
Abstrakt Má práce je případovou studií mexického etnika Huichol. Ve své práci jsem se snažila pomocí studia vztahů Huicholů k peyote poskytnout vhled do dodnes přetrvávajícího duchovního světa vycházejícího z předkolumbovských rituálů, i když adaptovaného pod vlivem pěti století kontaktu s evropskou kulturou. Cílem práce bylo zmapovat význam kaktusu peyote v každodenním životě, náboženství a umění Indiánů Huichol v současné době a vysvětlit jaký vztah mají současní Huicholes k uměleckým předmětům vytvořeným nejen pro vlastní komunitu, ale také pro komerční účely. Pro zodpovězení výzkumných otázek jsem vycházela především z polostrukturovaných rozhovorů, které jsem vedla s Huicholy během sedmiměsíčního pobytu v Mexiku. Z rozhovorů vyplynulo, že peyote má v jejich kultuře zcela zásadní význam. V rámci každodenního života pro ně představuje samotné vtělení bohů a předků a hlavní komunikační prostředek s bohy. Nejen, že jim umožňuje se s bohy „setkat“, ale také s nimi komunikovat a žádat o rady a odpovědi na své otázky. Na peyote stojí celá huicholská kosmovize. Peyote je také signifikantní pro huicholskou uměleckou tvorbu, která je úzce spjata s huicholskými rituály a náboženstvím. Ukázalo se, že samotné motivy uměleckých děl jsou svědectvím komunikace s bohy. Huicholští umělci jsou tudíž prostředníky mezi bohy a uměleckým artiklem nesoucí huicholský mozaikový výjev. Komunikace s bohy je pro huicholské umělce zásadním zdrojem inspirace a umělecký předmět pak zaznamenaným svědectvím o něm, což platí zejména pro tradiční rituální umělecké předměty. Zatímco při tvorbě rituálních uměleckých předmětů je dodržována tradice (el costumbre), u uměleckých předmětů určených k prodeji to tak v současnosti často není. Se vzrůstajícím zájmem o huicholské umění v posledních letech se pro Huicholy stal obchod s jejich uměním velmi významným zdrojem přivýdělku. 
Zvýšená poptávka tak narušila „správný postup“ výroby huicholských uměleckých předmětů. Z práce vyplývá, že Huicholská tradice je dodnes velmi živá a kontinuálním procesem se přetváří do kreativní formy, lépe řečeno, do samotného uměleckého díla, které v sobě nese poselství několika generací a celé jedné indiánské kultury.        



 


