopitelná skromnost v bídě, 

nepřesvědčivé důvody k odmítnutí peněz. Směšná je rovněž scéna, kdy musí Indián celou 

noc rozmýšlet o svém rozhodnutí.. Uvědomíme-li si, že život Indiána a jeho rodiny na okraji 

velkého města je spíše z nouze ctnost a boj o přežití, vyznívá celé jednání nepochopitelně 

absurdně. Navíc je cítit násilně vložená zbytečná nenávist ke Spojeným státům americkým

zástupci hloupého a krutého kapitalismu. Oba uvedené filmy jsou jen dvěma příklady 

z mnoha. Záměrem bylo ilustrovat různé polohy statického hrdiny. Ten může být tu 

postavičkou komickou - s oživovacím efektem pro děj -, jindy se setkáváme s postavou 

dramatickou- ta se nechává vláčet okolnostmi a ostatními hrdiny. Ani v jednom z případů se 

nejedná o typologicky čistý příklad, spíše tyto postavy stojí na pomezí mezi statickým a 

homogenním typem, přičemž více inklinují k prvnímu. 

Jednoznačně statické Indiány pozorujeme například ve filmu El Cristo Negro (Černý 

Kristus, r. Carlos Véjar jr. a José Baviera, 1953). Zde vystupují v davových scénách, aby 

dodali realistický nádech obrazům pohansko-křesťanských venkovských oslav. Samotný 
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příběh se vůbec tématice nativního obyvatelstva nevěnuje, ale protože se odehrává na 

zaostalém venkově, jeho obyvateli jsou především Indiáni. Film je prezentován jako odraz 

sociální reality, avšak řeší především mezilidské vztahy mezi míšenci. Dnes nevysvětlené 

polopohanské reje indiánské populace působí možná nebezpečněji než v době premiéry filmu. 

Posledním typem filmů se statickým hrdinou označujeme převažující část produkce 

mexické kinematografie hlavně padesátých a šedesátých let. La momia azteca (Aztécká 

mumie, 1957) Rafaela Portilly je hororem o probuzené mumii. Narážíme zde na klasický 

příklad využití původní mytologie v poněkud pokřivené podobě a její vsazení do atraktivního 

příběhu. V Hollywoodu bychom samozřejmě našli takových příkladů bezpočet. Jelikož často 

využíváme předkřesťanská náboženství pro j~jich přitažlivost, přičemž často deformujeme 

původní myšlenky, abychom podtrhli necivilizovanost, jeví se tento problém jako 

všeobecnější. V citovaném filmu je bezpředmětné hledat obraz indiánských národů, vždyť 

jejich civilizace tu slouží jako kulisa, jež má za úkol odkazovat k určité historické době, aniž 

by si autoři kladli ambice autentičnosti. Jako vhodné srovnání uvádíme Retorno a Aztlán 

(Návrat do Aztlánu, 1990), snímek směřující k přesně opačnému cíli. La momia azteca ve 

výsledku působí jako nepovedená show, v níž kněz nevhodně promlouvá v jazyce náhuatl (v 

Návratu do Aztlánu se také mluví náhuatl z důvodů historické autentičnosti), postavy tancují a 

zpívají v indiánském stylu. Tyto dvě činnosti jsou zásadním rysem statických hrdinů asi proto, 

že v našich představách si Indiána často spojujeme s tancem a zpěvem43 . Není nutné rozebírat 

mexické horory s indiánskou tématikou, abychom v nich hledali obraz původních obyvatel. 

Tyto případy jsou spíše zajímavé pro svůj autentický kulturní podklad - na rozdíl od 

hollywoodských produkcí podobného typu Důkazem, že nemají ani nejmenší vědecko-

historickou ambici, jsou následující dva díly La maldición de Ia momia azteca (Prokletí 

43 Jedna z lingvistických teorií je, že jazyk vznikl z gest, rituálů a tanců, podporují ji především lingvisté věnující 
se indiánským jazykům. 
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aztécké mumte, 1957, r. Rafael ,Portillo) a La momia azteca contra el robot humano 

(Aztécká mumie proti lidskému robotu, 1957, r. Rafael Portilla). Celá trilogie je sice nejlepší 

ukázkou ve svém žánru a je příkladem mexického kýče ve filmu, ale z pochopitelných důvodů 

obchází jakoukoliv společenskou problematiku. Tento druh žánrové produkce alespoň 

nepůsobí tak škodlivě pro indiánskou populaci jako filmy Emilia Femándeze. 

Typ statického hrdiny jakožto čistý příklad téměř dekorativní součásti filmového 

příběhu nalezneme vlastně velmi zřídka. Mnohem častěji je Indián využit jako dekorace, a 

přitom je mu umožněno více se zapojit do příběhu, aniž by ho případně ovlivnil, což ho 

přibližuje homogennímu hrdinovi. Divákovi se ovšem neotvírá možnost empatie, proniknutí 

do psychologie a pochopení motivace jednání. Takovýto postoj odsuzuje do pozice nečinného 

přihlížitele. Jakákoliv scéna, jež by umožnila vykreslení postavy, by dala větší prostor 

k jednání a děj by se musel alespoň na chvíli soustředit na indiánského hrdinu. V dějinách 

mexické kinematografie tendence statického indiánského hrdiny nevydržela dlouho a byla 

postupně vytlačena filmy s hrdinou homogenním. 

IV.Ill. HRDINA HOMOGENNÍ 

Tento typ hrdiny jakožto hybatele průběhu děje je v přímém vztahu k dynamice 

příběhu. Je všeobecně známé, že divák si neustále, alespoň v minimální míře, zachovává 

odstup od akcí probíhajících na plátně. Jemu představované události je tedy schopen 

posuzovat jako buď statické, nebo proměnlivé děje. Následně lze určit, zda se týkají více 

původců děje nebo dramatické zápletky. Pro typologii hrdiny je zajímavé, kjaké změně 

postav dochází. Dovolujeme si upozornit na důležitost míry změn psychologie postavy, jejích 

motivací a důsledků z toho vyplývajících pro rozlišení rozsahu ovlivnění jednotlivými hrdiny 
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V případě latinsko-amerických kinematografií nám jako příklad homogenních hrdinů 

poslouží tzv. telenovely44
. Zde má hlavní hrdina většinou dlouhý fikční život. I přes ubíhající 

čas se jeho základní charakterové rysy nemění, postavy se většinou chovají stejně naivně, 

hloupě či jinak i po mnoha letech. V tomto pojetí je homogenní hrdina v podstatě dokonale 

zakonzervovaný typ klasického hrdiny, vystupujícího většinou v melodramatických filmech. 

Žánr melodramatu v mexickém filmu respektoval důsledně pravidla neměnnosti citů, aby tak 

vyhověl očekávání konzumentů. Lze tvrdit, že homogenní hrdina se neměnní. Pokud ve 

výjimečných případech dojde ke změně, nikdy nejde o nic zásadního vzhledem k charakteru. 

Je-li statický hrdina omezen na pouhou dějovou existenci, pak homogenní hrdina získává dvě 

dimenze existence - bytí a jednání. Homogenní hrdina se bude nejvíce přibližovat klasickému 

pojetí původce děje, protože mu lze přisoudit dva predikátl5
: první je hodnotící (bytí) a 

druhý je funkční (jednání). Podle převažující síly každého z nich je homogenní hrdina 

odsouzen k splnění nějakého cíle nebo k nečinnosti. V každém z obou případů je však takový 

protagonista důležitý pro děj, protože má vliv na dramatické zvraty. I když zůstane nečinný, 

jeho osoba se stává důvodem ke kolizi. Zatímco statický hrdina je charakteristický pouze 

predikátem hodnotícím, heterogenní pouze funkčním, pak homogenní si zachovává určitou 

rovnováhu mezi oběma. V důsledku je jeho existence neoddělitelná od jednání, ať už 

převažuje jakýkoli z obou prvků. V případě fiktivní sociálně nevyhraněné postavy není 

negativní ani to, že se charakterově neměnní. Během děje nenabírá žádné zkušenosti, protože 

pouze respektuje pravidla odpovídajícího žánru, není cílem, aby reflektoval skutečnost. To se 

samozřejmě stává negativním atributem v případě indiánského hrdiny. Zde dochází 

k vytváření zjednodušeného, to v lepším případě, nebo zkresleného, to v horším případě, 

44 Telenovela je nesprávně vžitý překlad španělského výrazu, jenž by se měl překládat jako televizní román, 
protože tomu také odpovídá svým charakterem a rozsahem. 
45 Zde vycházím z modelů Greimase a Proppa tak, jak výtahu z jejich teorie využívá Carole Tissetová v Analyse 
linguistique de Ia narration (2000, Sedes, Paris). 
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obrazu historie či sociální reality. Vesměs takový pohled nejvíce vyhovoval přístupu 

indigenistického proudu mexické kinematografie řadu let, protože takto bylo možné se 

vyhnout zbytečným konfrontacím. "Indiánské" příběhy většinou dodržovaly žánrová pravidla 

a vyústění bylo vždy vyrovnané, když nemuselo být šťastné 

(v Mexiku bylo většinovým žánrem melodrama, kde převažovaly špatné konce). Ve filmech 

Emilia Fernándeze byla rovnováha potvrzena morální ponaučením. Při pečlivém sledování 

musíme nevyhnutelně dospět k závěru, že klasické žánrové příběhy byly sestaveny jako 

domino, kde vše dokonale zapadá do sebe a při každém dějovém zvratu se spustí dopředu 

předvídatelná událost. Divák se nebál, kdo zemře, ale spíše ho zajímalo, jak dojde k rozuzlení. 

V tomto smyslu se pak filmová narace snažila omezit nejednoznačnost výkladu probíhajících 

dějů, aby se nekomplikovala návaznost. Případný výklad byl ponechán na divákovi. Pro něj se 

řemeslně dobře zvládnutý příběh stával více než uměleckým dílem, hrou, reflexí, výpovědí i 

inteligentní zábavou založenou na jeho lingvistické a historicko-sociální realitě, jež mu byla 

dostatečně blízká. 

Nejcharakterističtější příklady homogenního hrdiny lze nalézt ve filmech Emilia 

Fernándeze. Nicméně La noche de los mayas (Mayská noc, 1939) Chana Uruety si zaslouží 

krátkou analýzu. Příběh indiánského národa se odehrává v yucatánském pralese. Tragická 

láska spěje nevyhnutelně k destruktivnímu konci. Samotný děj není tak zajímavý, nýbrž fakt, 

že film je vzácnou ukázkou určitého rasismu naruby -tj., ze strany Indiánů. Dopad snímku je 

podpořen skvělou hudbou Silvestreho Revueltase, esteticky vytříbenou kamerou Gabriela 

Figueroy a dialogy básníka Médize Bolia, čímž si film získal i zalíbení publika. Jsme svědky 

zjednodušení postavy neindiánského hrdiny, jenž zastupuje univerzální zlo, aniž bychom měli 

možnost pochopit proč. Jeho příchod spojený s hněvem bohů je více než směšný. Postavení 

indiánských hrdinů je ambivalentní, protože typologicky nevypadají jako homogenní. Jsou 
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hlavními hybateli děje a hlavními hrdiny. Postupně ovšem divák nabude dojmu a záhy je o 

tom přesvědčen, že ve skutečnosti jsou Indiáni vláčení okolnostmi a uvrženi do dramatických 

zvratů, o nichž se rozhoduje mezi dvěma světy - světem zla (svět bílých mužů) a světem 

dobra (indiánský svět bohů spoutaný pověrami a nesmyslnými tradicemi). Výsledkem je 

uměle vytvořený antagonismus, jemuž chybí přesvědčivé důvody. Ze strany autorů jde o 

evidentní neznalost indiánské problematiky, kdy svět nativních obyvatel měl pouze pomoci 

vytvořit zajímavé prostředí. Celkově to vše působí jako představení, jež ustanovuje určitá 

pravidla, ale už nevysvětluje jejich smysl. Některé scény Gako např. zpěv tří zpěváků nebo 

různé obřady) působí jako turistická show. Vyvrcholením je samozřejmě lidská oběť, jež má 

svůj filozofický význam v indiánské kosmonogii. Jako ve většině filmů i zde její prezentace 

působí jako hloupý důsledek primitivní víry. Emilio García Riera shrnuje velmi přesně 

charakter filmu, když mluví o populistickém antropologismu, který byl v módě ve třicátých 

letech. Postavy filmu nefungují v rámci narace, ale divákova pozornost je tažena ke konci 

nevysvětlitelnou predestinací. Protože se nám nedostává vysvětlení a argumentů ze strany 

hrdinů, je obtížné uvažovat o jejich svobodném rozhodování. Výsledkem jsou loutky oddaně 

poslouchající svého pána (dramatický děj) vedoucího jej k tragickému konci, k tomu je 

připojena zlá postava (tedy bílá) a ke všemu je dodána trocha exotiky lokalit Chichén Itzá. 

Postavy lze v tomto případě rozdělit na dva typy. Jednak se setkáme s typem divadelního 

herce deklamujícího text. Pravděpodobně má dodávat vážnost dané scéně, ale v kontextu 

filmu má opačným efekt, už pro nedostatek emocí. Druhým typem je herec ztvárňující 

postavu s přehnanými emocemi. Divák nemá možnost identifikace, takže příběh ztrácí svou 

sílu. Všemu chybí nevyrovnanost, pro oživení děje tolik klíčová. V tomto případě se vše 

odehrává v dokonalé symetrii, neočekáváme od hrdinů nic zajímavého, protože víme, že se 

nezmění. Proto jsou homogenními typy bez vlastního věrohodného života. 

54 



Homogenní indiánský typ hrdiny je nejdokonaleji zastoupen ve filmech Emilia 

Femándeze. Nemáme zde v úmyslu hodnotit význam jeho díla pro mexickou kinematografii, 

ale zajímá nás obraz Indiánů v jeho filmech. Emilio Femández se pokusil znovu zhodnotit 

indiánskou krásu, což se mu nepovedlo už díky obsazení profesionálních herců do hlavních 

rolí. Skuteční Indiáni se objevili jen jako kompars. Důvody neúspěchu přesně shrnuje Aurelio 

de los Reyes: 

" ... Je věčným přáním, aby mexické záležitosti fungovaly bez vnějšího vlivu. I mexický film 

existuje ve stínu severoamerického star systému, jenž byl tehdy na svém vrcholu. Proto nešlo 

tolik o o~jevení indiánského obrazu ve Jilmu jako spíše o použitelné masky. Proto mohla 

Dolores del Río ve Jilmu María Candelaria oživit kariéru jakožto posvátné monstrum 

přicházející ze Spojených států. Už kostýmy k filmu nejsou autenticky indiánské, ale 

Armando Valdez Peza navrhl modely vhodné pro Dei Río. Takovýmto způsobem oslava 

nových hvězd ubírala autentičnost filmům. To je jeden z důvodů vytržení z kontextu hlavních 

postav indigenistických filmů, a to především u filmů jako La noche de las mayas v případě 

hereček Isabely Corony a Stelly Indii, El Indio v případě Pedra Armendárize, María 

Candelaria v případě Dolores del Ríové a Maclovii v případě Maríe Félixové. Krása jejich 

tváří je hrozně vzdálená postavám, jež se snaží hrát."46 

Považuji tento souhrn znaků za velmi přesný popis základní chyby falzifikace 

indiánského světa, je pro dílo Emilia Femándeze zcela příznačný. Zároveň je to podstata 

charakteru homogenního hrdiny a příčina jeho sterility. Filmy Emilia Femándeze fungují dle 

přesného schématu, jak to vyžadovalo mexické melodrama. To znamená, že prvořadým cílem 

46 DE LOS REYES, AURELIO, Media siglo de/ cine mexicano (1896-1947). México: Trillas, 1987, p.\24. 
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nebyla reflexe sociální, historická, antropologická nebo jen estetická, ale dostát pravidlům, a 

tudíž ovlivnit diváky, jejichž očekávání odpovídala tomuto imaginárnímu světu. Pokud se 

přece jen v nějakém filmu Uako např. v Río Escondido) objevila společensky závažná otázka, 

nikdy nebyla zkoumána důsledně a objektivně. Paradoxně se Fernándezovi daří potlačit ve 

svých filmech to indiánské. Jeho Indiáni vystupují vždy se stejnými atributy (materiálními i 

psychologickými), které je neopouští. Jsou tedy neměnní a lze je označit za homogenní 

hrdiny. Navíc reprezentují idealistický, neexistující svět. Samozřejmě tyto charakteristiky 

vnucuje autorovi žánr. A však nevnucuje mu obraz Indiána jakožto jednoznačně kladné trpící 

postavy, která nikdy neopouští svou komunitu. Ať už jde o ženskou nebo mužskou postavu, 

vždy má st~jnou schopnost navazovat plnohodnotné upřímné vztahy se svým okolím 

(neshody se objevují jen mezi Indiány, protože podléhají nízkým pudům jako je tomu např. ve 

filmu María Candelaria). Jejich hlavní problém spočívá v jejich zneuznání moderní 

společností. Mají však veškeré předpoklady, aby si vydělali na živobytí. Tím ovšem režisér 

myslí, že znají dokonale přírodu, kde jsou schopni přežít i s málem, a už se nezabývá 

problémem, že to je jim v moderní společnosti k ničemu, protože ta jim takový život ani 

nechce umožnit. Důraz je rovněž kladen na indiánskou kulturu a historii, již chovají její 

příslušníci ve velké úctě stejně jako své předky. K úplnosti opět chybí včlenění otázky jejich 

víry a střetu s oficiální církví. Emilio Fernández potřeboval dodat dramatický nádech svým 

příběhům, a tak Indiánům vnutil tragickou lásku, v tomto podání působící téměř jako prokletí. 

Jeho melodramata se navíc od hollywoodských liší téměř výhradně tragickým koncem, což 

vyplývá z latinsko-amerického naturelu. Na základě přetvoření indiánského světa zaplněného 

homogenními hrdiny, kteří se nemění, ustavil Fernández základní pravidla mexického a 

později i v modifikované podobě latinsko-amerického melodramatu. Schéma bylo zhruba 

následující: využití krajiny, začlenění indiánských a venkovských prvků, zasazení děje do co 
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možná nejnuznějšího prostředí, aby mohlo být rozehráno melodrama oproštěné od nejmenší 

snahy po odrazu reality. Postava Indiána se pro režiséra stává prototypem chudého trpícího 

člověka, což ve své podstatě nebylo tolik vzdáleno realitě, avšak tento obraz neslouží 

k otevření diskuse, je naopak určen potřebám melodramatu, a tedy prioritně zábavě. V rámci 

objektivnosti pohledu nelze upřít částečný realismus filmům jako Río Escondido a María 

Candelaria, ale určitě nemůžeme hovořit o klíčových sděleních. Tato "kulisa" má dodat 

věrohodnost nevěrohodnému příběhu. Pokud si navíc divák uvědomí, že ponižování a utrpení 

Indiánů je vlastně zábavným dějovým prvkem, že jejich jednání je degradováno na nejmenší 

možnou jednoduchost, pak vyznění díla působí jednoznačně škodlivě. Indiánští hrdinové vidí 

veškeré změny kolem sebe, ale sami se nemění. I nadále zůstávají více méně klidní a patetičtí 

vůči všem katastrofám kolem nich. Nejsou schopní vyvodit závěry z nespravedlností na nich 

páchaných, protože mají v sobě nepochopitelný strach a ten jim bere sílu v boji proti svým 

utiskovatelům. Nakonec bílí muži rozhodují za ně. K těmto aspektům se pojí i nevalná úroveň 

vyjadřování ve španělštině, minimální vzdělání a častý analfabetismus, vše jako by spělo 

k neznalosti ekonomických principů fungujících ve společnosti, kde žijí. Z velké části 

rozhodně nelze popřít, že toto jsou charakteristiky Indiána v Mexiku první poloviny 20. 

století, ale Emilio Fernández jejich znalosti nevyužívá ke zlepšení situace, on jen zamýšlí 

vytvořit umělý svět tvářící se jako skutečnost. Jeho hrdinové jsou jako jedni zmála dokonale 

homogenními protagonisty absurdních příběhů. 

IV.IV. HRDINA HETEROGENNÍ 

Pro poskytnutí možnosti poznat indiánskou společnost nejobjektivnějším způsobem, 

jeví se nám tento typ hrdiny jako nejzajímavější. Svými znaky umožňuje lépe reflektovat 

problémy, krásu i historickou hodnotu původních obyvatel. Změny, jimiž během děje 

57 



prochází a které ovlivňují jeho charakter, motivaci a jednání, bychom mohli označit za 

základní charakteristiku. Všechny zvraty jsou důvodem evoluce hrdiny jakožto jednoho 

z hlavních činitelů děje. To umožňuje divákovi snazší pochopení motivů jednání hrdiny a 

případnou identifikaci. Všeobecně lze heterogenního hrdinu charakterizovat jako 

protagonistu, jenž podstupuje řadu změn, z nichž ne každá musím mít zákonitě na něj vliv, ale 

jeho činy a přínos pro naraci jsou zásadní. Postava si nicméně udržuje určitou míru koherence 

po celý děj. Lze zde vytvořit paralelu mezi lingvistickým koherentním diskursem a filmovým 

diskursem. V lingvistice existují čtyři základní pravidla pro koherenci projevu, která 

odpovídají i filmovému prostředí. Je možno je aplikovat na heterogenního hrdinu 

následujícím způsobem: 

1) opakování - divák sleduje vývoj hrdiny od začátku do konce filmu, přičemž 

opakovaně se zaměřuje na cíl, jehož postava musí nebo chce dosáhnout 

2) progrese- hrdina jedná tak, aby měl vliv na probíhající děje, může měnit svůj názor 

na klíčový problém a nesetrvává v nevědomosti 

3) vyloučení kontradikce- to znamená, že hrdina např. nebude hledat něco, co už má, 

nebo nezmění pohlaví během dvou záběrů 

4) souvztažnost -jednotlivé události jsou vzájemně propojeny, a to nejlépe způsobem 

logickým pro diváka 

Tento schematický popis nám dovolí identifikovat třetí stupeň typologie indiánského hrdiny 

v mexickém filmu. Právě při splnění výše popsaných čtyř kritérií je nejlépe schopen vstupovat 

do děje a ovlivňovat ho. Podmínkou k fungování heterogenního hrdiny tak, aby nebyl úplně 

v absurdní situaci, je definice světa, z něhož vychází. Je třeba alespoň částečně znát sociální 

status a charakter výchozího prostředí všeobecně. Tehdy je hrdina postavou plastickou, 
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komplikovanou, humánn~jší a věrohodn~jší. Samozřejmě nalézt jednoznačně heterogenní 

postavu odpovídající nastíněným kategoriím je téměř nemožné. Většinou každý hrdina stojí 

mezi dvěma kategoriemi a více inklinuje k jedné z nich. 

Setkat se s heterogenním typem ve filmech do roku 1950 je velmi obtížné. Spíše 

nalezneme postavy, které měly částečné tendence k takovému druhu jednání v rámci děje. 

Důvodem je, že zobrazení takového Indiána předpokládá popsání životních podmínek 

původních etnik, což nebylo příliš žádoucí z politického hlediska. Poprvé se setkáváme 

s pokusem o objektivní přenesení indigenistické problematiky na plátno až v roce 1953 ve 

filmu Raíces (Kořeny, r. Benito Alazraki)47
. Jsme svědky opravdu prvního pokusu u 

umělecky důstojný obraz komunit nativního obyvatelstva a jeho problémů. Jiným zajímavým 

případem je snímek Macario (1959, r. Robeto Gavaldón)48
, kde hlavní hrdina osciluje mezi 

heterogenním a homogenním hrdinou s pozoruhodným kontextem. Počínaje filmem Raíces 

začíná být téma indiánské společnosti frekventovanější v mexické kinematografii, ačkoliv 

pořád nelze mluvit o nadbytku. Třetím filmem, výrazně vybočujícím z průměru, je film Luise 

Alcorizy Tarahumara (1964t9
. 

V druhé polovině 20. století nalezneme bezpočet příkladů heterogenních hrdinů, proto 

jsme vybrali jen několik nejtypičtějších příkladů, ať už pro svou nepovedenost nebo snahu 

přiblížit se realitě. V padesátých let nalezneme už citovaný film Chilam Balam (1955, r. Ifiigo 

de Martino). Z filmového hlediska je snímek naprosto nezvládnutý. Je zajímavý snahou věrně 

ukázat část indiánské historie. Režisér se pokusil adaptovat historickou epopej o konci 

mayského impéria a počátku španělské kolonizace. Natáčení probíhalo v archeologické zóně 

Chichén Itzá. Bylo třeba rekonstruovat interiéry mayských chrámů, vyrobit dobové kostýmy a 

47 Analýze filmuje věnována V. kapitola. 
48 Analýze filmuje věnována Vl. kapitola. 
49 Analýze filmu je věnována Vll. kapitola. 
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šperky, což stálo na svou dobu velkou částku: tři sta padesát tisíc pesos. Tento ambiciózní 

projekt ztroskotal ze tří základních důvodů: zaprvé kvůli příliš didaktickému tónu (především 

historický komentář na začátku filmu), zadruhé kvůli dikci indiánských postav, která sice 

působí vznešeně, ale také směšně (například pro vyjádření běžných skutečností používají věty 

jak převzaté z básnické sbírky), zatřetí veškeré obřady mají vtíravý folklórně-divadelní 

nádech. Divák nutně musí cítit, že režisér ho chce uchvátit za každou cenu. Místo 

vysvětlování a rekonstruování jsme svědky hry. Ale hrdinové mají jednoznačně heterogenní 

charakter, protože jsou klíčovými protagonisty děje. Bohužel se vytratila veškerá konfliktnost 

a vše je jednohlasné, takže máme spíše dojem mayské legendy než historie. Opět lze vytknout 

scény obřadů, a především lidských obětin, kdy filmařům chyběl odstup a zdravá dávka 

opatrnosti. 

Renomovaný mexický režisér lsmael Rodríguez natočil v roce 1956 film Tizoc , 

v němž hlavní roli Tizoca ztvárnila filmová hvězda Pedro Infante. Jednoduchý příběh Indiána 

z hor kraje Oaxaca je postaven na jeho tragické lásce sezónní návštěvníci z hlavního města( tu 

ztvárnila Maria Félix)se všemi jejími dramatickými důsledky. Porota berlínského festivalu 

udělila Pedru Infantemu Cenu za nejlepší mužskou roli. Výsledkem je legrační mírně 

pohádkový film, který se přizpůsobuje vkusu evropského obecenstva. Hlavní postava Tizoca 

stojí někde mezi homogenním a heterogenním typem, a to pro nedostatek rozhodnosti. Jeho 

láska je čistá a upřímná, vlastně se ani nemění, ani nevyvíjí. Nicméně na konci filmu dojde ke 

zkratu a Maríu unese, protože se cítí podveden. Nakonec mění svůj náhled na svět. Stane se 

poslušným, ale stejně s Marií prchá do jeskyně v horách, kde by s ní chtěl zůstat žít. V tu 

chvíli je připraven bojovat o svou lásku. Když mu María řekne pravdu, že ho nemiluje, 

rozhodne se Tizoc odnést ji zpět. Bohužel jeden z vojáků hledajících únosce ho poraní, což 

Maríi rozzuří. Naštvána se rozhodne s Tizocem utéci, což se jí stane osudným. Zabije ji šíp 
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určený Tizocovi. Ten s jejím tělem spáchá sebevraždu. Zdánlivě jsme svědky banálního 

melodramatu. Podívejme se na obraz Indiána i tradičního venkovského života. María Félix je 

využita k předvádění nekonečného množství folklórních oděvů, které střídá téměř po každé 

sekvenci, což je jen důsledek mexického star systému, který jí musel umožnit ukázat krásu a 

eleganci v dostatečné míře a barvě, proto se natáčelo na Cinemascope. Takovéto přehnané 

scény působí k velkému politování jako připravená vystoupení na venkovskou pouť. To samo 

o sobě ubírá příběhu autentičnost. Přehnaně spisovná dikce Maríe, naopak přehnaně indiánská 

dikce Tizoca i samotná výstavba dialogů nevyhnutelně odkazují na první zvukové filmy kvůli 

své topornosti a teatrálnosti. Samotná postava Indiána Tizoca je prototypem venkovského 

mentálně zaostalého prosťáčka. Pedro Infante jakoby se vyžíval ve vymýšlení primitivních 

naivit, nabírá přehnaný přízvuk, aby dostatečně jasně ukázal rozdíl mezi indiánskými písněmi, 

primitivními myšlenkami a civilizovanou kulturou. Máme na mysli například scénu, kdy 

tancuje s Marií Félixovou a věnuje jí naučenou "civilizovanou" píseň. Řada dalších takových 

scén vyvolává spíše stud. Postava milého kněze je navíc také nesnesitelná. Ten se stará o 

Tizoca, aby mu vysvětlil vše, co nezná a neví, což je jen úlitba církvi a souhlas s jejími 

aktivitami mezi Indiány na venkově. Není se čemu divit, že ortodoxní obránci indiánských 

práv chápali postavu kněze (coby tolerantního pomocníka) jako ukázku otevřeného rasismu a 

souhlas s conquistou. Objektivně lze bezpochyby konstatovat, že film nemá žádnou 

výpovědní hodnotu o situaci indiánského obyvatelstva své doby. Ismael Rodríguez používá 

Tizocajako dekoraci, která má všechny předpoklady, pro omluvu jejího primitivismu. Jednou 

z mála pozitivních okolností je, že Tizoc má možnost obrany a svobodného rozhodnutí, což 

ho staví do kategorie heterogenního hrdiny. Ani po stránce estetické se režisérovi nepodařilo 

dosáhnout dokonalosti filmů Emilia Fernádeze. Až dodnes zůstává záhadou, co vedlo 
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evropskou kritiku k takové oslavě filmu, která vyvrcholila pozváním režiséra do poroty 

festivalu v Karlových V arech. 

S postupující demokratizací mexické společnosti se také otvírala možnost zabývat se 

dosud opomíjenými tématy. Od sedmdesátých let do současnosti nalezneme celou řadu 

snímků, jejichž tématem je indiánská problematika probíraná z různých úhlů pohledu. Protože 

se většinou tato díla snaží o kritický pohled, jejich hrdinové jsou typologicky bližší kategorii 

heterogenního hrdiny. Přibližně posledních třicet let historie mexické kinematografie by si 

vyžadovalo samostatnou studii indigenistického proudu. Vzhledem k množství materiálu a 

skutečnosti, že tato práce je zaměřena především na počáteční období, zmíníme jen několik 

nejvýraznějších příkladů. Filmy, které důstojným způsobem pojednávají o indiánské 

společnosti a její historii, jsou především Nuevo mundo (Nový svět, 1976, r. Gabriel Retes), 

Cabeza de Vaca (1990, r. Nicoláse Echevarríi), Kino (1991, r. Felipeho Cazalse), La otra 

conquista (Jiná conquista, 1999, r. Salvador Carrasco). Všem čtyřem režisérům se podařilo 

vytvořit obraz dobývání Ameriky, který se odlišuje od doposud zažitých představ. V příbězích 

navíc vystupují Indiáni jako inteligentní bytosti, jejichž jednání a reakce odpovídají 

dospělému člověku. Už to nejsou velké děti, jak je byl divák zvyklý vídat. Ani nejsou 

primitivními zástupci jiné kultury, jež se střetla se španělskou agresí. Indiánský hrdina 

v těchto příbězích běžně mění názor, protože řeší problémy spojené se svou existencí a vírou. 

Také vizuální estetika vytváří obraz světa, kterému lze věřit, a nikoho neuráží. Mexický film 

se začal oprošťovat od nánosů zastaralého vlivu ejzenštejnovského pohledu na fyzickou krásu 

těl mladých indiánských chlapců a od fernándezovského romantizujícího pohledu. I v těchto 

čtyřech citovaných filmech nalezneme určité nedokonalosti spíše technického charakteru, ale 

indigenistické téma je zpracováno se značnou dávkou talentu. Při podrobnějším pohledu si 

všimneme, že většina nejlepších filmů o nativnímu obyvatelstvu zpracovává historická 
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témata, tak se vyhýbá nejpalčivějším současným problémům. Jednou stranou mince je odvaha 

zabývat se politicky nepohodlnými otázkami vztahu většinové míšenecké společnosti 

s menšinovou indiánskou. Druhou stranou mince je schopnost a metoda přístupu ke světu, 

kterému rozumí sotva jeho vlastní příslušníci. Výsledný dojem je, že dějiny jsou snadněji 

adaptovatelné do umělecké podoby. Paradoxně se tak současný stav nativních obyvatel jeví 

záhadnějším než jejich legendy. Pro názornost připomeňme několik příkladů filmů, které sice 

nejsou umělecky nejzdařilejší, ale upřímně a objektivně se snaží přiblížit jednotlivým etnikům 

a upozornit na jejich špatné postavení v současnosti. Prvním je již citovaný Mundo mágico 

(Magický svět, 1980) složený ze čtyř povídek, v nichž se autoři snaží vyprávět jednoduché 

příběhy ze života indiánských komunit i s jejich běžnými problémy. Důraz je kladen na napětí 

vznikající mez1 tradičním způsobem života a moderní společností. K naší nelibosti se 

pozornost více upírá na popis zvyků a konkrétních střetů, méně jsou již vysvětleny důvody a 

následky. Kladem filmu i přes jeho fragmentárnosti je, že přistupuje s úctou k lidem 

samotným a nesnaží se moralizovat. Zajímavé svou formou jsou dva snímky o Indiánech 

Tarahumara- Tarahumara50(1964, r. Luis Alcoriza) a En el país de los pies ligeros/ El niňo 

rarámuri (V zemi lehkých kroků/ Chlapec rarámuri, 1981 ). První je obviněním 

z vykořisťování této komunity bílými muži a druhý je humanistickým pohledem na vztah 

dvou dětí z rozdílných kultur. Oba snímky můžeme označit za semi-dokumentární, protože 

byly natáčeny v autentickém prostředí mezi Tarahumary a jsou do značné míry využity 

k zachycení zanikající kultury a jejích zvyků. Nejsou významné z hlediska filmového, ale 

mají velkou cenu jako sociální svědectví. 

Naznačené typologické rozdělení přesně zachycuje nejen povahu indiánských hrdinů 

v hrané produkci mexické kinematografie, ale také odráží vývoj pohledu na tuto společenskou 

50 Analýze filmu je věnována Vl. kapitola. 
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skupinu. Je zřejmé, že v počátečních obdobích existence filmu nebyla snaha věnovat prostor 

této problematice, a pokud se autor k Indiánům obrátil jakožto k inspiračnímu zdroji, většinou 

šlo o estetické hledání. Následující kapitoly ukáží na příkladech tří rozdílných filmů (časově, 

obsahově i formálně), že většinou nelze nalézt typologicky čistého hrdinu, nýbrž že stojí mezi 

dvěma typy a vyznačuje se převaž~jící tendencí k jednomu z nich. 
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V. RAÍCES (KOŘENY, 1953, režie: BENITO ALZARAKI) 

Nyní přistupme k filmu považovanému za první počin v rámci nezávislé mexické 

produkce. Byl natočen ze zvláštních podmínek, které dobově neodpovídaly praxi, takže se 

záhy ocitnul na okraji oficiální produkce. Producent filmu Manuel Barbachano Ponce a jeho 

společnost Teleproducciones S.A. měli licenci na výrobu krátko a středometrážních snímků a 

filmových týdeníků. Protože se nejednalo o společnost náležející k celostátní profesní 

orgamzact STPC, neměla Teleprocciones S. A. povolení k výrobě celovečerních filmů. I 

Kořeny tedy vznikly spojením čtyř krátkých povídek, vybraných z knihy Francisca Rojase 

Gonzáleze51 El diosero (1952, Tvůrce bohů). Filmem debutoval Benito Alazraki52
, který se 

později věnoval výhradně komerční produkci. V tomto případě však došlo k propojení 

zajímavých osobností domácí kinematografie. Z nejznámějších jmenujme alespoň 

španělského avantgardního tvůrce- scénáristu a střihače Carlose Velu. Tento filmař si získal 

uznání už ve třicátých letech ve Španělsku krátkými filmy s avantgardními prvky. Jednotlivé 

filmové povídky vycházely z uvedené literární předlohy, přičemž občas došlo k prolínání 

motivů z různých povídek. Las vacas (Krávy) byly adaptací Las vacas de Quiriquinta (Krávy 

z Quiriquinta). Nuestra senora se insporovala dvěma povídkami La tona (Smetana) a Nuestra 

senora de Nequejete (Panna Marie z Nequejete). El tuerto (Jednooký) je věrnou adaptací 

povídky La parábola de/ joven tuerto (Podobenství o mladém jednookém chlapci), pouze děj 

byl přenesen z centra Mexika na Yucatán. Poslední příběh La potranca (Klisnička) se drží 

dramatické zápletky z La cabra de dos patas (Dvounohá kráva), ale autoři zaměnili indiáni 

Otomíe za Totonacy z Veracruzu. Film byl natočen s minimálním rozpočtem a v téměř 

51 Francisco Rojas González ( 1904-1951)- mexický povídkář, který se věnoval etnologickému a sociologickému 
výzkumu mezi Indiány. 
52 Benito Alazraki - významná postava mexické kinematografie. Je spoluatorem scénáře jednoho z nejlepších 
melodramat Zamilovaná ( 1946, r. Emilio Fernández) a pro Manuela B. Ponceho natočil šestnáct krátkých 
dokumentů s indiánskou tématikou. 
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"experimentálních" podmínkách. Odborník na indiánské kultury Femando Gamboa dohlížel 

na autentičnost a věrohodnost výběrů lokalit, hereckých typů i ostatních doplňků (hudba, 

předměty denní potřeby, jazyk). Hudbu zkomponovalo několik významných mexických 

skladatelů. Pro prolog posloužila partitura již zesnulého Silvestra Revueltase. Hudbu 

k jednotlivým povídkám složili- Blas Galindo (ředitel Národní hudební konzervatoře), Pablo 

L. Moncayo (šéf Národního symfonického orchestru), Rodolfo Halffter (významný španělský 

skladatel) a začínající Guillermo Noriega. Z herců nebyl nikdo profesionál. Pro ilustraci 

uved'me nejzajímavější příklady - Antonia Hemándezová byla povoláním kuchařka, Ángel 

pouliční prodavač, González byl lékařem i v reálném životě, Juan Hemández byl zemědělec v 

indiánské oblasti tzotzil, který sotva mluvil španělsky, šamanka z povídky Nuestra sefíora 

byla skutečnou postavou, a nebyla dokonce uvedena ani v titulcích. Později začala pracovat 

po Národní indigenistický ústav. Teódolo González pracoval jako zedník na restauračních 

pracích na archeologickém nalezišti Tajín. Mezi herci se objevili i studenti konzervatoře 

(Alicia del Lago a Juan de la Cruz) nebo ti, kdož měli určité divadelní zkušenosti (Olimpia 

Alazraki, Conchita Montes a Laura Holt). 

Spojení všech neobvyklých okolností vzniku tohoto filmu přispělo k natočení 

výjimečně upřímného díla, které se poprvé v historii mexické kinematografie pokusilo 

nahlédnout na indiánskou realitu objektivním způsobem. Lze zde bezpochyby vycítit snahu o 

analýzu marginalizované skupiny obyvatelstva a nelidských podmínek, v nichž žijí. Podařilo 

se jim vyhnout se neustálým "ideologickým" chybám. Hrdinové všech čtyř příběhů jsou 

vyvíjející se indiánské postavy, i když tyto změny nemohou být příliš velké, protože příběhy 

zachycují jen krátké časové období. Přinejmenším však reagují adekvátním způsobem. 

Konečně se autoři nesnažili vytvořit primitivní a divoký svět, ale vstoupili do reálného světa 

se všemi jeho problémy i záhadami. Dnes je již jisté, že film ztratil velkou část emocionálního 
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dopadu, nicméně zůstal velmi důležitým svědectvím své doby. Už samotný fakt, že nejde o 

zjednodušený turistický exotismus, je velkým přínosem pro indigenistický proud v mexické 

kinematografii. Benito Alazraki nezneužívá indiánského světa s jeho magií a zvyky, ale 

využívá ho k demonstraci až dokumentární sociální reality (např. postava šamanky nebo 

karneval v San Juan Chamula53
). Připusťme, že film esteticky nedosahuje vizuální 

vytříbenosti kamery Gabriela Figueroy, ale uchovává si větší část drsné skutečnosti. 

V souvislosti s obrazovou stránkou snímku Raíces vstupuje do mexické kinematografie jistá 

"estetika ošklivosti". Pro naše téma je důležité, že každý z hrdinů má podstatný význam pro 

dramatickou linii, aniž by tím bylo z estetických důvodů deformováno jeho jednání, ohrožena 

jeho existence, jak se tomu stávalo v případě Fernándezových filmů. 

Obtížně zachytitelný vztah mezi moderní společností a tradiční indiánskou organizací 

jednotlivých komunit je postižen dosti přesným způsobem. Třebaže většina scén, které byly 

podmíněny především emociálně, ztratila velkou část své síly, zůstaly cenným 

dokumentárním svědectvím. Jako problematické se jeví také samotné dělení na epizody, 

protože jednotlivé povídky jsou velmi krátké, ztrácí dramatickou sílu, navíc se snaží být velmi 

moralizující. Alespoň každý z hrdinů má svou jasnou psychologii podmíněnou konkrétním 

životem. V povídce Las vacas je Martina nucena nechat se zaměstnat jako služka u 

míšeneckého páru. V několika krátkých scénách se dozvíme, s jakými překážkami se ona a 

její partner Esteban musí potýkat. Oba se snaží najít východisko z chudoby, ale poněvadž 

většinová společnost jimi pohrdá, nevidí žádné jiné řešení než rozchod. Jelikož jsou na 

začátku příběhu plni naděje, již postupně ztrácí, aby se naprosto zoufalí rozhodli pro krajní 

řešení, můžeme je pokládat za heterogenní hrdiny. Během krátkého děje dosti jasně vyvstávají 

53 Jako důkaz promyšleného výběru lokalit i témat lze poukázat právě na vesnici San Juan Chamula, která je dnes 
vyhledávanou turistickou atrakcí v Chiapasu. Benito Alazraki ve svém filmu ještě zachytil její původní magii 
vyvěrající z velmi specifické tamní víry. 

67 



najevo jejich nelidské životní podmínky, přičemž oba indiánští protagonisté se snaží zachovat 

si minimální lidskou důstojnost. Divák má tak možnost velmi nenásilně sledovat, jak 

využívají moudrosti svých předků při řešení problémů. Jejich asketismus a vyrovnanost také 

zesměšňuje lidi z města, kteří se z přesvědčení o své civilizovanosti cítí být nadřazenější. 

Povídka Nuestra Sefwra představuje karikaturu, a vyznívá tudíž mnohem směšněji. 

Zde heterogennost hrdinů nespočívá ve změnách, kterými by procházeli, ale je založena na 

jejich důležitosti pro děj, jehož jsou hybateli. Oni mění pohled americké antropoložky, která 

uzná jejich estetické cítění, když Indiáni zcizí reprodukci obrazu Mony Lisy, aby si ji vyvěsili 

nad oltář. Věrohodnost této povídky asi nejvíce pokulhává kvůli velmi moralizujícímu tónu. 

Záměrem však bylo pouze ukázat nevěrohodnost jakékoliv spekulace o méněcennosti 

příslušníků jiného etnika. Velmi zručně jsou zpochybněny výtky církve vůči víře Indiánů, 

když je ceněný obraz evropského kulturního dědictví změněn na sakrální předmět uctívání. 

Ironicky pro naši kulturu vyznívá i výjev, kdy jméno novorozeně nese slovo " kolo", protože 

tradice vyžaduje, aby dítě dostalo jméno podle toho, co se jako první objeví před domem. 

Třetí povídka El tuerto je absurdním příběhem jednookého dítěte, které nakonec musí 

poděkovat zázraku svatých Králů z Tizimínu, již ho oslepí i na druhé oko, neboť slepým se 

nikdo nesměje. Tento krutý vtip paradoxně zlepší život trpícího hrdiny. Ten tak změní svůj 

pohled na svět a způsob života, aby mohl přežít. Ve své podstatě zde nalezneme až 

esoterickou podstatu indiánského světonázoru- jev pro pochopení velmi obtížný. 

Poslední epizoda La potranca je méně povedenou moralitou o potrestání bílých, kteří 

si myslí, že lze koupit i člověka. 

Pokud shrneme význam a dopad tohoto průkopnického filmu, pak je zřejmé, že hrdiny 

nelze považovat za čistě heterogenní postavy. Nicméně jsme svědky prvního pokusu o 

objektivní pohled na indiánskou společnost. Všichni protagonisté pocházejí z venkovského 
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prostředí, kde je život obtížnější, a tudíž prochází řadou těžkých zkoušek, aby učinili svůj 

život důstojným lidské bytosti. Zhruba takové je východisko k dramatické zápletce každého 

z příběhů. Snaha o vymanění se z marginalizované společenské skupiny a záchranu tradičního 

způsobu života se stává ústředním bodem veškerého dění. Nezpochybnitelná je dokumentární 

hodnota snímku ve scénách chamulského karnevalu, procesí Indiánů do Tizimínu nebo 

voladorů z Papantly. Některé záběry mají svou estetickou hodnotu pro neobvyklost a 

originálnost, s jakou zachycují neromantickým pohledem Indiány (např. vyschlá prašná 

krajina, detaily tváří a úrodná krajina Tajínu). S odstupem času musíme uznat, že množství 

zahraničních cen je poněkud přehnané. Jednoznačným přínosem je průkopnictví po stránce 

obsahové i formální. Pro většinovou míšeneckou společnosti je těžké postihnout koexistenci 

cela různých světů, která trvá již pět století. Navíc ve všech filmech se současnou indiánskou 

tématikou autoři nutně narazí na problém přístupu k chování obyvatel Spojených států 

amerických, kde žije asi dvacet pět milionů hispánských obyvatel. Jejich počet navíc dále 

vzrůstá. Někteří latinsko-američtí intelektuálové jako např. Carlos Fuentes se domnívají, že 

Španělé sem přinášejí zkušenost setkání s druhými, která Severoameričanům chybí. Existují i 

radikálnější názory- zmiňme například katalánského filozofa Ruberta de Ventóse, který tvrdí, 

že Severoameričané nechápou jiné kultury a mají provinční pohled na svět, protože svůj národ 

založili jako soukromý prostor "proti světu". Indiány a černochy segregovali, avšak se 

Španěly a Hispánci budou muset žít. Toto setkání kultur a z něho vyplývající problematika je 

poprvé otevřeně nastíněno v Raíces a bude se objevovat čím dál tím častěji, ačkoliv jde o 

otázky politicky nekorektní. 
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VI. MACARIO (1959, režie: ROBERTO GA V ALDÓN) 

Nyní pojednejme o filmové adaptaci povídky Bena Travena54
• Tato klasická studiová 

produkce renomovaného režiséra Roberta Gavaldóna, který patří do proudu sociálně-kritické 

linie a jenž se nespokojoval s průměrnou úrovní svých filmů, si s ohledem k problematice 

zasluhuje naši pozornost. Autor se vždy obklopoval významnými mexickými filmaři (v 

případě Macaria stál za kamerou Gabriel Figeroa, hudbu složil Raúl Lavista a střih dělala 

jedna z nejvýznamnějších střihaček a hereček Gloria Schoemannová). Hlavní roli ztvárnil 

populární Ignacio López Tarso, který svým talentem zaujal i Luise Bufíuela (Nazarín) nebo 

Carlose Sauru (Antonieta). V tomto příběhu nalezneme všechna základní indiánská témata. 

Samotná postava Macaria se vymyká typům indiánských hrdinů v celé historii mexické 

kinematografie. Jakási přiznaná univerzálnost vyplývá i z podstaty příběhu, který je sice 

pohádkou, ale prožitou ve snu. Zde bezpochyby nacházíme prapůvod magického realismu 

v jeho nejčistší podobě. Jedinečně a velmi působivě vyznívá prolínání magicko-realistických 

a indiánských motivů. Děj se odehrává v době vícekrálovství. Tato volba umožnila dodat 

filmu pohádkový nádech a zároveň podtrhnout určitou dobovou neurčenost. Z tohoto 

nespravedlivého prostředí světa "kdysi" vystupují pohádkové motivy. Setkáváme se s Bohem 

i Ďáblem/Dobrem a Zlem, ale Macario odmítne nabídkou obou a raději se domluví se Smrtí. 

Tato první alegorie vytváří podmínky pro magicko-realistickou atmosféru filmu. Následně 

upoutá i fakt, že režisér film obohatil o prvky indiánské. Už samotná životní situace hlavního 

hrdiny je zevšeobecněním situace většiny Indiánů - bída, hlad, nevhodné obydlí a špatně 

placená práce. Hrdina je posedlý touhou vymanit se z bídy, ale také chce uniknout smrti. Jeho 

heterogennost, a tedy plnohodnotná účast na dramatické zápletce, spočívá v síle a odhodlání 

54 B. Traven je záhadný americký spisovatel. Není známo přesné datum narození, ale víme s jistotou, že zemřel 
v hlavním městě Mexiku v roce 1969. Ve svých povídkách a románech se převážně věnoval problematice 
Indiánů a jejich vztahu k Severoameričanům. Jeho díla byla často adaptována v Mexiku. 
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vyřešit zásadní problémy své rodiny. Macario, jeho manželka a jejich pět dětí by rádi oslavili 

Dušičky tradičním jídlem- krocanem. Manželka ho nakonec jednoho ukradne a Macario si 

ho jde sníst do ústraní do lesa. Odmítne se rozdělit s Bohem i s Ďáblem, až Smrt ho přemluví. 

Za to mu poradí, jak pozná, zda nemocný člověk buď zemře, nebo se vyléčí, a z Macaria se 

stane uznávaný a bohatý lékař. Manželka je ale nedůvěřivá k snadno získaným penězům (to 

bylo dlouhou dobu typické pro izolovanější skupiny indiánského obyvatelstva) a obává se 

katastrofy. To je moment, kdy se ještě více projevuje samotná magicko-realistická atmosféra, 

přítomná v Macariově predestinaci a v magických scénách (např. setkání Macaria se Smrtí 

v jeskyni životů). Samotný špatný konec není jednoznačný. Divák se nedozví příčinu smrti 

hlavního protagonisty. Film není pouhým obrazem indiánského světa, ale také mexickou vizí 

smrti. Není třeba příliš dokazovat, že Macario je jednoznačně téměř čistým heterogenním 

hrdinou, což je rušeno jen jeho vírou v osud. Cítí nebezpečí svého jednání, ale přesto nic 

nepodnikne, aby se vyhnul inkvizičnímu soudu. 

Podívejme se na jednotlivé motivické prvky. V prvé řadě si každý divák všimne 

odrazu mexických tradic, v nichž se prolíná katolicismus s pohanskými praktikami, které 

nemusí být známé ani mexickému divákovi. K jejich evokaci dochází především v úvodních 

scénách svátku Dušiček: tradiční cukrové lebky, které děti cucají, symbolické pokrmy 

obětované mrtvým, ale snědené živými. Zde se setkáváme s principem obřadů těchto obětin. 

Kromě toho smysl života (pozitivně vyjádřený v Macariově manželce a negativně v něm 

samém), každodenní přítomnost smrti (odkaz na extrémní náročnost každodenního života) a 

lpění na půdě i přírodě tvoří součást dědictví předkolumbovských civilizací. V aztécké 

mytologii Země a Smrt mají synonymický charakter. Smrt může být reprezentována jako 

monstrum Země, které ve svém lůně pohltí nejdůležitější z bytostí: člověka. Ale Země také 

symbolicky vystupuje jako had coatl, tedy zvíře plazící se po zemi se stává jejím totemem -
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představy spojené s pohřebními rituály. Ve svém souhrnu tyto elementy tvoří obnovenou 

původní tradici. Celý proces trval kontinuálně od 19. století, kdy tanec smrti nesloužil jako 

v případě naší středověké kultury k nahnání strachu, ale naopak představoval výsměch smrti a 

výzvu k revoltě zesnulých. V případě Macaria je sen o nasycených a hladových koncipován 

přesně v pouťové tradici rytin konce 19. století. V protikladu k dekorativnímu užitkovému 

konceptu se jedná o koncept ilustrativní. Ve filmu mizanscéna symbolicky vyjadřuje 

rozdělení společnosti na nasycené-bohaté a hladové-chudé, v tomto případě Indiány. Při 

výkladu jednotlivých motivů je třeba mít neustále na zřeteli, že jsme svědky pohádky, takže 

není třeba sledovat logiku časové a dějové posloupnosti. 

Ve třech dialozích Macaria s třemi elementy lidské existence se projevují všeobecně 

platné pravdy přítomné v mexické společnosti. V rozhovoru s Ďáblem lze vycítit praktickou 

stránku života. Macario pracuje v lese, kde také umře. Ekonomické problémy sužují Mexiko 

odjakživa. Zlo nabízí jejich vyřešení, když získá lidskou duši. Můžeme zde pozorovat aluzi na 

Spojené státy americké nebo všeobecně na jakéhokoliv velkostatkáře. Moralita vystupuje 

z hovoru s Bohem. Zde se i kamera spoluúčastní na vytváření atmosféry, a to tak, že než se 

zjeví postava Boha v zadním plánu, vidíme vodní plochu (tento přírodní element je spojený se 

stvořením) a následně se Bůh zjeví jakoby v odraze. Zlo i Dobro se při svém zjevení nehýbou 

a staticky setrvávají na jednom místě. Jsou neustále ve stejné vzdálenosti od Macaria, a tak se 

nemohou přiblížit jeho potřebám, problémům a radostem. Dialog se Smrtí je realitou. 

V pozadí černé ústí do jeskyně (v případě Ďábla to byly posekané stromy a v případě Boha 

voda), které může znamenat hrozbu, ale Macario se pokojně posadí na kamen a podělí se o 

krocana. Smrt se pohybuje a mluví k věci bez zbytečného nátlaku a Macario se nechá 

přesvědčit. Asi v tuto chvíli přestane rozlišovat mezi snem a realitou a přistupuje na hru. 
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Vítězství smrti má v mexickém kontextu svůj specifický význam, vycházející již 

z indiánských legend. To se proJeVUJe v řadě replik. Například prodavač svíček říká 

Macariovi, že smrt je už od narození přítomna v játrech a v srdci, které přestane tlouci. 

Macario nese svou otep, jde města a snaží se dotknout se každého orgánu, aby se ujistil, že je 

v pořádku. Taktéž fakt, že v podstatě celý děj se odehrává ve snu, je symbolický, protože sen 

je něco jako zastavení mezi životem a smrtí. A možná nejde tak moc o sen jako o 

halucinogenní vizi, reálnou alegorii. Paradoxně je filmový čas delší než ten reálný, který je 

vlastně jen neobjasněnou chvílí, v níž Macario zemře. Možná udušením, možná ho zabilo 

neobvyklé množství potravy, kterou nesneslo jeho zažívací ústrojí. V případě českého 

ekvivalentu snímku Dařbuján a Pandrhola jde o klasickou pohádku s dobrým koncem, 

v případě mexickém se setkáváme s klasickým melodramatem s indiánským hrdinou a 

špatným koncem. Jsme svědky triumfu moci a hladu zároveň, přičemž Indián zde nevystupuje 

jako statický hrdina, poddávajícím se okolnostem, ale aktivně se snaží, i když se tak děje jen 

ve snu, dostat se ze své bezútěšné situace. Roberto Gavaldón umně vkládá expresionistické 

prostředky jako siluety kostlivců, zvuky skřípání zubů a klapotu koster. 

V zemi jako Mexiko je hlad sociologickou realitou, protože zde chudí ztrácí chuť 

k jídlu už pro monotónnost potravy samotné. Mohlo by se zdát, že nyní poukazujeme na 

nepodstatnou záležitost, ale je třeba si uvědomit, že v mytologii řady indiánských etnických 

skupin člověk vznikl z kukuřice. Tato plodina se stala základní surovinou, nemůže však 

dostatečně vyživit celý organismus (nicméně je základním zdrojem vitamínů, proteinů a 

minerálú), je proto doplňována rýží, papričkami, kávou, cukrem. Dlouhou dobu si Indiáni 

mohli koupit pouze mléko, kuřata a vejce: suroviny prodávané chudým vrstvám obyvatelstva 

levně. Ve 20. století někteří vědci (např. Josue de Castro) došli k závěru, že touto 

jednostrannou koloniální stravou nastal u Indiánů nedostatek některých vitamínú. Hlad, 
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nevyvážené strava a nezaměstnanost způsobily krizi fyzickou i psychickou. Proto Macario 

projevuje takovou královskou touhu po pomstě (symbolizovanou velkým tučným krocanem) a 

nakonec se nechce s nikým dělit, ani se svými vlastními dětmi. Když náhle zbohatne, pak 

rozdá jídlo všem kolem sebe. Tato ironie je vlastně autentickým lidovým humorem, s nímž 

bychom se setkali v pouťových písních. 

Shrneme-li význam snímku Macario vzhledem kjeho přínosu indigenistickému 

tématu, docházíme nutně k závěru, že tilm je vlastně podobenstvím o některých všeobecně 

platných problémech trápících indiánskou populaci - hlad, nezaměstnanost, bezmocnost tváří 

v tvář moderní společnosti a boj o zachování vlastních tradic. Režisér musel nezbytně využít 

modelu heterogenního hrdiny, aby dosáhl věrohodného účinku, a to i v intencích 

pohádkového příběhu. Takovýto druh podobenství s indiánskou tématikou je vzácným 

příkladem v dějinách mexického tilmu, třebaže ho domácí kritika považovala za úlitbu 

zahraničnímu publiku. Roberto Gavaldón se nesnaží o řešení etnické otázky, čistě 

uměleckými prostředky však vytváří všeobecně platný obraz problémů nativního 

obyvatelstva. 
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VII. T ARAHUMARA (1964, režie: LUIS ALCORIZA) 

Film Luise Alcorizy reprezentuje vzácný pokus o zachycení života jedné indiánské 

komunity- v tomto případě jde o Tarahumary, a to propojením dokumentu a hraného filmu. 

Snímek vyniká jednoduchou základní dějovou linií: Raúl (Ignacio López Tarso) pracovník 

Indigenistického ústavu přijíždí do horské oblasti, kde žijí Tarahumarové, aby provedl 

antropologický výzkum. Vzápětí poznává, jak je obtížné proniknout do místního společenství. 

Postupně si získává důvěru Indiána Corachiho (Jaime Femández) a jeho ženy Belén (Aurora 

Cla vel). Když mezi ně pronikne, seznamuje se s jejich sociálními problémy a ekonomickými 

nespravedlnostmi páchanými na příslušnících této komunity. Luis Alcoriza naráží na základní 

problém, který se opakuje i u jiných etnických skupin. Jakmile se totiž Indiáni včlení do 

civilizovaného světa, stanou obětmi ekonomického systému. Chtějí-li navíc respektovat 

normy svého tradičního života, často přijdou podvodným způsobem o svou půdu a jsou 

vytlačováni do neúrodných oblastí. V citovaném snímku se Raúl postaví na stranu Indiánů 

proti bílým a zaplatí za to životem. Také se pokusí dosáhnout spravedlnosti právní cestou, jež 

se ukáže jako nedosažitelná i pro míšence. 

Poprvé se v mexické kinematografii objevil pokus spojit narativní umění s vědeckým 

zachycením skutečnosti. Režisér chce využít co možná nejobjektivnějšího a nejpřímějšího 

pohledu na problematiku. K zachycení místní komunity využívá střídmé, ale esteticky účinné 

filmové prostředky, které propojuje s mimofilmovou skutečností sociální a politickou. Na 

snímek lze nahlížet ze tří základních poloh: 1) jako na etnologickou studii, 2) jako na fikci 

dokumentárního charakteru, 3) jako na sociální studii politické korupce. Právě pro svůj 

dokumentární charakter byl srovnáván s díly Roberta J. Flahertyho a Jorise lvense. Je pravda, 

že samou snahou dospět k interpretační homogennosti a možnosti vyvolat u diváků pocit 
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autentičnosti situací a postav, dosáhl Alcoriza silného efektu smícháním herců s neherci. 

Jorge Ayala Bianco porovnává film s dílem Nanuk, člověk primitivní: 

"Lze nalézt další odlišné důvody, proč se snímek Tarahumara staví do opozice vůči 

Nanukovi, člověku primitivnímu. Latinskoamerický autor vytváří osobní pohled na události, 

které vypráví a tak mění jejich smysl, protože nabývají na subjektivitě. Na druhou stranu 

severoamerický autor zaujímá postoj pozorovatele, panteisty a filozofa."55 

Rytmus filmu je pomalý, protože dramatická osa je poměrně chudá na události. Větší prostor 

je věnován dokumentárnímu přístupu k filmování Indiánů, mezi něž musel režisér proniknout. 

Nejsme svědky laciného exotismu nebo folklóru a veškeré scény zůstávají na důstojné úrovni. 

Do filmu se podařilo začlenit lov divoké zvěře, pověstný několikadenní běh, soud provinilců 

porušujících rodové zvyklosti, oslavy včetně opíjení do němoty, míchání křesťanských rituálů 

s atavistickými magickými obřady, toto vše v smysluplné spojitosti vyznívá jako oslava 

života. Alcoriza si pro popis života Indiánů Tarahumara vybral metodu postupného 

přibližování, zároveň zjednodušil i děj samotný, a přitom nerezignoval na objektivitu, 

etnologický popis, ba dokonce ani na lyrismus. 

Zrekapitulujme si genezi a průběh vzniku tohoto filmu, který byl natočen v roce 1964 

v autentickém prostředí a vycházel v podstatě ze skutečných událostí. Samotné děje by možná 

zapadly bez povšimnutí, kdyby Luis Alcoriza nevycestoval do horské oblasti mezi 

Tarahumary a následně si nepřečetl knihu Fernanda Beníteze o komunitě samotné. Autor se 

pokusil o vlastní subjektivní interpretaci. Objektivní rekonstrukce by byla jen těžko možná, 

protože samozřejmě neexistovaly žádné věrohodné materiály, natož úřední záznamy o 

55 BLANCO, JORGE AYALA, La aventura de/ cine mexicano. México: Era, \968, str. 201. 
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probíhajícím zatlačování Tarahumarů do neúrodných vysokohorských oblastí, které vedlo 

k příčinám jejich bídy. Luis Alcoriza se pokusil odhalit podstatu tohoto strašlivého procesu. 

Natáčení provázely problémy. K davovým scénám by byl režisér potřeboval kolem tří 

set Indiánů, ale běžně se podařilo shromáždit asi jen dvacet Tarahumarů. Bylo třeba tudíž 

velmi improvizovat, spoléhat na možnost smysluplného sestříhání nepředvídatelných dialogů. 

Kdyby mělo jít o dokument, musel by být přístup radikálně odlišný. Alcoriza se zařadil do 

proudu indigenistického hraného filmu, což bylo v dané chvíli pro mexickou kinematografii 

velice přínosné. Indiáni jsou hrdiny, kteří stojí v centru pozornosti, ale sami příliš do děje 

nezasahují. I přesto u nich převažují heterogenní znaky, protože nejsou, jako je tomu 

v případě melodramatických protagonistů Emilia Fernándeze, oddáni bezvýchodně svému 

osudu, ale aktivně se snaží bojovat proti páchanému příkoří. Luis Alcoriza při psaní scénáře 

vycházel ze své, jak on říká, "malé teorie" o lidské bytosti, která dříve obydlí jiné světy, než 

by vyřešila své vlastní problémy. Chtěl svému snímku dodat univerzální platnost, byl totiž 

přesvědčen, že problém vykořisťování izolovaných etnických skupin není aktuální jen 

v Mexiku. Z hlediska cíle této práce jde nepochybně o další posun, tentokrát směrem 

k vizuální antropologii, avšak rozšířené na hraný film. Odvaha, s níž se autor pustil do 

odhalování pravdy, vedla k cenzurním zásahům a vypuštění dvou scén, příliš odhalujících 

zvířecí sexuální jednání "primitivního" obyvatelstva. Záhy po uvedení filmu Indigenistický 

ústav popřel, že by Tarahumarové půjčovali své manželky. Samozřejmě se zvedla vůle nevole 

vůči obvinění z nelegálního zabírání půdy aj. Tyto společenské dopady nejsou až tak 

podstatné vzhledem k tomu, že se podařilo posunout etnografický film v Mexiku dál. Luis 

Alcoriza nepřekročil kritický práh, zůstal přece jen vně událostí a podává o nich svědectví. 

Zachoval si tedy větší či menší odstup, s nímž se více či méně smířil. Stejně jako Jean Rouch 

ve filmu Šílení mistři (1954) i Luis Alcoriza chytře použil obrácenou metodu pro zachycení 
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rituálů, čímž se vyhnul obávanému exotismu. To znamená, že nejdříve zachytil Tarahumary 

jako obyčejné lidi bez zdůrazňování jejich odlišnosti, tedy ještě klidné a uvolněné. Nemusel 

se zdaleka tolik pokoušet proniknout dovnitř místního společenství, stačilo mu posunout 

hledisko. Tím vlastně zpochybnil jednání míšenců. Samotné dokumentární záběry tradičního 

života zařadil až poté, kdy si divák ,,zvykl" na jinakost Indiánů. 

Luis Alcoriza je pozoruhodný také tím, že jako jeden z mála mexických režisérů se 

pokusil zachytit život Indiánů přímo u pramene, přitom využil fiktivního příběhu. Nevznikl 

tak etnografický dokument, který by byl tvořen náhodnými záběry, ale bylo dosaženo určité 

rovnováhy mezi inscenovanými záběry a náhodně nasnímanými. Je pak samozřejmě poněkud 

nepřesné snažit se zařadit indiánské protagonisty do kategorie fikčních hrdinů a ještě jim 

přidělit označení heterogenní, proto bude důslednější dojdeme-li k závěru, že vykazují 

heterogenní tendence fikčního hrdiny. Nelze také přeceňovat objektivitu, s níž je látka 

zpracována. V každém případě divák, vnímající život této komunity, je vlastně na konci 

řetězce a obrazy jemu podávané prošly minimálně dvojím filtrem, byt' jsou zaznamenané ze 

sebehlubšího zdroje. Jedním filtrem je subjektivní vidění autora a druhým jsou technická 

omezení. V případě filmu Trahumara došlo k tomu vzácnému paradoxu, kdy fikce má 

dokumentární hodnotu a imaginárno se stalo součástí našeho života. 
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VIII. ZÁVĚR 

Na počátku stála pouhá zvědavost, která se postupně konkretizovala v určité téma, jež 

získalo podobu této práce. Protože téma samotné se ukázalo jako zdaleka přesahující 

možnosti jak mého pobytu v Mexiku, tak účel této práce, omezili jsme ho na vytvoření 

základního výchozího materiálu, který by mohl posloužit k dalšímu zkoumání. Stanovený cíl 

popsat proud indigenistického filmu v mexické kinematografii, jeho základní historický vývoj 

a vytvořit typologické členění indiánského hrdiny byl splněn. K dokonalému proniknutí 

k podstatě problému by bylo třeba mít možnost vyzpovídat nejdříve autory samotné, následně 

provést terénní výzkum (například pomocí metod vizuální antropologie), což by významně 

posunulo celou problematiku dopředu a osvětlilo mnoho bílých míst. Zatím je třeba 

konstatovat, že vše zústává z velké části jen na úrovni teoretické. 

Jev znovuzrození indiánské kultury poznamenal vývoj celé Latinské Ameriky. Z této 

práce by mělo také vyplynout, že existující materiál ukazuje, že se nejedná o znovuvzkříšení 

paternalistického pocitu domorodcú, jenž byl v některých částech kontinentu zneužit k získání 

Indiánú do boje proti oligarchii. ale o hnutí přinášející nový prvek do každodenní skutečnosti. 

Tak je tomu v případě, že tito původní obyvatelé mají možnost se podílet na řízení své země, 

neboť rozhodující moc je většinou v rukou míšenců či "vyspělých"Indiánů. Vždyť problém se 

netýká pouze Mexika, třebaže stálo v centru pozornosti této práce. Pokud si uvědomíme 

rozlehlost území, kterého se problémy původního indiánského obyvatelstva dotýkaly, je 

samozřejmé očekávat nějakou reakci na poli uměleckém. Film mohl nejdúsledněji působit i na 

negramotné vrstvy obyvatelstva, i když toto je třeba chápat jako argument velmi relativní, 

protože právě tyto vrstvy jsou nejchudší a možnost návštěvy kina je s ohledem na jejich 

finanční podmínky minimální. Tento problém zdá se být částečně vyřešen příchodem televize, 

která byla schopna doslova "zaplavit" i chudinské čtvrti. 
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V kapitole věnované typologii jsme se pokusili nastínit možné chápání indiánského 

hrdiny jako statického, homogenního a heterogenního hrdiny. Shodou okolností tomuto dělení 

odpovídá i vývoj ztráty a snahy o znovuzískání vlastní identity, kdy v době probíhající 

conquisty se Indián stává statickou figurou více méně přihlížející probíhajícím událostem. 

Jakmile začne zasahovat, je většina původního obyvatelstva jen homogenním hrdinou, který 

se nechá vést, ale už zasahuje do dění, aby nakonec vše vyvrcholilo v zlom, kdy se nativní 

obyvatelé začínají důrazně hlásit o svá práva. Způsob, jakým se toto vše promítlo do filmu, je 

popsán právě v kapitole o indigenistickém filmu. Většina děl příznivě působících na 

probíhající změny má několik společných aspektů: 

• je jejich zásluhou (a to hlavně těch průkopnických), že postavila Indiána do centra 

zájmu. Jde tedy o národní problematiku, a nikoliv neustálé přezíravé přehlížení. 

• Indián však zůstává omezen na rodinu či své společenství a není plnohodnotnou 

součástí státu, v němž žije. 

• V některých dilech se podařilo ukázat (i autenticky zachytit), že indiánská společnost 

si zachovala své původní politické, administrativní i společenské principy fungování. 

Filmové umění potvrdilo, že je schopno vyrovnat se i s tak problematickou společností, 

jako je ta původních obyvatel Latinské Ameriky. Nyní by tedy mělo být prvořadou úlohou 

filmů zabývajících se Indiány, aby zprostředkovaly velké množství informací o národech, 

jejichž odpor k asimilaci je jeden z nejméně známých ve světě. V neposlední řadě by se 

film měl snažit o zachycení kulturních hodnot, z velké části zachovaných díky orální 

tradici. Problém možnosti rozvoje estetických hledisek či specifických filmových 

vyjadřovacích prostředků vstoupí do hry, jakmile se ekonomické, a především politické 

podmínky stanou příznivějšími. 
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