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Abstrakt

Tato diplomová práce je případovou studií tří textilních kooperativů, tvořených ženami ze tří
indiánských etnik z mexického státu Oaxaca: Galvain Cuy (Zapotékové, komunita Teotitlán del Valle),
Jiñi Ñuu (Mixtékové, komunita San Juan Colorado) a Kee Nshií (Chatinové, komunita Santiago Yaitepec).
Ty jsou spolu s dalšími oaxackými uměleckořemeslnými kooperativy zapojeny do komunitární firmy
Color y Cultura, která se zabývá prodejem a propagací jejich výrobků. Práce mapuje kooperativní
podnikání indiánských žen, zabývající se rukodělnou textilní tvorbou ve zmíněné trojici komunit a
fungování zastřešující Color y Cultura se sídlem v Oaxace de Juárez. Zkoumá, jak tyto ženy vnímají
model kooperativního podnikání a komunitární firmy Color y Cultura, do niž jsou zapojeny a jaké jsou
přínosy a úskalí takového modelu pracovní organizace. Zabývá se také jejich etnickým sebepojetím ve
vztahu k vlastní uměleckořemeslné tvorbě a její propagaci.
Členství v Color y Cultura díky vlastnímu krámku v Oaxace umožňuje ženám ze zkoumaných
kooperativů vyhnout se překupníkům. To přináší větší zisk, uměleckou svobodu a přímý kontakt se
zákazníkem. Color y Cultura nabízí členským kooperativům nejrůznější podpůrné a vzdělávací programy
a další příležitosti k prodeji jejich výrobků. Kooperativní organizace práce v komunitách pak umožňuje
ženám navzájem sdílet materiál a nápady a rozdělovat si mezi sebou pracovní úkoly podle sil a dispozic
jednotlivých členek. Práce v kooperativu, vyžadující samostatnou organizaci a cesty mimo komunitu,
zároveň napomáhá k budování větší sebedůvěry zapojených žen. Problematickým rysem
komunitárních firem různě efektivní fungování jednotlivých členských kooperativů i rozdíly mezi
jednotlivými členkami jednoho kooperativu. Ani kooperativy Galvain Cuy, Jiñi Ñuu a Kee Nshií nejsou
v tomto ohledu zcela rovnostářské. Při své snaze o samostatný prodej výrobků se pak ženy musí
potýkat s nesouhlasem manželů a komunity, vyrůstající především z lpění na místních tradicích a
zvyklostech (tzv. usos y costumbres), které úzce vymezují roli ženy v rodině a ve společnosti.
Za účelem propagace vlastních výrobků se představitelky Galvain Cuy a San Juan Colorado
dopouštějí řady drobných manipulací s projevy vlastní etnicity. Vzhled jejich textilií není čímsi historicky
zakonzervovaným. Je ovlivněn osobním vkusem i řemeslnou zručností výrobce, preferencemi
zákazníka, kterým je dnes v Oaxace především turista a rozmanitými tlaky ze strany státních i
neziskových rozvojových organizací. Se zařazením rukodělných textilií indiánských žen do globálních
trhů se objevuje také problém plagiátorství a politické zneužívání těchto výrobků jako nositelů
specifické symboliky. Budoucnost textilní rukodělné tvorby v Oaxace se tedy zdá být v neustálém
dialogu mezi tradicí a inovací, a to jak v rovině pracovní organizace, tak podoby výrobků. Toto
setrvávání ve stavu neustálé proměny je však zároveň důkazem, že textilní umělecké řemeslo
indiánských komunit zůstává živou kulturou, reflektující osobitým způsobem současný svět.

Abstract
This thesis is a case study about three textile cooperatives made up of women from three
indigenous ethnic groups in the Mexican state of Oaxaca: Galvain Cuy (Zapotecs, Teotitlán del Valle
community), Jiñi Ñuu (Mixtecs, San Juan Colorado community) and Kee Nshií (Chatino people, Santiago
Yaitepec community). Together with other Oaxaca handcraft cooperatives, these are connected with
the community firm Color y Cultura, which looks after the sales and promotion of their products. This
paper maps the cooperative work of the indigenous women who are involved in handcrafted textile
production in the above-mentioned three communities, and how the umbrella firm Color y Cultura
residing in Oaxaca de Juárez operates. It examines how these women perceive the cooperative
business model and the Color y Cultura community firm, which they are connected with, as well as the
advantages and weaknesses of this model of a work organisation. It also treats their ethnic selfperception in relation to their actual handcraft work and the promotion thereof.
The membership in Color y Cultura makes it possible for the women in the cooperatives studied
to avoid dealing with a middleman thanks to its brick and mortar shop in Oaxaca. This brings them a
higher profit, creative freedom and direct contact with the customer. Color y Cultura offers to its
members various supporting and educational programs and other opportunities for selling their
products. The cooperative organization of work also makes it possible for the women to share
materials and ideas, as well as to divide different tasks among them according to the possibilities and
dispositions of the individual members. Working in the cooperative, which requires independent
organization and trips outside of the community, also helps to build self-confidence of the women
involved. A problematic trait of the community firms is the variously effective functioning of the
individual member cooperatives, as well as the differences between the individual members of one
cooperative. Not even the Galvain Cuy, Jiñi Ñuu and Kee Nshií cooperatives are exactly egalitarian in
this sense. In their effort to independently sell their products they sometimes have to face
disagreement from their husbands and communities, emerging primarily from their adherence to local
traditions and customs (so called usos y costumbres), which strictly specify the role of a woman in a
family and society.
The representatives of Galvain Cuy and San Juan Colorado commit all sorts of manipulations
with the expressions of their own ethnicity for the purpose of promoting their products. The
appearance of their textiles is not somehow historically sterilized. It is influenced by personal taste and
handcrafting skill of the producer, preferences of customers who in Oaxaca are primarily tourists, as
well as various pressures from government and non-profit development organizations. With the
inclusion of handcrafted textiles of indigenous women in global markets, there is a new problem of
plagiarism and political exploitation of these products as the bearers of specific symbolism. The future

of textile handcrafted work in Oaxaca seems to be in constant dialogue between tradition and
innovation, both on the level of work organization, as well as the appearance of the products.
However, this persistence in a state of constant change is also proof that textile handcraft trade of
indigenous communities remains a living culture reflecting the current world in a distinctive way.
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Úvod
Tato práce je případovou studií tří textilních kooperativů, tvořených ženami z trojice

indiánských etnik z mexického státu Oaxaca: Zapotéků (kooperativ Galvain Cuy), Mixtéků (kooperativ
Jiñi Ñuu) a Chatinů (kooperativ Kee Nshií). Ty jsou spolu s dalšími oaxackými uměleckořemeslnými
kooperativy zapojeny do komunitární firmy Color y Cultura, která zajišťuje prodej a propagaci jejich
výrobků v hlavním městě státu, Oaxaca de Juárez. Kooperativ zapotéckých žen Galvain Cuy z Teotitlánu
del Valle, 31 kilometrů vzdáleného od hlavního města, se věnuje tkaní vlněných textilií na
podnožkovém tkalcovském stavu. Tkaní živí většinu obyvatel Teotitlánu už od 70. let minulého století,
komunita má zkušenost i s prodejem svých výrobků do zahraničí a samostatná organizace žen do
kooperativů zde má tradici trvající přes dvě desetiletí. V San Juan Colorado, komunitě ležící pět hodin
cesty od hlavního města, v oblasti Mixteca de la Costa, existovaly už od konce 70. let státem řízené
kooperativy. Skupina Jiñi Ñuu se zabývá ručním tkaním oděvů a bytových textilií z bavlny na
horizontálním stavu. Poslední z kooperativů, Kee Nshií, působí v Santiago Yaitepec, v horské oblasti
Mixteca de la Costa, pět hodin cesty vzdálené od hlavního města. Místní ženy se věnují ruční výrobě
vyšívaných blůz a tašek. V komunitě neexistuje tradice ženských textilních kooperativů a jen velmi malá
zkušenost s komercializací výrobků mimo lokální trhy. To se však v posledních letech mění.
Aktivita žen v rámci kooperativů se kromě běžných provozních obtíží střetává s odlišnými
představami jejich rodin a ostatních obyvatel komunit o postavení ženy ve společnosti a jí vymezené
role. Zároveň na jejich tvorbu od okamžiku, kdy přestává být pouze výrobkem pro soukromé využití a
stává se obchodním artiklem, působí řada vnějších tlaků a vlivů, které se následně odráží na vzhledu
jejich výrobků. Na jedné straně je tu zákazník – turista a jeho preference, vliv západní kultury, módy a
moderních technologických postupů. Na straně druhé inspirace z okolních komunit a impulzy ze strany
státních i nevládních organizací, podporujících uměleckořemeslnou tvorbu, uměleckých návrhářů i
lokálních politiků, kteří mají někdy tendenci využívat symbolických významů, spojených s rukodělnou
tvorbou indiánských komunit, pro vlastní účely.
Ve své práci zkoumám vývoj, přínosy a úskalí ženského kooperativního podnikání v komunitách
Teotitlán del Valle, San Juan Colorado a Santiago Yaitepec z pohledu místních žen a snažím se zjistit,
jakým způsobem kooperativní podnikání žen ovlivňuje jejich pohled na sebe samé, svou práci a
postavení v komunitě. K zodpovězení výzkumné otázky jsem použila několik metod, které přibližuji ve
druhé kapitole. Na jedné straně je to kvalitativní výzkum, realizovaný metodou oral history a skrze
intepretaci zvukových a obrazových záznamů z rozhovorů se ženami z trojice komunit a
koordinátorkami Color y Cultura. Dále je to metoda zúčastněného pozorování a výzkum a intepretace
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pramenů písemné povahy. Výsledky kvalitativního výzkumu jsem pak porovnávala s dalšími odbornými
studiemi a pracemi o tématu. V kapitole „Metodologie“ seznamuji s teoretickým rámcem své práce a
jeho zakotvením v zajímavé, byť velmi nečetné odborné literatuře a studiích, věnovaných tématu
ženských textilních kooperativů a komunitárního podnikání v Mexiku. Objasňuji také způsob své práce
s informacemi, získanými ze nestrukturovaných rozhovorů a dokumenty audiovizuální povahy a
provádím jejich kritické zhodnocení.
Ve třetí kapitole se věnují geografické, hospodářské a etnické charakteristice státu Oaxaca.
Kapitola stručně charakterizuje místní klimatické, geografické a hospodářské podmínky a pokouší se
postihnout pohled mexické společnosti na indiánské lidové řemeslo a jeho tvůrce. Kapitola rovněž
podává přehled vývoje feministického indigenistického hnutí v Mexiku a jeho myšlenkových pilířů, jež
ovlivnily první členky ryze ženských uměleckořemeslných kooperativů. Čtvrtá kapitola vykresluje
panorama uměleckořemeslné tvorby a obchodu s uměleckým řemeslem v Oaxace. Zabývá se
problémy, se kterými se umělečtí řemeslníci jako samostatní podnikatelé potýkají, s důrazem na
specifickou skupinu žen – uměleckých řemeslnic. Kapitola dále objasňuje roli státu a státních organizací
v komercializaci a propagaci lidového mexického umění (arte popular mexicano) a zrod kooperativního
podnikání v Oaxace.
Pátá kapitola podává stručnou charakteristiku podmínek, ve kterých žijí a pracují ženy z trojice
kooperativů s důrazem na místní textilní tvorbu. Přibližuje etnika Zapotéků, Mixtéků a Chatinů a trojici
komunit Teotitlán del Valle, San Juan Colorado a Santiago Yaitepec a zaměřuje se na společné
charakteristiky života místních žen ve vztahu k uměleckořemeslné tvorbě. Šestá kapitola pak sleduje
vývoj kooperativního podnikání žen v oblasti textilní tvorby v těchto komunitách a popisuje vývoj a
fungování skupin Galvain Cuy, Jiñi Ñuu, Kee Nshií a firmy PKI e CHAq f TNYAn – Bordados chatinos, která
funguje jako určitá alternativa textilních kooperativů v Santiago Yaitepec.
Sedmá kapitola poskytuje prostor konkrétním hlasům uměleckých řemeslnic ze zkoumaných
komunit. Prezentuje a interpretuje názory žen na práci v textilním kooperativu a její úskalí. Zaměřuje
se na změny jejich sebepojetí v souvislosti se vstupem do kooperativu, jejich motivace pro jeho
vytvoření a zkoumá podoby a proměny etnické prezentace a sebeprezentace žen v souvislosti
s komercializací jejich výrobků. Kapitola také shrnuje hlavní překážky, které musí ženy ve svém úsilí o
samostatný prodej výrobků překonávat. Jedná se především o omezení ze strany manželů či jiných
rodinných příslušníků, nedůvěru komunity a tíhu tradic a zvyků, „usos y costumbres“. Ty v sobě kromě
cenného dědictví nehmotné kultury etnik nesou také petrifikované vzorce společenských rolí, které
někdy mohou bránit ženám rozvíjet své vlohy a obchodní ambice.
Osmá kapitola, pak přibližuje fungování komunitární firmy Color y Cultura. Charakterizuje
způsob zapojení jednotlivých skupin a výhody tohoto druhu pracovní organizace. Color y Cultura kromě
společného prodeje výrobků usiluje o vzdělávací, osvětové a kulturní přesahy své činnosti s přímým
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zapojením uměleckých řemeslníků. Otazníky v její organizaci se pak vznáší kolem vnitřní heterogenity,
plynoucí z nerovných výchozích podmínek jednotlivých členských kooperativů.
V deváté kapitole se pak věnuji srovnání trojice kooperativů Galvain Cuy, Jiñi Ñuu a Kee Nshií
a analyzuji faktory, ovlivňující jejich úspěšnost. V desáté kapitole pak shrnuji přínosy kooperativního
podnikání ve zkoumaných komunitách. Hlavní pozitivní posuny v životech žen spočívají ve zvýšení
příjmů z prodeje výrobků, získání nových zkušeností, dovedností a kontaktů, narušení monopolů a
překupnických systémů a větší ekonomickou a organizační svobodu. Práce v kooperativu tak může být
pro ženy určitým odrazovým můstkem k nabytí vlastního hlasu v domácí komunitě a k proměně
sebepojetí a pohledu na vlastní práci.
Jedenáctá kapitola pak zařazuje uměleckořemeslnou tvorbu a kooperativní podnikání
v komunitách do prostředí současného globálního trhu a podává určitý náčrt dalšího vývoje rukodělné
tvorby v Oaxace a obchodu s ní. V současné globalizované společnosti se zdá být budoucnost textilní
tvorby indiánských komunit v trvalém dialogu mezi tradicí, ze které se napájí, a impulzy k inovaci.
Jedním z projevů smysluplné změny v rovině pracovní organizace se zdá být společná práce v
kooperativech a sdružujících komunitárních firmách. Ty umožňují spravedlivější přístup k trhům a
otevírají nové příležitosti i pro doposud v různých ohledech znevýhodněné ženy – umělecké
řemeslnice. Závěrečná, dvanáctá kapitola pak prezentuje poznatky získané z provedeného výzkumu
trojice textilních ženských kooperativů a komunitární firmy Color y Cultura.

1.1

Cíl práce a výzkumná otázka
Cílem této práce je zmapovat fungování ženských textilních kooperativů v indiánských

komunitách v Teotitlánu del Valle (Zapotékové, kooperativ Galvain Cuy), v San Juan Colorado
(Mixtékové, Jiñi Ñuu) a Santiagu Yaitepec (Chatinové, Kee Nshií) a jejich fungování v rámci komunitární
firmy Color y Cultura se sídlem v Oaxace. Ve své práci budu hledat odpověď na následující otázku:
•

Jak vnímají zapotécké, mixtécké a chatinské ženy z mexické
Oaxaky model kooperativního podnikání a komunitární firmy
Color y Cultura, jíž jsou součástí, a v čem tkví přínosy a úskalí
takové pracovní organizace?
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2
2.1

Metodologie
Kvalitativní výzkum
Kvalitativní výzkum, který je klíčovou metodou mé práce, se snaží porozumět akcím v sociálním

kontextu a jeho závěry vychází z detailního výzkumu a analýzy velkého množství informací o malé
skupině jedinců. Zaměřuje se na individuální životní příběhy těchto jedinců a interakce mezi nimi.1
Jedním z hlavních předpokladů kvalitativního výzkumu je přímý pobyt v terénu, který proběhl
v rámci mého pobytu v Mexiku letech 2013 a 2014. Během něj jsem měla možnost seznámit se s
textilními uměleckými řemeslnicemi z Oaxaky, se členkami Jiñi Ñuu, Galvain Cuy, Kee Nshií a dalších
skupin uměleckých řemeslníků, které jsou součástí sítě Color y Cultura a jejími koordinátorkami.
Můj výzkum se opíral o intepretaci nestrukturovaných rozhovorů a audiovizuálních záznamů
interview a vyprávění žen z komunit Teotitlán del Valle, San Juan Colorado a Santiago Yaitepec. Část
těchto rozhovorů jsem vedla sama, další byly pořízeny jako součást audiovizuálního informačního a
propagačního materiálu komunitární firmy Color y Cultura v roce 2010–2014. Dva delší rozhovory
s pamětnicemi kooperativního podnikání pochází z archivu Adriany Osorio Aviles a byly pořízeny v roce
2011 v rámci projektu na obnovu barvení přírodními barvivy v San Juan Colorado.
V kontaktu s Color y Cultura jsem pokračovala i po svém návratu do Prahy, a to především
proto, že jsem se rozhodla nakoupit její výrobky a zkusit je prodat zde, v České republice. Tuto okolnost,
kterou ještě budu dále rozvádět v komentáři k pramenům práce, uvádím především z toho důvodu, že
do jisté míry ovlivnila směr mého výzkumu a částečně zkomplikovala analýzu informací, získaných
z rozhovorů. Vedla mě k větší ostražitosti v interpretaci: bylo a je nutné mít neustále na paměti, že
hlavní motivací uměleckých řemeslnic z Color y Cultura je prodat výrobek a zajistit si možnou spolupráci
do budoucna, nikoli zcela objektivně informovat o svém podnikání. Na druhé straně jsem jako kupující
mohla pozorovat, jak funguje obchodování Color y Cultura v praxi.

2.1.1

Metoda oral history
Metodu Oral history, jsem využila především v šesté a sedmé kapitole své práce, které se

zaměřují na fungování ženských kooperativů a vývoje uměleckého řemesla z pohledu členek Galvain
Cuy, Jiñi Ñuu a Kee Nshií. Oral history je výzkumná metoda z oblasti společenských a humanitních věd,
která spočívá v zaznamenávání osobních vzpomínek jedince. Ty jsou zaznamenávány ve formě

1 HENDL J. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Praha. Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-485-4., s. 52
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zvukových či audiovizuálních materiálů, získaných při rozhovorech s pamětníkem (tzv. narátorem).
Jejich následnou interpretací se badatel může dozvědět nejen nové poznatky o určité události či
procesu, ale také názory dotazovaného a jeho vlastní výklad dějů. Badatel tak svými otázkami a
analýzou získaných poznatků přispívá ke vzniku historického pramene.2 Jedná se o metodu vhodnou
ke zpracování tzv. malých dějin, dějin psaných zdola nebo historických procesů uvnitř
marginalizovaných skupin. Umožňuje rekonstruovat systémy hodnot, norem, mentality a světových
názorů zkoumaných subjektů.3 Její nevýhodou je nespolehlivost narátorovy paměti, jeho subjektivita
a možné zkreslování či zatajování informací. Nezbytným předpokladem úspěšného použití této metody
je vzájemná důvěra mezi narátorem a badatelem a konfrontace získaných poznatků s dalšími prameny.

2.1.2

Respondenti a specifika rozhovorů
Důležitým pramenem mého výzkumu byly rozhovory se ženami ze zkoumaných kooperativů a

dále interview s koordinátorkami kooperativní firmy Color y Cultura. Část výpovědí pochází z
audiovizuálních materiálů komunitární firmy Color y Cultura, které mají za cíl seznámit s aktivitou
jednotlivých členských kooperativů. Další část pak z osobních rozhovorů, které jsem vedla s Verónicou
Lorenzo Quiroz, vedoucí kooperativu Jiñi Ñuu ze San Juan Colorado a Pastorou Asunción Gutiérrez
Reyes, vedoucí Galvain Cuy z Teotitlánu del Valle. Členky Kee Nshií jsem osobně poznala jen letmo.
Setkala jsem se krátce se zástupkyní paní Verónicou, po mém návratu do Čech pak postupně
spolupráce Kee Nshií s komunitární firmou Color y Cultura slábla, až ustala docela, a tak limitovala moje
možnosti dalšího osobního kontaktu. Informace získané o tomto kooperativu, ze kterých jsem čerpala,
tudíž pochází jednak od koordinátorek komunitární firmy Noemi Jiménez Santiago a Gabriely Izar
Mancilla, jednak z audiovizuálních a písemných materiálů z archivu Color y Cultura.
Součástí mnohohlasu indiánských žen v této práci jsou také dva rozsáhlejší rozhovory s
pamětnicemi ze San Juan Colorado. Rozhovory byly pořízeny v roce 2011 módní návrhářkou a
dlouholetou spolupracovnicí celé řady státních organizací, zabývajících se uměleckým řemeslem,
Adrianou Osorio Avilez, za asistence Juany Reyes García, mixtécké indiánky původem ze San Juan
Colorado.4 Rozhovory byly pořízeny během projektu, věnovanému obnově použití přírodních barviv a
inovaci textilních výrobků v této komunitě. První ze záznamů je vyprávění paní Adelfy Alavez Osorio,
v době jeho vzniku třiašedesátileté členky kooperativu Sanjuanera. Druhým je pak vyprávění Julie
Alavez Lorenzo, v době vzniku záznamu sedmašedesátileté členky kooperativu Tusuchya, jež se později
2 VANĚK M., MÜCKE, P. Třetí strana trojúhelníku. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2011, s. 135-136.
3 VANĚK M., MÜCKE P, PELIKÁNOVÁ H. Naslouchat hlasům paměti. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007, s. 11.
4 Celý projekt v San Juan Colorado probíhal od června 2011 do ledna 2012 ve spolupráci s italskou neziskovou organizací
Turrismo (www.turrismo.it), podporující unikátní projevy lokální kultury.
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spojil s Jiñi Ñuu. Jejich výpovědi, byť pocházející z relativně starších zvukových záznamů, vhodně
dokreslují celkový obraz ženského komunitárního podnikání v komunitě. Tyto záznamy mi byly
poskytnuty opět zásluhou komunitární firmy Color y Cultura.
Interview se členkami kooperativů byly vedeny ve španělštině, nebo, v případě některých částí
audiovizuálních propagačních materiálů Color y Cultura, v příslušných domorodých jazycích a do
španělštiny překládány za pomoci ostatních členek kooperativů, které španělštinu ovládají. Na
stylistickém a částečně obsahovém charakteru rozhovorů se kromě nízké formální vzdělanosti
dotazovaných přímo projevuje také fakt, že španělština není mateřským jazykem mnoha z nich, což pro
některé činí obratné a pregnantní vyjadřování o dost obtížnějším. Dalšími faktory, které ovlivnily
plynulost a podobu jejich výpovědí, byla přirozená plachost některých členek a dále to, za jakým
účelem a kým byly rozhovory vedeny. V audiovizuálních materiálech z archivu Color y Cultura, sloužící
mj. k propagaci jejich podnikání, se ženy činnost svých mateřských organizací snaží prezentovat spíše
v pozitivním či neutrálním světle, případně upozorňují na problémy, které slibuje vyřešit jejich zapojení
do komunitární firmy. Při interpretaci výpovědí z mnou vedených rozhovorů s Verónicou Lorenzo
Quiroz a Pastorou Asunción Gutiérrez Reyes jsem dále musela brát v potaz to, že já, jakožto dotazující,
jsem zároveň byla v pozici kupujícího jejich výrobků, se kterým se potenciálně otevírá spolupráce i do
budoucna. Musela jsem tedy počítat s tendencí spíše k pozitivní prezentaci aktivit kooperativů a jejich
zapojení do Color y Cultura. Rozhovory jsem se vždy snažila interpretovat s pomocí dalších dostupných
pramenů o jednotlivých komunitách, fungování kooperativů a komunitární firmy Color y Cultura.

2.1.3

Rozbor textů a dokumentů
Hlavním pramenem informací o komunitách Teotitlán del Valle, San Juan Colorado a Santiago

Yaitepec mi byly tzv. Městské rozvojové plány, mapující léta 2005–2013 v daných komunitách a jedna
zpráva starosty Santiago Yaitepec (Mensaje del presidente municipal) z roku 2008. Vznik těchto
dokumentů iniciovala Národní komise pro rozvoj indiánských etnik (Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI). Jejich autory jsou představitelé městské správy trojice
komunit, kteří v drtivé většině zůstávají nepodepsáni. Městský rozvojový plán Santiago Yaitepec z roku
2005 je pak sepsán v první osobě plurálu, jako by jeho autorem byla celá komunita. I přes místy
chaotický charakter španělsky psaných záznamů jde o pozoruhodné zdroje nejen poměrně detailních
informací o geografických a ekonomických podmínkách v komunitách, ale také o doklady různých
způsobů pohledu na vlastní komunitu, její obyvatele a kulturu, umělecké řemeslo nevyjímaje. Dalšími
důležitými textovým prameny byly výroční čtvrtletní a roční zprávy, informační letáky a pozvánky,
poskytnuté Color y Cultura, které mi umožnily získat lepší představu o fungování Color y Cultura a její
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zakládající neziskové organizace Fundación Comunitaria Oaxaca (Komunitární nadace Oaxaca, FCO).
Dále mi posloužily také časopisecké a novinové online články a facebookové a instagramové stránky
Color y Cultura a PKI e CHAq f TNYAn – Bordados chatinos, které jsem využila především v těch částech
práce, kde se zabývám aktuální situací v komunitách a kooperativech.

2.1.4

Metoda zúčastněného pozorování
Metodu zúčastněného pozorování jsem využila během svých dvou zmíněných pobytů

v Mexiku, kdy jsem měla možnost setkat se a hovořit s řadou uměleckých řemeslníků a získat tak
jasnější představu o jejich životních podmínkách, náročnosti povolání a jejich vztahu k němu. Díky
rozhovorům a pozorování chování Mexičanů i turistů jsem pak získala povědomí o tom, jak
uměleckořemeslnou tvorbu vnímá široká veřejnost, tedy její potenciální zákazníci. Důležitý a přínosný
čas jsem strávila rozhovory se ženami z etnika Triqui na hlavním tržišti v předvánoční Oaxace v roce
2014. Setkání s nimi mě přivedlo k rozhodnutí zabývat se ve své diplomové práci tvorbou a životy
indiánských žen. K dalšímu pozorování jsem pak kromě Oaxaky měla příležitost v Morelii a městečkách
a vesnicích, proslulých svou uměleckořemeslnou tvorbou v Michoacánu (Pátzquaro, Uruapan,
Tzintzuntzan, Paracho,…), který jsem během svých pobytů navštívila několikrát, stejně jako na dalších,
spíše turistických místech jako San Cristóbal de las Casas, Guanajuato, Ciudad de México nebo
Guadalajara. Color y Cultura jsem nejdříve, ještě v době mého pobytu v Monterrey na severu Mexika,
kontaktovala emailem, později, po mém příjezdu do Oaxaky, došlo k osobním setkání přímo v centru
Color y Cultura, kde jsem měla možnost hovořit s koordinátorkami i členkami jednotlivých kooperativů
a prohlédnout si a nakoupit jejich zboží. V další komunikaci a nákupech jsem pak pokračovala
prostřednictvím emailu nebo mobilní aplikace WhatsApp.

2.2

Teoretický rámec
Odbornou literaturu, ze které jsem čerpala při seznamování se s danou problematikou, lze

rozdělit na dvě skupiny. První skupinu tvoří monografie, které podávají přehled o historii zkoumaných
etnik a uměleckých řemesel, především s důrazem na historický vývoj. Druhou skupinou pak byly studie
či publikace, které se dílčím způsobem dotýkají specifických témat mé práce, totiž ženského
kooperativního podnikání a současné textilní rukodělné tvorby Zapotéků, Mixtéků a Chatinů.
Informace o historii a vývoji textilní uměleckořemeslné tvorby v Mexiku především pro
poznámkový aparát práce jsem čerpala z publikace K. Klein El hilo continuo La conservación de las
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tradiciones textiles de Oaxaca a celé řady prací, zaměřených na konkrétní aspekty rukodělné textilní
tvorby (techniky tkaní, přírodní barviva, výšivka, textilní tvorba různých etnik a regionů). Poměrně
hojné a dostupné jsou také studie zaměřené na současnou situace uměleckého řemesla v Mexiku a
rozvojovém světě vůbec, které pojednávají tento problém především z ekonomického a sociologického
hlediska. Jedním dechem je však třeba podotknout, že tyto práce se v případě Mexika často opírají o
zpracování oficiálních dat Národního statistického a geografického ústavu (Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, INEGI) a dalších oficiálních statistik, které jsou značně nespolehlivé. Přes
veškerou snahu se mi nepodařilo najít zcela relevantní údaje o počtu uměleckých řemeslníků v Mexiku
ani skutečně spolehlivé statistiky ohledně jejich životních podmínek. Jedním z důvodů je už samotný
nejasně vymezený pojem „umělecký řemeslník“, který bývá i v oficiálních statistikách směšován
s pojmem drobného podnikatele. Problémem je také pohyb velkého množství uměleckých řemeslníků
v oblasti neformálního, řádně neregistrovaného podnikání a fakt, že se uměleckému řemeslu věnují
pouze jako jedné z pracovních činností. Z oficiálních, státem publikovaných materiálů nicméně stojí za
zmínku pozoruhodný dokument Las artesanías en México. Situación actual y retos (Umělecká řemesla
v Mexiku. Aktuální situace a výzvy, kompilátor Francisco J. Sales Heredia)5. Jedná se o písemný záznam
příspěvků z konference, pořádané mexickým Centrem společenských studií a veřejného mínění (Centro
de Estudios Sociales y de Opinión Pública, CESOP). Pozoruhodný je především proto, že kromě
informací o podobě a rozsahu podpory uměleckého řemesla ze strany státu, obsahuje celou řadu
doslovně přepsaných příspěvků představitelů oficiálních vládních institucí, zabývajících se uměleckým
řemeslem a samotných uměleckých řemeslníků z různých států Mexika.
Ze tří etnik, která jsou předmětem této práce, byly nejdůkladněji zkoumány zapotécké ženy,
především z oblasti Tehuantepecké šíje (B. Chiñas, M. Mianno Borruso, Morrissette Brueske) a dále z
Teotitlánu del Valle (L. Stephen, N. Sault, J. H. Cohen a další). Tyto studie poskytují mimo jiné prostor
tématu obchodnické a podnikatelské činnosti žen – indiánek ve vztahu k genderovým stereotypům a
byly mi proto cenným zdrojem informací. Výzkumem v komunitách Mixtéků se pak zabývali M. Barreda
Marín, F. Santos Ayala a dále například trojice autorek V. Rodríguez Cabrera, B. O. Acuña Rodarte a D.
P. Couturier Bañuelos. Žádná z prací těchto autorů se však nevěnuje uměleckým řemeslům ve spojení
s kooperativy. Studií o životě chatinských žen je pak nejméně ze všech (J. Hernández a trojice autorek
I. Aguilar Medina, M. J. Rodríguez – Shadow a M. S. Molinari). Tyto práce se zaměřují především na roli
manželství, „usos y costumbres“ (zvyků a tradic), mytologie a rituálů. Jsou však poněkud zastaralé,

5 SALES HEREDIA F.J. (ed.): Las artesanías en México. Situación actual y retos [online]. Centro de Estudios Sociales y de
Opinión Pública Cámara de Diputados / LXII Legislatura 2013 [cit. 2017-12-7]. ISBN: 978-607-7919-54-4. Dostupné také z:
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/content/download/6520/33176/file/9Las%20artesan%C3%ADas%20en%20M%C3%A9xico.pdf
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nejnovější z nich, publikovaná v roce 2004, opakuje poznatky té samé trojice autorek, uveřejněné na
jiném místě v roce 2001.
Co se týče literatury o obchodu s uměleckým řemeslem a kooperativech ve zkoumaných
komunitách, existuje velká disproporce mezi San Juan Colorado a Santiago Yaitepec na jedné straně a
Teotitlánem del Valle na straně druhé. Na rozdíl od prvních dvou se Teotitlánu dostalo důkladné
pozornosti v celé řadě odborných studií, především badatelů ze Spojených států. Ve své práci se opírám
hlavně o poznatky Lynn Stephen (Women´s Weaving Cooperatives in Oaxaca,6 The Creation and ReCreation of Ethnicity: Lessons from the Zapotec and Mixtec of Oaxaca,7 Sexualities and Genders in
Zapotec Oaxaca8), která se zároveň jako jediná z uvedených autorů věnuje přímo ženám a
problematice ženského podnikání v Teotitlánu del Valle. V obecné části o rozvoji obchodu s rukodělnou
textilní tvorbou v Teotitlánu jsem dále využila práci An. Luis Balzoly (Construyendo Teotitlán:
Migrantes, gringos y etnógrafos9) a J.H. Cohena (Textile, tourism and community development10).
Nejvýznamnějším

a

také

jediným

komplexním

příspěvkem

k odborné

reflexi

uměleckořemeslné tvorby mixtéckých žen a textilních kooperativů ze San Juan Colorado je kapitola
v knize J. Hernandéze Díaze a G. Zafry Artesanas y artesanos: Creación, innovación y tradición en la
producción de artesanías.11 Uměleckořemeslná tvorba žen ze Santiago Yaitepec nebyla zatím, na rozdíl
od jazyka chatino, odborně reflektována téměř vůbec. Protože zde podle dostupných pramenů
doposud nefungovaly, právě s výjimkou Kee Nshií, ani žádné textilní kooperativy, neexistuje ani žádná
literatura, která by mapovala jejich genezi. Rovněž na téma výšivky a uměleckého řemesla Chatinů se
mi nepodařilo najít žádnou odbornou studii ani monografii. Vyjma několika časopiseckých reportáží a
článků na internetu se tedy jedná o oblast prozatím neprávem opomíjenou.
Málo odborně zpracované je také téma komunitárních firem v Oaxace. Tento nový fenomén,
rozvíjející se v období posledních deseti let, komplexněji pojednala především M. E. Edward ve své
velmi přínosné práci Artisan cooperatives in Oaxaca.12

6 STEPHEN L.: Women’s Weaving Cooperatives in Oaxaca: An Indigenous Response to, Neoliberalism In: Critique of
Anthropology [online]. Vol. 25 (3); 253-278. University of Oregon. September 2005 [cit. 2017-2-8]. Dostupné také z:
https://www.researchgate.net/publication/249628556_Women's_Weaving_Cooperatives_in_Oaxaca
7 STEPHEN L.: The Creation and Re-Creation of Ethnicity: Lessons from the Zapotec and Mixtec of Oaxaca. In: Latin American
Perspectives [online]. Vol. 23, No. 2, Ethnicity and class in Latin America, pp. 17-37. spring 1996 [cit. 2017-2-7].
Dostupné také z: http://www.jstor.org/stable/2634244
8 STEPHEN L.: Sexualities and Genders in Zapotec Oaxaca In: Latin American Perspectives [online]. Vol.29, No.2, pp.: 41-59.
March 2002. [cit. 2017-29-7]. Dostupné také z: https://www.jstor.org/stable/3185126
9 RUIZ BALZOLA A.: Construyendo Teotitlán: Migrantes, gringos y etnógrafos In: Revista de Antropología Iberoamericana
[online]. Vol. 9, No. 1, pp. 53–74. Madrid. Antropólogos, Iberoamericanos en Red. Enero – Abril 2014. [cit. 2017-12-7]. ISSN:
1695-9752, E-ISSN: 1578-9705. Dostupné také z: http://www.aibr.org/OJ/index.php/aibr/article/view/138/141
10 COHEN. J. H.: Textile, tourism and community development In: Annals of Tourism Research [online]. Vol. 28, No. 2, pp.
378–398. Great Britain. Elsevier Science Ltd. 2001. [cit. 2017-2-8].
Dostupné také z: https://doi.org/10.1016/S0160-7383(00)00060-8
11 HÉRNANDEZ DÍAZ J., ZAFRA G.: Artesanas y artesanos: Creación, innovación y tradición en la producción de artesanías.
Madrid. Plaza y Valdes. 2005. ISBN 9707224010, 9789707224018
12 EDWARDS M. E.: Artisan Cooperatives in Oaxaca, Mexico [online]. Thesis submitted in partial satisfaction of the
requirements for the degree Master of Arts in Latin American Studies (Cultural Studies). Supervisor: Milos Kokotovic. San
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Problematice etnické sebeprezentace a vlivu globalizačních tlaků na trojici zkoumaných
kooperativů v souvislosti s jejich textilní tvorbou není věnována žádná samostatná studie. Okrajově se
tohoto tématu dotýká studie Liliany M. Gómez Montes s názvem Sus cuerpos, nuestras vidas: torso
desnudo y mandil en la historia Mixteca de la Costa.13 V této práci jsou dobře popsány příklady tlaku
státních institucí, které korigovaly vznik prvních textilních kooperativ v oblasti Mixteca de la Costa a
konkrétně zasahovaly také do jejich tvorby. Vztahu etnické sebeprezentace a rukodělné tvorby se pak
okrajově dotýkají také kapitoly věnované uměleckému řemeslu v San Juan Colorado a Teotitlánu del
Valle v knize Artesanas y artesanos: Creación, innovación y tradición en la producción de artesanías a
studie Lynn Stephen a Andrei Luis Balzoly, věnované Teotitlánu del Valle.

Diego. University of California, San Diego. 2009. [cit. 2017-08-5]. Dostupné také z:
https://escholarship.org/content/qt0rt2n2vp/qt0rt2n2vp.pdf
13 GÓMEZ MONTES L. M.: Sus cuerpos, nuestras vidas: torso desnudo y mandil en la historia Mixteca de la Costa. In: Temas
de nuestra américa [online]. Vol. 32, No. 60, pp. 107–127. Universidad del Mar, Campus Huatulco México. 2016. [cit. 201708-1]. ISSN 0259-2339. Dostupné také z:
https://www.researchgate.net/publication/312363249_Sus_cuerpos_nuestras_vidas_torso_desnudo_y_mandil_en_la_hist
oria_mixteca_de_la_costa
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3

Geografické, hospodářské a etnické charakteristiky Oaxaky

Politická mapa Oaxaky14

Oaxaca je se svou rozlohou 96 793 km² pátým největším mexickým státem. Jeho východní
hranici Chiapasem utváří Tehuantepecká šíje, na severovýchodě nížiny lemující Mexický záliv, na
severozápadě pak hraničí se státem Puebla a na západě s Guerrerem. Geografický profil Oaxaky je
převážně hornatý, s nížinami při pobřeží a rovinatou oblastí v okolí hlavního města Oaxaca de Juárez.
Pestrý geografický profil dal vzniknout mozaice půdních typů a vegetace. Na severu kolem nížin
Mexické zálivu se rozkládá tropický les, sušší pacifické pobřeží je pokryté jehličnany a opadavými
tropickými lesy a v údolích ve vnitrozemí převládají suché tropy. Jedná se o oblast střetu tektonických
desek s velkou zemětřesnou a sopečnou aktivitou.15
Administrativně je stát rozdělen do 570 okresů (municipií) a osmi regionů.16 Nejdůležitějším
ekonomickým i kulturním centrem je hlavní město Oaxaca de Juárez. Na zbytku území má osídlení
rozptýlený charakter, pouze tři další města mají více jak 50 tisíc obyvatel: Juchitán de Zaragoza, Salina
Cruz a San Juan Bautista Tuxtepec.17 Převládá komunitní vlastnictví pozemků (tzv. ejido), které má

14 Zdroj: Oaxaca regions and districts. SVG. Wikimedia Commons, the free media repository [online]. [cit. 3.1.2018].
Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oaxaca_regions_and_districts.svg
15 GRACIA HERNÁNDEZ M.: La Industria textil y confección en Oaxaca, México. Un análisis empírico. Revista Copérnico
[online]. Universidad del Mar-México, Año 7, No. 13, pp. 20-30. Julio – Diciembre 2010. [cit. 2017-9-7]. Dostupné také z:
http://copernico.uneg.edu.ve/numeros/c13/c13_03.pdf, s. 21
16 EDWARDS M. E.: Artisan Cooperatives in Oaxaca, Mexico, s. 42
17 INEGI, Instituto Nacional de la Estadística y Vivienda [online]. [cit. 3.1.2018]. Dostupné z:
http://web.archive.org/web/20170318203017/http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv2010/default.
aspx
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zajistit přístup k půdě pro většinu venkovských obyvatel. V Oaxace je vysoká koncentrace
marginalizovaných komunit, nahrávající závislému modelu ekonomiky, kdy se hlavní finanční zdroje
nachází mimo region. V těchto podmínkách se rozvinulo především zemědělství, zčásti stále
samozásobitelské a řada drobných ekonomických aktivit, rozmanitých co do typů, ale ne příliš
produktivních, mezi které patří široká škála uměleckých řemesel.18 Významnou pomoc představují
finanční injekce od migrantů, kteří dlouhodobě pracují ve větších mexických městech na severu země
a ve Spojených státech.

3.1

Etnicita a umělecké řemeslo v Oaxace

Etnická mapa Oaxaky19

Obyvatelstvo Oaxaky se vyznačuje značkou etnickou, lingvistickou a kulturní rozmanitostí.
Podle sčítání v roce 2010 bylo v Oaxace 1 165 186 mluvčích indiánských jazyků (zhruba 34 %
obyvatelstva Oaxaky), náležících k 18 etnickým skupinám.20 Kromě Zapotéků, Mixtéků a Chatinů,
18 LUGO-MORIN D. R., RAMÍREZ-JUÁREZ J., NAVARRO-GARZA H, ESTRELLA-CHULIM N. G.: Etnocompetitividad del sistema
artesanal textil Mitla, el papel del territorio y la inovación. In: Economía, sociedad y territorio [online]. Vol. 8, No. 28. Mexico.
2008. [cit. 2017-08-1]. ISSN 981 100-6. Dostupné také z: http://www.scielo.org.mx/pdf/est/v8n28/v8n28a7.pdf, s. 987
19 Zdroj: Pueblos indígenas de Oaxaca. Saltillo, Cancún y Oaxaca [online]. [cit. 3.1.2018]. Dostupné z:
https://saltillocoa.es.tl/Oaxaca%2C-16-Pueblos-Ind%EDgenas.htm
20 INEGI, Instituto Nacional de la Estadística y Vivienda [online]. [cit. 3.1.2018]. Dostupné z:
http://web.archive.org/web/20170318203017/http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv2010/default.
aspx
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kterým bude věnován prostor v dalších kapitolách této práce, jsou to etnika Triquis, Mixes,
Chinantecos, Huaves, Mazatecos, Amuzgos, Nahuas, Zoques, Chontales, Cuicatecos, Ixcatecos,
Chocholtecos, Tacuates, Tzotziles a Afromestizos (míšenci Afričanů a mesticů). Většina původních
jazyků regionu, včetně jazyků Zapotéků, Mixtéků a Chatinů, patří do jazykové rodiny otomangue. 21
Vztahování se k vlastní etnicitě má mezi indiánskými obyvateli v současné Oaxace mnoho
podob. V některých oblastech už použití původního jazyka vymizelo, ale vědomí indiánské identity zde
v kulturní rovině přetrvává.22 Někde je ve dvou či více komunitách stejné etnické příslušnosti vědomí
společného etnického původu velmi silné a odchylky v dialektu malé, zatímco jinde etnickou identitu
určuje v první řadě rodná komunita, odchylky v dialektu mezi komunitami té samé etnické příslušnosti
jsou výrazné (někdy úmyslně vyhrocené, pokud se jedná o například o dvě soupeřící vesnice) a pocit
sdílené etnické identity vágní.
Současnou podobu etnických identit indiánských národů v Oaxace je třeba vnímat jako
výsledek komplikovaného vývoje jejich etnického pojetí a sebepojetí a zároveň jako určitou dočasnou
výslednici reakcí na řadu vnějších okolností a konfliktů.23 Současný pohled mexické veřejnosti na
obyvatele Mexika, hlásící se ke svým indiánským kořenům, je stále do jisté míry ovlivněn
paradigmatem, nastoleným nacionalistickou ideologií moderního mexického státu po Mexické revoluci
v roce 1910.24 Tehdy byl vytvořen glorifikovaný obraz homogenní Aztécké civilizace, která se stala
neodmyslitelnou součástí mexického kulturního dědictví. Oslavovaný indián minulosti je zároveň
předobrazem uměleckého řemeslníka, mistra lidového řemesla (arte popular indígena), které se v této
době poprvé dostává do popředí zájmu odborné veřejnosti. Po Mexické revoluci vznikají první státem
subvencované instituce, které mají za cíl studium, konzervaci a podporu projevů lidových řemesel.
Indián, umělecký řemeslník, „artesano“, stává nositelem specifických znaků „autenticky mexického“
(„la mexicanidad“), konceptu, který vzniká ve 20. letech minulého století v úzké souvislosti s
indigenistickým hnutím. 25 Tyto ideje měly v kulturní rovině svázat národ s indiánskou minulostí a

21 ÁVILA BLOMBEBERG A.: Las técnicas textiles y la historia cultural de los pueblos otopames [online]. Vol. 8. Ciudad de
México. Estudios de cultura otopame, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones
Antropológicas, Jardín Etnobotánico y Museo Textil de Oaxaca. 2012. [cit. 2017-08-2]. Dostupné také z:
file:///C:/Users/Adolf/Documents/Terez%C4%8Dinyky/Tecnicas%20textiles%20otomapes.pdf
22 NOVELO V.: Ser indio, artista y artesano en México. In: Espiral [online]. Vol.9, No.25, pp. 165-178. Guadalajara. Universidad
de Guadalajara. Septiembre/ Diciembre 2002. [cit. 2017-08-2]. ISSN: 1665-0565
Dostupné také z: http://www.redalyc.org/pdf/138/13802506.pdf
23 Příkladem takového silného vnějšího vlivu je v dnešní době pracovní migrace do USA. Ta vedla v některých případech k
sílícímu vědomí sdílené etnicity mezi indiány stejného etnika z různých regionů, kteří doposud spojovali svou etnickou identitu
pouze či převážně s rodnou komunitou. Tuto renesanci sdílené etnické identity zažívají především Mixtékové a Zapotékové.
Důvodem semknutí je hájení společných zájmů a vzájemná pomoc a obrana proti nevýhodným pracovním podmínkám. V roce
1994 vznikla koalice indiánských imigrantiských organizací Oaxacká dvounárodnostní indiánská fronta (Frente Indígena
Oaxaqueño Binacional, FIOB), která zahrnuje organizace imigrantů Zapotéků, Mixtéků, Mixes a TriquIs, sídlících v Kalifornii
(USA) a Baja California Norte (Mexico). RUIZ BALZOLA A.: Construyendo Teotitlán: Migrantes, gringos y etnógrafos, s. 69
24 Stephen E. The Nation, Education and the “Indian Problem” in Mexico, 1920-1940. In: The Eagle and the Virgin: Nation and
Cultural Revolution in Mexico, 1920-1940, eds. Mary Kay Vaughan and Stephen E. Lewis, p. 176-195. Durham: Duke University
Press. 2006.
25 Stephen E. The Nation, Education and the “Indian Problem” in Mexico, 1920-1940
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inkorporovat žijící potomky předkolumbovských indiánských etnik do moderního mexického státu,
s cílem vytvořit z plurikulturního teritoria s pohyblivými etnickými hranicemi moderní jednolitou
politickou jednotku. Tyto myšlenky posloužily v 60. a 70. letech jako ideový rámec (sebe)prezentace
Mexika pro vzmáhající se zahraniční turismus.26
Důležitým impulzem pro rozvinutí vládních programů na podporu uměleckého řemesla
původních etnik byl pak první Americký indigenistický kongres, který se konal v Mexiku v roce 1940. Se
zrodem státních programů na podporu uměleckého řemesla se „indiánské lidové umění“ mění v objekt
manipulací ze strany oficiálních institucí. Ty měly moc vybírat, jaké výrobky či jejich aspekty podpoří
jakožto optimálně reprezentující „lo mexicano“ a které budou ignorovat. Od 40. let zároveň prochází
Mexiko důležitou etapou industrializace, která byla podnícena růstem průmyslové výroby za 2. světové
války. V tomto období také do oblasti produkce a prodeje výrobků uměleckých řemesel začínají
pronikat obchodní principy tržního kapitalismu.
Příliv turistů v 60. letech se pak stává dalším podnětem pro oficiální zájem o arte popular
indígena, které pro turistiku ztělesňuje nepochybný potenciál. Snahy napříč širokým spektrem státních
institucí (školy, kulturní instituce, média, rozvojové projekty či lokální politické instituce podléhající
vládnoucí straně PRI)27 o uchování kulturní specifičnosti indiánských národů však mají často povrchní
charakter. Na jedné straně vedou ke zdůrazňování některých pitoreskních rysů života indiánských etnik
a potlačování jiných se záměrem přitáhnout západního turistu. Na straně druhé, propagací „indiánství“
jako jedné z forem mexické identity usiloval establishment o včlenění indiánských komunit do
vládnoucího politického systému jediné strany PRI s cílem zajistit si tak širokou podporu. Tyto tendence
ze strany státu v různých obdobách pokračují až do současnosti.28
Odvrácenou stranou snah o uchování kultury původních mexických indiánských etnik a jejich
včlenění do moderního mexického státu, se stalo stvoření obrazu fikcionalizovaného nebo stereotypně
vnímaného „indiánství“. Na jedné straně je tu postava vnitřně čistého indiána – prosťáčka, žijícího
v idealizované předindustriálním společnosti, obraz někdy prezentovaný západnímu turistovi a občas i
jím preferovaný jako přijatelné vysvětlení životní mizérie nejchudších venkovských obyvatel. Na straně
druhé je pak podobně zkreslený pohled části mexické společnosti na příslušníka původních etnik jako
na monolingvního obyvatele zaostalého venkova, symbolizujícího chudobu, nevzdělanost a závislost.29
Výsledkem je jistá sociální schizofrenie, která ještě více rozevírá průrvu mezi idealizovaným indiánem

26 STEPHEN L.: The Creation and Re-Creation of Ethnicity: Lessons from the Zapotec and Mixtec of Oaxaca. In: Latin American
Perspectives [online]. Vol. 23, No. 2, Ethnicity and class in Latin America, pp. 17-37. spring 1996 [cit. 2017-2-7].
Dostupné také z: http://www.jstor.org/stable/2634244, s. 34
27 EDWARDS M. E. Artisan Cooperatives in Oaxaca, s. 49
28 STEPHEN L.: Gender, Class and Ethnicity in Globalized Oaxaca. Duke University Press. 2005. 978-0-8223-8751-0, s. 23
29 STEPHEN L.: The Creation and Re-Creation of Ethnicity: Lessons from the Zapotec and Mixtec of Oaxaca, s. 34
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předkolumbovské epochy, jak ho prezentovaly postrevoluční diskurzy a monumentální murales, a tím
dnešním, živým, reálným.30
V oblasti uměleckořemeslné produkce původních indiánských etnik pak ve druhé polovině 20.
století dochází k paradoxnímu jevu. Ve stejné době, kdy se zvyšuje poptávka po uměleckořemeslné
tvorbě indiánských etnik, která se stává důležitým obchodním artiklem místní kulturní turistiky,
zároveň klesá produkce rukodělných výrobků pro vlastní potřeby komunit. Ručně tkané a zdobené
textilie jsou dnes v řadě v indiánských komunit zejména pro mladší generaci spíše svátečními oděvy,
určenými pro specifické příležitosti, než šaty na každodenní nošení. Ruční práce je nahrazována
průmyslovou výrobou, tradiční oděv je vytlačován konfekcí západní módy a střihu. Souběžně však
nabývají ručně vyráběné textilie původních etnik jako nositelé etnické identity ve veřejném prostoru
nový rozměr, přesahující zájem etnologů nebo indigenistického hnutí. Stávají se symboly odkazujícími
k multikulturalismu a sociální spravedlnosti, mění se ve vyhledávané turistické suvenýry a stávají se
novým typem módního zboží. Uměleckořemeslná tvorba indiánských etnik v Mexiku se dnes již plně
inkorporovala do globálních trhů. Zároveň však, ačkoli se stále napájí z tradičních vzorů a motivů
původních etnik, se více než kdy jindy důrazně vzpírá zakotvení v minulosti s etiketou muzejního
artefaktu či repliky dávné tradice.

3.2

Indigenistické a feministické hnutí
Téma ženských indiánských organizací, nebo organizací žen – uměleckých řemeslnic nebylo

doposud v mexické historiografii a společenských vědách příliš reflektováno.31 Až do roku 1960 byly
realizovány pouze dva výzkumy, věnované indiánským ženám v Mexiku. První z nich byl výzkum Ruth
C. Morales Nahuaská žena ze Sierry Puebly v Mexiku, druhá byla studie s názvem Tzeltaská žena od
Rosy Maríi Lombardo Otero32, přičemž pouze druhá zmíněná se dočkala publikace.33 Důležitým bodem
pro začátek odborné reflexe situace indiánských žen v Mexiku byl již zmíněný První Indigenistický
interamerikanistický kongres, který proběh v Pátzquaru ve státě Michoacán v roce 1940. Naprostá
absence indiánských žen na tomto důležitém setkání a chybějící odborné povědomí o jejich situaci,
30 MONTEMAYOR C.: Ante los “indios“: ¿Juicio o prejuicio? In: El mundo indígena desde la perspectiva actual [online]. Año
3, No. 18., pp. 26-41. México, Distrito Federal. Enero-Febrero 2009. [cit. 2017-25-7]. Dostupné také z:
http://www.destiempos.com/n18/dossierMI.pdf, s. 41
31 ZAPATA MARTELO E., SUÁREZ SAN ROMÁN B.: Las artesanas, sus quehaceres en la organización en el trabajo. In: Ra Ximhai
[online]. Vol. 3, No. 3, pp. 591-620. Universidad Autónoma Indígena de México. 2007. [cit. 2017-08-1]. ISSN: 1665-0441.
Dostupné také z: http://www.redalyc.org/pdf/461/46130301.pdf, s. 612
32 LOMBARDO OTERO R. M. La mujer tzeltal, México, 1944.
33 SÁNCHEZ GÓMEZ M. J, GOLDSMITH M.: Reflexiones en torno a la identidad étnica y genérica. Estudios sobre las mujeres
indígenas en México In: Política y Cultura [online]. No. 14, pp. 61-88. México. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad
Xochimilco Distrito Federal. 2000. [cit. 2017-17-7]. ISSN: 0188-7742. Dostupné také z:
http://www.redalyc.org/pdf/267/26701404.pdf, s. 63
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které zde vypluly napovrch, vedly mexického antropologa, indigenistu a ředitele Interamerického
indigenistického institutu Manuela Gamia k zahájení Projektu výzkumu životních podmínek indiánek s
cílem zmapovat a následně se pokusit zlepšit situaci indiánských žen na mexickém venkově. 34
Koordinátorka projektu, Margarita Gamio de Alba, posléze shrnula základní poznatky o životě
mexických indiánských žen, které podle ní trpěly nedostatkem zdravotní péče, špatným stravováním a
útlakem společnosti, ve které rozhodují muži. Jako řešení navrhla rozvojové, vzdělávací a osvětové
programy.35 Do 70. let jsou pak indiánské ženy objektem výzkumů a vládních statistik, jejich samostatná
aktivita a vyjádření se k vlastní situaci však chybí.
V procesu nabytí rovnoprávnějšího postavení a vlastního hlasu indiánských žen v Oaxace sehrál
roli nejprve program Bracero (1942–1964), který nabízel mužům z chudých venkovských oblastí
sezónní pracovní místa USA a poté ropný boom v 70. letech 20. století. Ten podnítil muže z chudých
zemědělských států jako Chiapas, Oaxaca, Tabasco nebo Veracruz k emigraci do oblastí nových nalezišť
ropy, které skýtaly možnost lépe finančně ohodnocené práce. Toto období znamenalo pro život řady
indiánských žen důležité změny. Monetarizace lokální ekonomiky umožnila indiánkám, disponujícím
skromnými finančními prostředky, zaslanými od mužských příbuzných, věnovat méně času
zemědělským aktivitám, zajišťujícím rodině základní obživu a zaměřit se na drobné podnikání v oblasti
lokálního neformálního obchodu. Prostředky zaslané od pracovních migrantů jsou i dnes důležitým
finančním zdrojem pro ženy z venkovských oblastí a cestou, jak získat finanční rezervy pro nákup
materiálu a vlastní uměleckořemeslnou činnost. Druhou důležitou změnou byl přesun zodpovědnosti
a pravomocí v rodině alespoň po určitou část roku do rukou žen. S prvními podnikatelskými aktivitami
indiánských uměleckých řemeslnic v tomto období pak souvisí vznik prvních snah o společnou
organizaci a posléze, na sklonku 80. let také zrod prvních kooperativů, které se proměnily v prostor
kolektivní reflexe (nejen) v ženské otázce.36
Dalším zásadním momentem byl pak Indigenistický kongres v Chiapasu v roce 1974. Přímá
svědectví hovoří o aktivní participaci indiánských žen v oblasti logistiky a pomoci s organizací.37
Přestože ženy zde neměly podíl na rozhodování, toto velké setkání na národní úrovni jim umožnilo
sdílet navzájem své zkušenosti a problémy.38 Průkopnickou roli v Oaxace a Veracruz následně sehrála
skupina Ženy pro dialog (Mujeres por el Diálogo).39 V tomto a dalších podobných hnutích, měly velký
34 GAMILO DEL ALBA M.: El Dr. Manuel Gamio y el proyecto de la mujer indígena, América Indígena, México, vol. 20, núm.
4, octubre 1960, pp. 291-293.
35 SÁNCHEZ GÓMEZ M. J, GOLDSMITH M.: Reflexiones en torno a la identidad étnica y genérica. Estudios sobre las mujeres
indígenas en México, s. 64
36 HERNÁNDEZ CASTILLO R. A.: Las mujeres indígenas y sus demandas de género In: Debate Feminista [online]. Año 12, Vol.
24, pp. 206-229. Octubre 2001. [cit. 2017-17-7]. Dostupné také z: http://bidi.unam.mx/libroe_2007/0989429/15_c11.pdf, s.
211
37 Ibidem, s. 210
38 Ibidem
39 Významou roli v začátcích feministického indigenistického hnutí sehrály také členky Centra výzkumu a akce pro ženy
(Centro de Investigación y Acción para la Mujer), feministky ze skupiny Comaletzin A.C. založené v roce 1987, (CIAM) a
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vliv marxisticky orientované městské intelektuálky, vycházející z premisy, že mohou skrze své politické
přesvědčení probudit v příslušnicích „utlačovaných tříd“ vědomí jejich situace a vůli ke změně.40 Jak
však píše autorka studie Las mujeres indígenas y sus demandas de género R. A. Hernández Castillo, tato
myšlenková východiska, která se pak rovněž promítala do práce iniciátorek organizace prvních
ženských kooperativů a komunitních organizací zejména v oblasti Chiapasu v 80. letech, se ne vždy
setkala se souhlasem indiánských žen. Pozitivní roli v posunu sebepojetí indiánek sehráli také někteří
představitelé katolické církve, svázaní s teologií osvobození, a to zejména v diecézích San Cristóbal de
las Casas (v Chiapasu), Oaxaca a Tehuantepec (v Oaxace) a Tlapa (v Guerreru). Ačkoli zde chyběla
jednoznačně formulovaná tendence ke kritice nerovného postavení žen, v diskuzích zaměřených na
sociální nerovnost a rasismus v mestické společnosti začaly indiánské ženy také poprvé zpochybňovat
panující řád uvnitř jejich vlastních komunit.41 V Chiapasu se pak na konci 80. let skupina řádových sester
rozhodne tyto tendence podpořit a vzniká Diecézní hnutí žen (Coordinadora Diocesana de Mujeres,
CODIMUJ) v San Cristóbal de las Casas.42
Ačkoli v ojedinělých případech se ženám podařilo prosadit se v lokální politické samosprávě už
na sklonku 80. let, teprve léta 1993 a 1994 se pro indiánky stávají přelomová na národní úrovni. V
březnu 1993 je utvořena skupina indiánských žen z celého Mexika, která se záhy připojuje
k indiánskému revolučnímu Zapatistickému hnutí (Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN),
působícímu v Chiapasu.43 Jak dokládají osobní svědectví žen a obsah článků Revolučního zákona žen
(„Ley Revolucionaria de Mujeres“), indiánky se zde poprvé postavily nejen proti latifundistům a
představitelům oficiální politické moci, ale také proti některým názorovým schématům, vyznávaným
příslušníky jejich vlastních etnik. 23. února 1994 publikovaly noviny La Jornada deset článků
Revolučního zákona žen:
1. Ženy mají, bez ohledu na rasu, vyznání, barvu pleti nebo politickou orientaci, právo účastnit
se revolučního boje na takovém místě a v takové míře, jak jim to jejich možnosti a schopnosti dovolí.
2. Ženy mají právo pracovat a dostávat spravedlivou mzdu.
3. Ženy mají právo rozhodnout se, kolik dětí chtějí mít a o kolik dětí se chtějí starat.
4. Ženy mají právo účastnit se důležitých událostí v komunitě a zastávat veřejnou funkci, pokud
jsou svobodně a demokraticky zvoleny.
5. Ženy a děti mají právo na základní zdravotní péči a výživu.
organizace s názvem Skupina žen ze San Cristóbal las Casas A.C (Grupo de Mujeres de San Cristóbal las Casas A.C). Ta byla
založena v roce 1989 s cílem bojovat proti násilí na ženách a podporovat organizace žen v oblasti Altos v Chiapasu a spolky
žen, které uprchly před válkou v Guatemale. Dále to byla skupina EMAS, která pracovala s indiánkami z enitka Purépecha v
Michoacánu. HERNÁNDEZ CASTILLO R. A.: Las mujeres indígenas y sus demandas de género, s. 211
40 Ibidem, s. 215
41 Ibidem s. 211
42 Ibidem
43 SÁNCHEZ GÓMEZ M. J, GOLDSMITH M.: Reflexiones en torno a la identidad étnica y genérica. Estudios sobre las mujeres
indígenas en México In: Política y Cultura, s. 65
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6. Ženy mají právo na vzdělání.
7. Ženy mají právo vybrat si samy svého partnera a nebýt nuceny uzavřít sňatek proti své vůli.
8. Žádná žena nesmí být fyzicky napadána nebo trestána ani svými rodinnými příslušníky, ani
nikým jiným. Zločiny pokusu o znásilnění a znásilnění budou tvrdě trestány.
9. Ženy mohou mít vedoucí posty v organizaci EZLN a dosáhnout vojenské hodnosti v jejích
ozbrojených revolučních složkách.
10. Ženy mají všechna práva a povinnosti, které jsou obsaženy v revolučních zákonech a
ujednáních.44
Dodatečné články tohoto zákona pak stanoví ženám možnost svobodně se vyjadřovat, dědit a
vlastnit půdu a zasazovat se o změnu takových zvyků v jejich komunitách, které je poškozují. Zákony
EZLN zároveň zakazují výrobu, prodej a konzumaci drog a alkoholu, předmanželský a mimomanželský
sexuální styk, polygamii a prostituci. Myšlenky revolučního zákona žen pak v některých případech
rezonují i v nově vznikajících ženských textilních kooperativech na přelomu 80. a 90. let 20. století.45
Podle R. A. Hernández Castillo byla však následná první veřejná vystoupení indiánek
charakteristická rétorikou, která komplikovala spolupráci mezi indiánskými a mestickými ženami a
přijímání nových názorových proudů. Projevy indiánských žen byly plné metafor, spojujících vlastní
kulturu s krví a předky, což jim bránilo přijmout myšlenky několikeré kulturní identity, nebo mísení
kulturních vlivů, které samy o sobě mohou civilizaci obohatit.46 Na druhé straně ženy z EZLN poprvé
zpochybnily dichotomii mezi tradicí a modernismem, která byla důležitým myšlenkovým proudem
oficiálního indigenismu a podle které existují pro příslušníky původních etnik v podstatě dvě možnosti:
udržet svébytnou existenci díky důraznému lpění na tradici a nebo se přizpůsobit modernitě. Postoj
přijatý indiánskými ženami sice zdůrazňuje právo na kulturní a etnické sebeurčení, ale zároveň volá po
změně těch zvyků a tradic, které ženy utlačují nebo omezují jejich účast na veřejném životě.47 V roce
1997 bylo v rámci národního setkání indiánských žen s názvem „Budujeme naší historii“, kterého se
účastnilo na 700 indiánských žen z celého Mexika, ustanoveno Národní hnutí indiánských žen
(Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, CONAMI). Tato organizace sdružuje ženy ze 20
indiánských etnik ze 14 států středního a jižního Mexika, včetně Oaxaky.48 Cestu, kterou prošlo během
necelého desetiletí existence EZLN ženské indiánské hnutí, dobře ilustruje moment, kdy byla 28. března

44 SÁNCHEZ GÓMEZ M. J, GOLDSMITH M.: Reflexiones en torno a la identidad étnica y genérica. Estudios sobre las mujeres
indígenas en México In: Política y Cultura, s. 65
45 Rozhovor s Noemi Jiménez Santiago, prosinec 2016
46 „Provoláváme: V jeho jméně a v jeho slovu, pravém slovu, zasetém v dávných časech do hlubin našeho tmavého srdce,
voláme se vší vážností a úctou, že jsme Národem. A když říkáme, že jsme Národem je to proto, že nosíme v naší krvi, v našem
mase a v naší kůži celou historii, všechny naděje, veškerou moudrost a kulturu, jazyk a celou naši identitu; kořeny, mízu, větve,
květy a semínka, která nám svěřili naši otcové a matky a zasadili je do našich myslí a srdcí, aby se nikdy neztratily a nebyli
zaponenuty.” HERNÁNDEZ CASTILLO R. A.: Las mujeres indígenas y sus demandas de género, s.218
47 Ibidem s. 221
48 Ibidem, s. 213
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2001 komandantka EZLN Esther pověřena, aby promluvila o zákonu na ochranu indiánů (tzv. Ley de la
COCOPA) před mexickým Kongresem. Komandantka zahájila svou řeč následujícími slovy: „Jmenuji se
Esther, ale na tom teď nezáleží. Jsem Zapatistka, ale na tom také nezáleží. Jsem indiánka a jsem žena,
a to je to jediné, na čem v tuto chvíli záleží.“49

49 HERNÁNDEZ CASTILLO R. A.: Las mujeres indígenas y sus demandas de género, s. 223
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4

Panorama uměleckořemeslné tvorby v Oaxace
Spolu s dalšími státy jako Chiapas, Michoacán a Guerrero představuje Oaxaca region s dlouhou

historií a obrovským záběrem rukodělné tvorby. Hlavní oblastí uměleckořemeslné produkce je zde
textilní tvorba, dále keramika, košíkářství a výroba předmětů z tuhých rostlinných vláken,
kovotepectví, nožířství, ornamenty ze sušených květů (tzv. flor inmortal), tvorba figurek a ozdob ze
slámy (tzv. totomoxtle), šperkařství, výroba svíček, ozdob a šperků z peří a kožedělná výroba.50
V Oaxace existuje zhruba na tři sta druhů regionálních oděvů, utvářející specifickou podobu ženského
a v menší míře také mužského šatníku sedmnácti indiánských etnik a desítek komunit. Oděvy jsou
ručně tkané na horizontálním nebo podnožkovém tkalcovském stavu, někdy ručně vyšívané. Mezi
tradiční materiály patří různé druhy rostlinných vláken a bavlny, s příchodem evropské kolonizace se
škála materiálů rozšiřuje o ovčí vlnu, z Evropy a Asie dovezené hedvábí, samet, len, ale také různé
korálky, krajky a sklíčka.51 S průmyslovým pokrokem v 19. století pak byly některé pracnější techniky
(např. barvení přírodními barvivy) nahrazeny modernějšími postupy a materiály (syntetická barviva,
šití na stroji apod.)52
Textilní tvorba indiánských komunit zahrnuje produkci řady oděvů, čerpajících jak
z předkolumbovských, tak evropských vzorů. Z ženských oděvů jsou to dlouhá tunika bez rukávů huipil,
šátek rebozo53, zavinovací sukně enredo (pozahuanco), quechquemitl54, pásky (cinta, faja)55, dále blůzy
a sukně evropského střihu (enagua, falda), nebo zavazovací zástěra mandil. Z mužských oděvů je to

50 LUGO-MORIN D. R., RAMÍREZ-JUÁREZ J., NAVARRO-GARZA H, ESTRELLA-CHULIM N. G.: Etnocompetitividad del sistema
artesanal textil Mitla, el papel del territorio y la inovación. s. 987
51 KLEIN K.: El hilo continuo. La conservaciónde las tradiciones textiles de Oaxaca. [online] Los Angeles. The Getty
Conservation Institute. 1997. [cit. 2017-9-7]. ISBN 0-89236-382-7.
Dostupné také z: http://d2aohiyo3d3idm.cloudfront.net/publications/virtuallibrary/0892363827.pdf, s. 107
52 Fuschiová syntetická barva se používá v mixtéckých komunitách včetně San Juan Colorado prokazatelně už v první polovině
19. století. Umělé tkaniny začaly pronikat v Oaxace i do odlehlých vesnických komunit již v 60. letech 19. století. V 80. letech
19. století se na textiliích z indiánských komunit v Oaxace, někdy až šest hodin vzdálených jízdou automobilem od hlavního
města státu objevují známky použití šicího stroje. MENESES LOZANO H. M.: Traditional Innovation in Oaxacan Indigenous
Costumes, s. 9
53 Rebozo je mexická ručně tkaná textilie podobná šále či rozměrnému šátku, dlouhá mezi 1,5 – 3,5 m. Slouží jako pokrývka
hlavy nebo horní části těla, ale i k nošení dítěte nebo nákladu. Z Mexika se rozšířil do celé střední Ameriky a dále až do
Ekvádoru. V době kolonie nosily rebozo mestické ženy z nižších vrstev, aby se odlišily od indiánek. DE LA PEÑA VIRCHEZ R. G.,
NAVA SÁNCHEZ K. J., JUÁREZ CASTRO I. J., OROZCO GUERRERO M., HOLGUÍN GARCÍA F. J., HOLGUÍN GARCÍA F. J.: Exposición
itinerante del rebozo, como estrategia para la revalorización del patrimonio artesanal en el municipio de Tenancingo, Estado
de México Revista Digital de Gestión Cultural [online]. Año 1, No 2, Noviembre 12 de 2011 pp. 48-69 [cit. 2017-12-7].
Dostupné také z: http://gestioncultural.org.mx/revista/02/De_la_Pena_N2_A1.pdf
54 Quechquemitl je oděv předkolumbovského původu, jehož použití dodnes přetrvalo, nikoli však ve zkoumaných
komunitách. Jedná se o čtvercový kus látky, kryjící ramena a trup s otvorem pro hlavu, KLEIN K.: El hilo continuo. La
conservaciónde las tradiciones textiles de Oaxaca s. 10 s. 96
55 Cinta nebo faja je druh pásku, který dříve sloužil v indiánských komunitách především k udržení zavinovací sukně
pozahuanco nebo kalhot calzón, dnes se používá také jako doplněk, zdůrazňující pas. Může být tkaný z vlny, bavlny, hedvábí
či z tvrdých rostlinných vláken. Hlavními oblastmi produkce v Oaxace je dnes oblast Mixtecy. QUIROZ RUIZ L. M.: Memória
descriptiva de la técnica bordado textil tradicional de San Pablo Tijaltepec, Tlaxiaco, Oaxaca. [online]. Tesis para obtener el
título de ingeniero de diseño. Director de tesis: M. G. D. P. D. M. Pérez Humara. Oaxaca. Huajuapan de León, Oaxaca.
Universidad tecnológica de la Mixteca. 2012. [cit. 2017-08-1]. Dostupné také z: http://jupiter.utm.mx/~tesis_dig/11609.pdf
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vlněný přehoz sarape, kalhoty calzón, košile cotón, v některých lokalitách kapuce capas a tašky a
brašny (tzv. árgana, arganita či morral). V domácnostech a k rituálním účelům se pak využívají ručně
tkané spací sítě hamacy, koberce a předložky, polštáře, přehozy přes postel, deky, ubrusy, ubrousky,
ceremoniální dečky, kapesníky, koberce a závěsy.
Současný čilý vnitřní obchod s uměleckořemeslnými výrobky a specializace konkrétních
komunit na jeden typ uměleckého řemesla navazuje v Oaxace na staletou tradici vzájemné obchodní
výměny. Obchod s výrobky uměleckých řemesel, přesahující lokální rozměry, pak hraje v ekonomice
státu důležitou roli od poloviny minulého století v souvislosti s konstrukcí dálnice a letiště v Oaxace de
Juárez, které ještě podpoří sílící příliv zahraničních turistů z Evropy a USA. V 60. a 70. letech pak
produkci a prodej uměleckořemeslné tvorby původních etnik v Oaxace začíná přímo podporovat
státem subvencovaný program rozvoje mezinárodního turismu, ověnčený heslem „Mexiko – tak blízko,
tak moderní a stále tak neznámé“. V této době se do Oaxaky dostávají první sběratelé a obchodníci
z USA, kteří využívají výhodného kurzu a nakupují výrobky za nízké ceny přímo v komunitách. Stát
začíná udělovat oficiální vyznamenání „velkým mistrům“ („grandes maestros“) uměleckého řemesla,
vybraným nejzručnějším uměleckým řemeslníkům. Někteří z nich pak mají možnost vycestovat a
propagovat svou práci v zahraničí. Mezi uměleckými řemeslníky (artesanos) roste soutěživost a vznikají
ekonomické rozdíly. Etablovaní artesanos se znalostí angličtiny a kontakty na zahraniční klientelu
zakládají vlastní dílny, kde zaměstnávají své chudší kolegy a řada uměleckých řemeslníků se stává
závislými na síti překupníků. Během 70 a 80. let (s 11 % ročním růstem turistiky v Mexiku letech 1976–
1980) se z uměleckého řemesla v Oaxace stává milionový byznys.56 Počátek 90. let se nese ve znamení
reforem prezidenta Carlose Salinase de Gortari (1988-1994), směřujících k privatizaci, deregulaci a
volnému obchodu. Tyto změny byly završeny vstupem Mexika do NAFTA (North American Free Trade
Agreement) 1.1. 1994 a následnou sérií ekonomických krizí. Státní investice do turismu, propagace
regionálních festivalů a slavností, gastronomie a uměleckých řemesel nicméně pokračují po celá 90.
léta 57 a v polovině poslední dekády 20. století už 65 % komunit v Oaxace, které se zabývají uměleckým
řemeslem, se svými výrobky zároveň obchodují.58

56 Rokvět obchodu s uměleckými řemesly v Mexiku odráží situaci v celé Latinské Americe. V roce 1975 podepsala Organizace
amerických národů úmluvu s vládou Ekvádoru, kde tímto vzniká Americké centrum uměleckého řemesla a lidového umění
(Centro Interamericano de Artesanías y Artes populares). Jeho cílem je vzdělávat, shromažďovat literaturu a informace o
uměleckém řemesle a zároveň sloužit jako konzultační centrum pro samotné umělecké řemeslníky. HERNÁNDEZ RAMÍREZ V.,
PINEDA DOMÍNGUEZ, D.; VALLEJO A.: Las mipymes artesanales como un medio de desarrollo para los grupos rurales en México
In: Universidad & Empresa [online]. No. 21, pp. 65-92. Colombia. Universidad del Rosario Bogota. julio-diciembre 2011. [cit.
2017-2-7]. Dostupné také z: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=187222420004, s. 91
57 EDWARDS M. E.: Artisan Cooperatives in Oaxaca, s. 11
58 ZAPATA MARTELO E., SUÁREZ SAN ROMÁN B.: Las artesanas, sus quehaceres en la organización en el trabajo, s. 597
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4.1

Problémy podnikání v oblasti uměleckého řemesla žen v Oaxace
Obchodní aktivita uměleckých řemeslníků indiánského původu z venkovských komunit se

vyznačuje celou řadou společných charakteristik a problematických rysů, které se snaží vyřešit právě
kooperativy a komunitární firmy. Ženy, zabývající se textilní rukodělnou tvorbou v Oaxace, se často
pohybují mimo zákonně registrované podnikání, v neformálním sektoru, často bez řádně vedeného
účetnictví. To brání úspěšnému růstu těchto mikrofirem a limituje je v přístupu k bankovním službám
či půjčkám. Své výrobky umělecké řemeslnice prodávají za nízké ceny překupníkům (tzv.
„intermediarios“), kteří využívají nedostatku obchodních kanálů a špatných možností mobility žen
z vesnických oblastí a těží ze zisků z prodeje jejich výrobků v turistických centrech. Často se jedná o síť
obchodníků, kteří kontrolují ceny uměleckořemeslných produktů na místních trzích a ovládají jejich
distribuci v určitém regionu. Vedle překupníků, kteří se sami uměleckému řemeslu nevěnují, jsou zde
také tzv. „acapadores“, obvykle vedoucí dílen nebo organizátoři společného podnikání, kteří dávají
ostatním členům pravidelný denní nebo týdenní plat, ale výdělky z prodeje výrobků si nechávají pro
sebe.
Velkým problémem uměleckořemeslného podnikání je mizivá výdělečnost a podhodnocování
vlastní práce samotnými uměleckými řemeslníky, cyklící se ve stav chudoby a sociálního vyloučení.
Tento stav má také úzkou souvislost s neznalostí španělštiny (mezi indiány v Mexiku se podle odhadů
stále pohybuje kolem 16,5 %, s vyšším zastoupením žen)59 a negramotností uměleckých řemeslnic.
Podle oficiálních údajů asi ze šesti milionů analfabetů, kteří ještě žijí v Mexiku, je 60 % tvořeno ženami
nad 30 let.60 Přestože výrobky uměleckých řemesel v sobě nesou prvek kulturního dědictví, které je
v mexické společnosti hodnotou, nejsou obecně vnímány jako cenné předměty. I samotné umělecké
řemeslnice produkují své výrobky bez jasně definovaného plánu na nich z dlouhodobého hlediska
vydělávat, jde jim spíše o každodenní přežití. Své výrobky často prodávají za cenu jen o málo vyšší, než
je cena materiálu a to málo, co vydělají, investují do bezprostředních potřeb rodiny. Výrobky také
někdy pouze směňují za jiné komodity na trzích a uměleckořemeslnou činnost financují z prodeje jiných
produktů rodinného samozásobitelského zemědělství (domácí zvířata, maso, zelenina). Drobné
finanční přebytky pak investují právě do nákupu materiálu. Hotový výrobek pak může počkat uložený
doma, dokud nebude vhodná příležitost k jeho prodeji.
Problém podhodnocování vlastní práce uměleckých řemeslnic někdy nabývá tak
neuvěřitelných rozměrů, že stojí za to uvést dva příklady. V Regionálním fondu textilních materiálů,
založeném místní pobočkou Národní komise pro rozvoj indiánských národů (CDI) v Jamiltepec, městě
59 Diagnóstico de la capacidad de los artesanos en pobreza para generar ingresos sostenibles [online]. Vol. 16, No. 48,
SEDESOL Dirección General de Análisis y Prospectiva. 2009. [cit. 2017-08-5]
Dostupné také z: https://www.fonart.gob.mx/web/images/pdf/DG/Diagnostico_FONART.pdf, s. 12
60 Ibidem

31

poblíž komunity San Juan Colorado, je možné sehnat balení bílé bavlny přibližně za 40–45 pesos a
barevné za 70-80 pesos. Na výrobku dečky střední velikosti spotřebují ženy zhruba polovinu balení bílé
bavlny (což dělá 22,5 pesos) a dvě balení barevné (160 pesos). Celková cena materiálu, bez práce
samotné je 182,5 pesos. Ačkoli se to zdá neuvěřitelné, není výjimkou, že na místních trzích ženy
prodávají tyto dečky za pouhých 80 pesos. Nakonec tedy tratí 102,5 pesos, když odhlédneme od
vynaloženého času a práce.61 Podobně tomu do nedávna bylo i s blůzami ze Santiago Yaitepec.
Následující příklad pochází ze Zprávy starosty Santiago Yaitepec z roku 2008.62 Ještě v roce 2008 jednu
blůzu, na které žena pracuje zhruba tři až čtyři hodiny denně po dobu tří týdnů, bylo možné zakoupit
za 300 pesos. Materiál, který se používá na její výrobu, pak zahrnuje jeden metr bavlnky typu vela za
150 pesos, jeden metr tkaniny cuadrillé za 30 pesos, jeden a půl metru popelínu za 30 pesos, cenu za
pronájem šicího stroje nebo zaplacení pracovní síly na ušití samotné blůzy za 25 pesos a obrubu za 2
pesa. Žena tedy prodejem blůzy vydělala 48 pesos za tři týdny práce. Kooperativní firma Color y Cultura,
ale i ostatní dvě firmy, působící přímo v Santiago Yaitepec PKI e CHAq f TNYAn i – Bordados Chatinos a
La Chatina de Yaitepec, se dnes snaží nastavit ceny alespoň o něco více odpovídající vynaložené práci.
Firma Color y Cultura na můj dotaz uvedla cenu výšivky ze Santiago Yaitepec o velikosti 2,5 x 2,5 m
(odpovídá zhruba dvěma blůzám) od 3450 do 4500 pesos v závislosti na propracovanosti a použitém
materiálu. Cena vyšívané blůzy v internetovém prodeji přes facebookové stránky firmy PKI e CHAq f
TNYAn i – Bordados Chatinos se pak pohybuje kolem 1300–3000 pesos v závislosti na pracnosti
výšivky.63
Při komercializaci svých výrobků umělecké řemeslnice často nepoužívají žádné klasické
marketingové strategie. Nejčastěji se snaží potenciálního zákazníka přesvědčit o koupi smlouváním o
ceně a jejím umělým snižováním na přání zákazníka nebo překupníka (tzv. „regateo“). Naopak nejméně
častá je strategie různých forem propagace.64 V Mexiku zároveň prakticky neexistuje možnost
formálního vzdělávání v oboru, nejsou zde instituce, které by daly uměleckořemeslné tvorbě teoretický
základ a systematicky usilovaly o její studium a uchovávání. S tím související nízká prestiž oboru a
neexistence certifikátů či osvědčení, dokazujících určitou dosaženou úroveň, tak způsobuje, že pro
řadu mladých lidí poté, co zhodnotí množství let a energie, nutných pro dosažení mistrovství, přestává
61 Příklad pochází ze studie GARCÍA BAUTISTA L. A. La producción textil mixteca de la Costa Oaxaqueña: Un acercamiento
microrregional a los pueblos de los lomeríos del Distrito de Jamiltepec. In: Revista Tlahtoa [online] No.14. Unidad de
Estudios Superiores de Alotepec-LEMSC. Junio 2014. Dostupné také z:
http://www.academia.edu/7715399/La_producci%C3%B3n_textil_mixteca_de_la_Costa_Oaxaque%C3%B1a_Un_acercamie
nto_microrregional_a_los_pueblos_de_los_lomer%C3%ADos_del_Distrito_de_Jamiltepec
62 VELASCO S. Mensaje del presidente municipal, 2008 [online]. Santiago Yaitepec. [cit. 2017-29-7].
Dostupné také z:
http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/pdf/marco/Regionales/costa/497_santiago_yaitepec.pdf, s. 36
63 Rozhovor s Gabrielou Izar Mancilla, duben 2015.
64 JIMÉNEZ CASTAÑEDA J.C., DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ M.J., MARTÍNEZ CASTRO C.J.: Estrategias y competitividad de los
negocios de artesanía en México. In: Pensamiento y gestión [online]. No. 26. pp. 167-190. 2007. [cit. 2017-25-7]. ISSN 16576276. Dostupné také z:
http://ciru,elo.uninorte.edu.co/pdf/pensamiento_gestion/26/7_Estrategias%20y%20competitividad.pdf, s. 20
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být vyučení se tradičnímu řemeslu atraktivní. Vymizení určité techniky, z nichž mnohé doposud nejsou
důkladně zdokumentovány, pak někdy znamená zánik staleté tradice. Sektor uměleckého řemesla je
dále charakteristický velkým procentem dětské práce a rodinným charakterem podnikání. Rodinné
mikrofirmy obvykle postrádají formální strukturu, jednotlivé povinnosti jsou rozděleny podle věku,
pohlaví, specializace a vnitřních rodinných vztahů. Problematickým rysem je v některých komunitách
také nešetrné využívání přírodních zdrojů a produkce závislá výhradně na turismu, jehož příliv a pokles
v Mexiku úzce souvisí s bezpečností situací.

4.2

Zrod kooperativů v Oaxace
V Oaxace je v současné době kolem 150 stálých obchodů a prodejních míst s výrobky

uměleckých řemesel. Ve městě se také nachází trhy Mercado de Artesanías, Mercado Benito Juárez,
Mercado de Abastos a malý trh na Plazuela Labastida, kde uměleckořemeslnou výrobu prodávají
nejčastěji intermediarios. Najdeme tu ale také sezónní a příležitostné trhy a v centru narazíme i na
samostatné umělecké řemeslníky, kteří prodávají své výrobky přímo na ulici. Dovolit si vlastní krámek
v centru Oaxaky je pro většinu z nich velmi obtížné, protože kromě placení pravidelného nájmu to
znamená i uvolnit někoho z rodiny, aby se věnoval pouze prodeji. Proto se model kooperativů,
organizovaných v místních komunitách a disponujících společným krámkem v Oaxace, který
představuje právě komunitární firma Color y Cultura, zdá být pro řadu uměleckých řemeslníků
výhodným řešením. Ke komunitárnímu podnikání, jaké představuje Color y Cultura však vedla dlouhá
cesta.
Kooperativní podnikání, které se začíná rozvíjet na přelomu 80. a 90. let, je v současnosti
v Mexiku ošetřeno zákonem s názvem Obecný zákon kooperativních společností z roku 1994 (La Ley
General de Sociedades Cooperativas), aktualizovaným v roce 2013. Tento zákon upravuje fungování
sociálního sektoru hospodářství („Sector Social de la Economía“), kam se kromě pracovních
kooperativů rozmanitého zaměření řadí také zemědělská družstva (tzv. ejidos), samotné venkovské
komunity jako celek, firmy, která patří pouze a výhradně svým pracovníkům a „obecně všechny
společnosti, které se zabývají produkcí, distribucí a konzumací hmotných produktů a služeb, určených
potřebným“65 (tedy jakési ekvivalenty neziskových organizace a občanských sdružení).

65 Ley de la economía social y solidaria, reglamentaria del párrafo octavo del artículo 25 de la constitución política de los
estados unidos mexicanos, en lo referente al sector social de la economía. [online] Cámara de diputados del h. congreso de la
unión. Secretaría General, Secretaría de Servicios Parlamentarios. Última Reforma DOF 30-12-2015. [cit. 2017-25-7].
Dostupné z: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LESS_301215.pdf
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Tento zákon definuje kooperativ jako „formu podnikání, tvořenou fyzickými osobami se
společnými zájmy na principu solidarity, vlastního úsilí a vzájemné pomoci s cílem uspokojit individuální
a kolektivní potřeby jejich členů skrze realizaci ekonomických aktivit produkce, distribuce a konzumace
majetku a služeb.66 Dále ustanovuje, že kooperativ má právo své produkty uskladňovat, transportovat
je a obchodovat s nimi. Zákon uvádí, že všichni členové kooperativů by měly mít v otázce vnitřního
rozhodování stejné slovo, nezávisle na jejich individuálním přínosu, trvání kooperativů není nijak
časově omezeno, stejně jako kapitál, kterým smí disponovat, všichni členové takových společností by
měli mít stejná práva a povinnosti a registrace kooperativu by měla být bezplatná. Mezi hlavní hodnoty,
ze kterých by měla vycházet jejich činnost a vnitřní organizace, uvádí na prvním místě vzájemnou
pomoc („ayuda mutua“), demokratickou organizaci a rovnost mezi jednotlivými členy.67
Ačkoli to zákon nikde přímo neuvádí, jím stanovená pravidla pro vnitřní uspořádání a celkové
fungování kooperativního podnikání jsou inspirována pracovní a společenskou organizací indiánských
komunit, kde je kladen důraz na společnou práci, komunitní vlastnictví a vzájemnou reciprocitu (toto
téma dále pojednávám v podkapitole Společné charakteristiky Teotitlánu del Valle, San Juan Colorado
a Santiago Yaitepec a života jejich obyvatelek). Zákon je tedy přímo inspirován pracovní a životní
filosofií jeho hlavních adresátů, čemuž lze pravděpodobně přisuzovat dosavadní funkčnost tohoto typu
pracovní organizace v celé řadě indiánských a venkovských komunit. Zákon zároveň dává možnost
takto ustanoveným společnostem čerpat jak finanční, tak jinou podporu prostřednictvím programů,
organizovaných Národním institutem pro sociální hospodářství („Instituto Nacional de la Economía
Social“, INAES). Zákon dále ustanovuje dva typy kooperativního podnikání a to tzv. běžné kooperativní
společnosti („Sociedades Cooperativas Ordinarias“) a tzv. kooperativní společnosti s participací státu
(„Sociedades Cooperativas de Participación Estatal“). V nich se účast státu realizuje skrze státní lokální,
regionální nebo národní instituce a agentury, které konkrétně zasahují do jejich fungování.
Jako první se objevily v Oaxace 50. – 70. letech státem zakládané kooperativy. Ty byly
charakteristické organizací shora, často s politickými motivacemi. V 90. letech pak umělečtí řemeslníci
v reakci na neúspěch státních kooperativů, na rostoucí agilitu intermediarios a prohlubující se
ekonomické rozdíly mezi artesanos zakládají první nezávislé skupiny. Ani ty se však podpoře státních
institucí nevyhýbají. Využívají vládních i nevládních programů, které poskytují svým členům školení v
oblasti marketingu, účetnictví a komercializace výrobků. 68 Tímto způsobem fungovaly kooperativy
Galvain Cuy a Jiñi Ñuu před vznikem Color y Cultura. Po roce 2000 se pak rodí první komunitární firmy

66 Ibidem
67 Ley de la economía social y solidaria, reglamentaria del párrafo octavo del artículo 25 de la constitución política de los
estados unidos mexicanos, en lo referente al sector social de la economía. [online] Cámara de diputados del h. congreso de
la unión. Secretaría General, Secretaría de Servicios Parlamentarios. Última Reforma DOF 30-12-2015. [cit. 2017-25-7].
Dostupné z: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LESS_301215.pdf
68 EDWARDS M. E.: Artisan Cooperatives in Oaxaca, Mexico, s. 94
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s centrem v Oaxace, sdružující vícero jinak samostatně fungujících kooperativů uměleckých
řemeslníků. Kromě přímého prodeje bez intermediarios mají za cíl poskytovat alternativní prodejní
prostory pro setkání se zákazníkem, místa pro vlastní vzdělávání jejich členů a konání workshopů nebo
malých kulturních akcí pro veřejnost. Vznik těchto prvních kooperativní obchodů znamená důležitý
posun v tradičních modelech cirkulace a obchodní výměny uměleckořemeslných výrobků v Oaxace.

4.3

Role státu v rozvoji a propagaci uměleckého řemesla
Neopominutelnou roli v komercializaci výrobků a propagaci uměleckých řemesel v Mexiku

hraje stát. Legislativa v oblasti uměleckořemeslné tvorby v zemi je v kompetenci jednotlivých států
federace. Aktuální právní rámec však neodpovídá realitě a potřebám tohoto sektoru. Jediný současný
zákon, ošetřující přímo uměleckořemeslnou tvorbu, vedle sebe klade obecně drobné podnikání (tzv.
microindustria) a podnikání v oblasti uměleckého řemesla, což řada uměleckých řemeslníků vnímá jako
současné situaci naprosto nevyhovující.69
Nejdůležitější vládní institucí, která se zabývá uměleckořemeslnou tvorbou, je FONART,
Národní fond na podporu uměleckých řemesel (Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías),
který vznikl prezidentským dekretem v roce 1974.70 Kromě FONARTu má podporou rukodělné tvorby
indiánských komunit v kompetenci také Národní indigenistický institut (Instituto Nacional Indigenista,
dále jen INI), který byl dnes nahrazen Národní komisí pro rozvoj indiánských národů (Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, dále jen CDI) a dále Sekretariát sociálního rozvoje
(Secretaría de Desarrollo Social, dále jen SEDESOL)71 a federální Sekretariát pro kulturu. Institucí, která
se zabývá propagací lidového umění přímo v Oaxace je Oaxacký institut uměleckých řemesel (Instituto
Oaxaqueño de las Artesanías, dále IOA). IOA byl založen v roce 2004 a formálně tak nahradil
zdiskreditovanou instituci s totožnou náplní, totiž Umělecká řemesla a lidový průmysl státu Oaxaca
(Artesanías e Industrias Populares del Estado de Oaxaca dále jen ARIPO). Ta od roku 1981 zajišťovala
chod uměleckořemeslných kooperativů, poskytovala mikropůjčky, technická školení a poradenství

69 SALES HEREDIA F.J. (ed.): Las artesanías en México. Situación actual y retos, s. 36.
70 CORREA MIRANDA CORREA PÉREZ G. O. CARMONA MARES R.: Los tipos de espacios de la economía artesanal-turística
en México. [online]. Ciudad de México. Posgrado en Geografía Universidad Nacional Autónoma de México. 2004. [cit. 20172-7]. Dostupné také z:
http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal12/Geografiasocioeconomica/Geografiaturistica/10.pdf, s. 2
71 Jeho misí je: „Podporovat umělecké řemeslnice a řemeslníky v Mexiku a přispívat tak ke zlepšení jejich životní úrovně a
ochrany hodnot tradiční kultury/…/ a to prostřednictvím programů podpory a efektivních strategií komercializace, které zajistí
postavení jejich výrobků na národních a mezinárodních trzích.” ZAPATA MARTELO E., SUÁREZ SAN ROMÁN B.: Las artesanas,
sus quehaceres en la organización en el trabajo. s. 612
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v oblasti státních i soukromých finančních dotací a disponovala vlastním obchodem, kde prodávala
výrobky členských artesanos. 72
FONART má ve své náplni především pomoc uměleckým řemeslníkům, žijícím pod hranicí
chudoby. Ta byla pro rok 2017 v Mexiku stanovena na 80 pesos denně, tedy zhruba 1920 pesos
měsíčně.73 Tato pomoc se realizuje prostřednictvím jednorázových peněžitých dotací i dlouhodobějších
půjček, různých druhů podpory skrze smlouvy se soukromým sektorem a prostřednictvím programů
Celostní školení a technická asistence, Podpora produkce, Výkup výrobků a podpora komercializace a
Soutěže v lidovém umění. Kromě toho má FONART také své vlastní obchodní pobočky s výrobky
uměleckých řemesle v Morelii, Oaxace, San Luis Potosí, Tonalá a ve Ciudad de México, nabízející
výrobky uměleckých řemeslníků, se kterými spolupracuje.
Pro představu o rozsahu finanční podpory uměleckých řemeslníků ze strany FONARTu uvádím
konkrétní čísla z prvních šesti měsíců roku 2011. V tomto období podpořil FONART 7300 uměleckých
řemeslníků, a to celkovou částkou 17,2 milionů pesos. Dále bylo částkou 2,6 milionů pesos podpořeno
1909 uměleckých řemeslníků ze 16 marginalizovaných komunit.74 Oficiální údaje dále uvádí, že v letech
2006–2011 podpořil FONART na 121 tisíc uměleckých řemeslníků částkou 238 milionů pesos.75 Bohužel
neexistují přesné cifry ohledně počtu uměleckých řemeslníků v Mexiku. Poslední dostupné oficiální
údaje pochází z roku 2011, kdy ty nejvyšší odhady mluví o 4–12 milionech artesanos a jejich rodin, kteří
se alespoň zčásti věnují uměleckému řemeslu jako výdělečné aktivitě.76 Čísla oficiálních statistik sčítání
lidu z roku 2010 naopak vykazují mnohem menší počty. Situace v šesti státech s největší koncentrací
uměleckých řemeslníku je následující: Oaxaca – 58 398 osob, Guerrero – 39 107, Estado de México –
34 687, Jalisco – 32 504 a Yucatán – 29 310.77 Na druhou stranu je v Oaxace velké množství žen, podle
odhadů přesahující 250 000, které se věnují uměleckému řemeslu neoficiálně nebo polooficiálně.78
Podle některých aktuálních odhadů se tak v Oaxace alespoň zčásti věnuje uměleckému řemeslu kolem
400 tisíc osob.79 I kdybychom brali v potaz pouze ty nejnižší oficiální cifry, je však na první pohled

72 Organizace ARIPO také spolupracovala s FONARTem v organizaci výstav a soutěží v uměleckořemeslné tvorbě a zaváděla
program akreditací, který usiloval o legalizaci uměleckořemeslné podnikatelské činnosti. EDWARDS M. E. Artisan Cooperatives
in Oaxaca., s. 75
73 Salario mínimo para 2017 no rebasará la línea de pobreza [online] Aristegui. Noticias. 19.12.2016 [cit. 2017-08-5].
Dostupné také z: https://aristeguinoticias.com/1912/mexico/oficializan-salario-minimo-en-80-04-pesos-en-2017/
74 Las artesanías en Mexico In En contexto [online]. No. 20. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Cámara de
Diputados. México, D.F. 7 marzo 2012. Dostupné také z:
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/274853/855013/file/Contexto-No.20-Artesania-en-mexico.pdf,
s. 9
75 Ibidem
76 SALES HEREDIA F.J. (ed.): Las artesanías en México. Situación actual y retos, s. 107
77 Las artesanías en Mexico, s. 1
78 Ibidem
79 LUGO-MORIN D. R., RAMÍREZ-JUÁREZ J., NAVARRO-GARZA H, ESTRELLA-CHULIM N. G.: Etnocompetitividad del sistema
artesanal textil Mitla, el papel del territorio y la inovación, s. 987
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patrné, že podpora FONARTu má v parametrech celkové uměleckořemeslné produkce v Mexiku spíše
symbolický význam.
FONART je ze strany uměleckých řemeslníku opakovaně kritizován nejen kvůli přebujelosti
byrokracie, která často zabraňuje tomu, aby se ti nejpotřebnější dostali k jeho programům, ale také
kvůli nedostatku skutečné snahy zlepšit podmínky uměleckých řemeslníků a upřednostňování
ekonomických zájmů státu v oblasti turistiky.80 Vládní organizace jsou dále kritizovány kvůli údajnému
upřednostňování spolupráce s již zavedeným uměleckými řemeslníky a dále kvůli principu fungování
soutěží, které jednak formují určitý preferovaný styl výrobků a jednak si pouhý poplatek za účast řada
nejchudších artesanos nemůže dovolit.81 Právě nedostatečné nebo pochybně realizované programy
podpory uměleckého řemesla ze strany státu, se staly jedním z důležitých motivů pro sdružování do
samostatných komunitárních firem

80 Jako příklad takové problematické praxe FONARTu lze uvést systém organizace přehlídek uměleckých řemesel ve větších
městech. Výtěžek z prodejů je navrácen uměleckým řemeslníkům pouze tehdy, když jsou zaplaceny všechny náklady na jejich
uspořádání. HERNÁNDEZ GIRÓN J., DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ M. L. D, MENDOZA RAMÍREZ L.: Desempeño de negocios de
artesanía después de del movimiento social 2006 en Oaxaca, México. In: Espiral [online]. Vol.16, No.48. pp. 205-240.
Guadalajara. Mayo / Agosto de 2010 [cit. 2017-2-7]. ISSN 1665-0565
Dostupné také z: http://www.scielo.org.mx/pdf/espiral/v16n48/v16n48a7.pdf, s. 206
81 EDWARDS M. E.: Artisan Cooperatives in Oaxaca, Mexico, s. 53
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5
5.1

Charakteristika zkoumaných etnik a komunit
Zapotékové a Teotitlán del Valle

Zapotékové jsou nejpočetnějším mexickým etnikem, které má kolem jednoho milionu
mluvčích. V Oaxace hovoří zapotécky podle oficiálních údajů z roku 2010 371 740 osob.82 Sami
Zapotékové si říkají binnizá („binni“ znamená lidé a „zá“ mrak, tedy „lidé, kteří pochází z mraku“).
Jméno „Zapotecatl“ jim pak dali Aztékové. Zapotékové z Oaxaky se dělí podle regionu na Zapotéky z
Valles Centrales, kde se nachází Teotitlán del Valle, ze Sierra Norte, Sierra Sur a Tehuantepecké šíje.83
Oblast Valles Centrales je závislá na samozásobitelském zemědělství (kukuřice, čile, fazole, dýně) a
chovu koz. V sušším distriktu Tlacolula se pěstuje agáve, základní surovina pro výrobu mezcalu.84
Municipio Teotitlán del Valle náleží k distriktu Tlacolula na jihovýchodě Oaxaky. Má rozlohu
81,65 km2, na východě sousedí s komunitami Villa Díaz Ordaz a Santa Ana del Valle.85 Podle posledních
dostupných údajů z roku 2010 žilo v komunitě 5675 obyvatel, 2996 žen a 2679 mužů. 86 68.45 %
obyvatel mluví zapotécky, přičemž 93,9 % z nich (nejvíce z trojice zkoumaných komunit) je bilingvních.
Městský rozvojový plán uvádí, že zapotéčtinu používají a uchovávají v komunitě spíše ženy.87 Podle
údajů z roku 2008 žilo 1487 obyvatel Teotitlánu v emigraci v USA.
Název „Teotitlán“ pochází ze zapotéčtiny a znamená „místo boha“ nebo „u boha“, uvnitř
božího domu“.88 Jedná se o nejstarší známou zapotéckou komunitu v oblasti Valles Centrales.89
Obyvatelé Teotitlánu se dodnes cítí být silně spjati se zapotéckým dědictvím. Vztah k této kultuře
opakovaně deklaruje také Městský rozvojový plán z roku 2010.90 Například o španělské conquistě se

82 INEGI, Instituto Nacional de la Estadística y Vivienda [online]. [cit. 3.1.2018]. Dostupné z:
http://web.archive.org/web/20170318203017/http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv2010/default.
aspx
83 CORONEL ORTIZ D.: Zapotecos de los Valles Centrales de Oaxaca [online]. México D.F. Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas, Pueblos Indígenas del México Contemporáneo. 2006 [cit. 2017-2-7]. ISBN 970-753-081-2.
Dostupné také z: http://www.cdi.gob.mx/dmdocuments/zapotecos_valles_centrales_oaxaca.pdf, s. 7
84 Ibidem, s. 33
85 Plan municipal del desarollo Teotitlán del Valle „Xaquija“ [online]. Mexico. [cit. 2017-29-7]. Dostupné také z:
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/pdf/inversion_publica/pmds/08_10/546.pdf, s. 20
86 Teotitlán del Valle. Plan municipal de desarollo. 2011–2013 [online]. Mexico. 2011. [cit. 2017-29-7]. Dostupné také z:
https://finanzasoaxaca.gob.mx/pdf/inversion_publica/pmds/11_13/546.pdf, s. 23
87 Plan municipal del desarollo Teotitlán del Valle „Xaquija“, s. 29
88 Zapotécké jméno komunity je Xaguia, což by se dalo přeložit jako „u paty skály” nebo „pod skálou”. Ibidem, s. 37
89 CONTRERAS LUIS M. N.: Diseño de nuevos productos con textil artesanal de Teotitlán del Valle, en coordinación con el
Centro de Arte Textil Zapoteco Bii Daüü [online]. Tesis para obtener el título de ingeniero en diseño. director de tesis: M. G.
D. P. D. M. Pérez Humara Huajuapan de León, Oaxaca. Universidad Tecnológica de la Mixteca. 2013. [cit. 2017-08-1].
Dostupné také z: http://jupiter.utm.mx/~tesis_dig/11619.pdf, s. 16
90 V Městském rozvojovém plánu z roku 2010 se například praví:„I když se množství obyvatel, kteří ovládají zapotéčtinu,
nesnižuje, je pro nás velmi důležité ji uchovávat, protože je součástí naší kultury a identifikuje nás jako Zapotéky. Proto by
nás velmi znepokojovalo, pokud by migrace, která přináší přijetí jiné kultury a jiného jazyka, vedla k vymizení zapotéčtiny.
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v něm píše následující: „/…/ Španělská kolonizace, známá mezi místními jako »Cemanahuac – Země
pod vodou« drasticky ovlivnila vývoj indiánské kultury.“91 Městský rozvojový plán dále mluví o
„bolestivé náboženské synkretizaci“, která vstoupila ve známost jako „mezoamerický katolicismus“92
Sepětí obyvatel současného Teotitlánu s jeho historií dokládá také založení komunitního muzea „Balaa
Xte Guech Guloal“ v roce 1992. Součástí jeho expozice je mj. na 400 kusů starých tkalcovských nástrojů
a je zde uložen také první doklad o tkaní bavlněných textilií v komunitě, urna s předhispánským glifem,
značícím bavlnu.93
Teotitlán byl významným regionálním centrem s intenzivní textilní tvorbou už před příchodem
Španělů. Na konci 15. století odváděl čtvrtroční tribut Aztécké říši v podobě 400 vyšívaných a 800
velkých bílých bavlněných pláten. Po příchodu Španělů byly na příkaz prvního oaxackého biskupa
Juannise Lópeze de Zárate (1535–1555) do Teotitlánu del Valle přivezeny evropské podnožkové
tkalcovské stavy a ovce. Koloniální dokument s názvem Relación de Macuilsúchil z roku 1580 zmiňuje,
že již v této době se stává jednou z hlavních ekonomických aktivit komunity prodej vlněných textilií.94
Důležitou roli v oblasti vlněné textilní produkce hrál na regionální úrovni Teotitlán i po celá dvě
následující staletí.95
Dnes je Teotitlán del Valle především komunitou uměleckých řemeslníků, 69 % jeho
ekonomicky aktivních obyvatel tvoří tkalci na podnožkovém tkalcovském stavu nebo obchodníci
s vlněnými textiliemi. Kromě jednoho stálého veřejného trhu zde existuje 28 soukromých obchůdků
s vlněnými textiliemi a dalšími výrobky uměleckých řemesel a dva komunitární obchody. Zhruba 11 %
obyvatel se pak věnuje zemědělství a chovu dobytka a 18 % obyvatel je zaměstnáno v terciéru.96 V
současné době se Teotitlán del Valle díky blízkosti hlavního města státu, vzdáleného pouhých 31 km,
profiluje také jako cíl kulturního turismu.
Ženy se v Teotitlánu obvykle věnují tkaní v domácích rodinných dílnách a dále péči o
domácnost, menší část z nich je pak zaměstnána ve sféře obchodu, ve státním sektoru, školství,

Plan municipal del desarollo Teotitlán del Valle „Xaquija“ [online]. Mexico. [cit. 2017-29-7]. Dostupné také z:
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/pdf/inversion_publica/pmds/08_10/546.pdf, s. 30
91 Ibidem, s. 38
92 Přítomnost náboženského synkretismu ilustruje například existence poutního místa Gie Bilie Xnuazh (Ženský ozdobný
kámen) známého také jako La Cuevita. V roce 1990 si v okolí tohoto místa hrály malé děti a našly zde kameny zformované do
podoby panenské ženy. Tuto událost místní intepretovali jako zázračné setkání se svými starými bohy a místo se nyní pořádají
pravidelné poutě. Plan municipal del desarollo Teotitlán del Valle „Xaquija“, s. 48
93 Ibidem, s. 45
94 Vlna (v zapotéčtině „quícha pecoxdla“, quíchaxílla, v mixtéčtině „idzi“) byla v Mezoamerice až do příchodu Španělů
neznámou komoditou, narozdíl od Peru, kde byla běžně používána vlna z lamy alpaca nebo vikuňa. Po příchodu Španělů se
stává centrem produkce vlny Puebla a místní textile si co do kvality výrobků v ničem nezadají s evropskými. V hustě osídlených
oblastech ve středu Oaxaky nahrazuje vlna dříve draze exportovanou bavlnu z pobřeží. Produkce Teotitlánu del Valle a
sousedních vesnic Santa Ana del Valle a Díaz Ordaz dnes představuje zřejmě nejpropracovanější umění vlněné ručně tkané
tapisérie v celé Latinské Americe. KLEIN K.: El hilo continuo. La conservaciónde las tradiciones textiles de Oaxaca.
95 Plan municipal del desarollo Teotitlán del Valle „Xaquija“, s. 48
95 Ibidem, s. 44
96 Ibidem, s. 83
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pohostinství a hotelnictví buď přímo v komunitě či v Oaxace de Juárez. Silná je zde tradice ženských
pracovních kooperativů. V oblasti textilní tvorby zde kromě Galvain Cuy fungují skupiny Piedra morada,
Mujeres Unidas, Centro de arte textil Bii-dauu, Tapete antiguo, Tejedores zapotecos, Mujeres que tejen
sarapes nebo Arte seda. Většina těchto organizací je tvořena ženami.97 V komunitě se nachází 6 škol,
které zajišťují první a druhý stupeň základního vzdělání a v průměru 97 % mužů a 94 % žen do 45 let
absolvovalo první stupeň základní školy a je tudíž oficiálně gramotných.98 Údaje z Městského
rozvojového plánu ukazují velký rozdíl ve vzdělání současné generace mužů a žen v produktivním věku
a generací šedesátníků a starších. Zde je gramotnost u mužů 70 %, zatímco u žen dosahuje pouze 33
%.99 Jen 33 obyvatel Teotitlánu dosáhlo nějakého stupně vyššího vzdělání. Z nich je 12 žen a 21 mužů.100
Tento jev komentuje Městský rozvojový plán následovně: „Nižší školní účast dívek se projevuje už na
prvním stupni základní školy a dívky také zanechávají studií dříve než chlapci, což je nutno připsat jejich
postavení ženy a z toho vyplývajícím povinnostem, které jsou na ně již od ranného věku kladeny.“101
Městský rozvojový plán z roku 2010 pak uvádí, že ženám není umožněno zastávat funkce v obecním
zastupitelstvu.102

5.2

Mixtékové a San Juan Colorado
Mixtékové jsou po Nahuas, Mayích a Zapotécích čtvrtým nejlidnatějším indiánským etnikem

Mexika a v Oaxace druhým nejlidnatějším etnikem hned po Zapotécích.103 Podle údajů z roku 2010
v Oaxace žije 264 047 mixtéckých mluvčích.104 Mixtékové sami si říkají Ñuu Savi, což znamená „Lid
deště“.105 Zdrojem důležitých informací o kultuře a historii Mixtéků i jejich sousedů
v předkolumbovském období jsou ilustrované mixtécké kodexy.106 Mixtékové se v první řadě
identifikují s rodnou komunitou, jejich etnický původ pro ně začíná hrát roli často až když se nachází

97 Ibidem
98 Plan municipal del desarollo Teotitlán del Valle „Xaquija“, s. 33
99 Plan municipal del desarollo Teotitlán del Valle „Xaquija“, s. 33
100 Ibidem
101 Ibidem
102 Ibidem, s. 68
103 Mixtecos, pueblo de la lluvia. Argentina, D.F. Fundación Cultural Armella Spitalier. 2008. ISBN: 9789689342359., s. 6
104 CABALLERO J.J.: La mixteca, una identidad dispersa y frágil. La necesidad de una reconstitución del Ñuu Savi In
Cienfuegos et al (coords). De la oralidad a la palabra escrita [online]. pp.178-208. Chilpancingo. El colegio de Guerrero.2012
[cit. 2017-08-2]. Dostupné také z: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/771.pdf, s. 181,
105 MINDEK D..: Mixtecos [online]. México DF. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 2003. [cit.
2017-12-7]. ISBN 970-753-011-1. Dostupné také z: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/11727/mixtecos.pdf ,
s. 7
106 Mezi ty nejvýznamnejší patří Kodex Tonindeye (Nuttall), Nacuaa (Colombino Becker), Kodex Yuta Tnoho y Ñuu Tnoo
(Vindobonensis), Kodexl Qhcuaa (Bodley) a Sicuañe (Selden). Mixtecos, pueblo de la lluvia. Argentina, D.F. Fundación Cultural
Armella Spitalier. 2008. ISBN: 9789689342359. s. 19-23
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mimo svůj region, což je situace, kterou v posledních desetiletích vyvolává rozsáhlá pracovní migrace
do USA.107
Mixtécká komunita San Juan Colorado se nachází v regionu Mixteca de la Costa, který se
rozkládá na pacifickém pobřeží Oaxaky a části Guerrera. Místní obyvatelé se živí především
samozásobitelským zemědělstvím (kukuřice, fazole, dýně a chilli), vlastnictví půdy je komunitní,
problémem je značná půdní eroze. Oblast trpí nejmenšími problémy s nedostatkem vody z celé
Mixtecy a je proto vhodná k chovu hovězího dobytka.108 Mixteca de la Costa je oproti Valles Centrales
zaostalejším regionem. Je zde nižší dostupnost základních služeb, nedostatek pracovních míst,
kvalitního školství a zdravotnictví a absence průmyslu.109
Obchod s uměleckým řemeslem představuje tradiční alternativu k omezeným možnostem
místního zemědělství.110 V regionu Mixteca de la Costa je to především textilní tvorba, zatímco v
sousedních oblastech Mixteca Alta a Mixteca Baja pak tkaní z hrubších rostlinných vláken, především
palmových.111 Někdejší provincie Mixteca de la Costa jménem Xicayán, jehož součástí je také komunita
San Juan Colorado, se již od 18. století zaměřovala na produkci karmínového barviva cochinilly112 a
bavlny113, ze kterých v té době bohatlo především oaxacké biskupství. V letech 1909-1911 celá Oaxaca
vyráběla 188,9 tun bavlny ročně a z toho celých 97 % pocházelo právě z oblasti Xicayánu. 114 V roce
1907, kdy oblast zasáhla morová epidemie a následný hladomor, se místní obyvatelé vrátili
k předkolumbovské praxi a bavlněné textilie začaly používat jako platidlo. V této době si ženy snažily
vydělat tkaním na zakázku výměnou za kukuřici, sladké brambory nebo tortilly. Tento systém se stal
jedním z důvodů, proč se zde tradičně dívky od nízkého věku učí tkaní: cílem je co nejdříve přispět do
rodinného rozpočtu. Po Mexické revoluci místní produkci bavlny nahrazuje cukrová třtina.115 Od 60. let
s přílivem turismu pak znovu nachází ženy z Mixteca de la Costa v textilní bavlněné produkci zdroj

107 Pracovní imigranti do svých rodných komunit pravidelně zasílají část výdělku, často se sem vrací a podílejí se na
veřejných pracech pro rozvoj komunity. CABALLERO J.J.: La mixteca, una identidad dispersa y frágil. La necesidad de una
reconstitución del Ñuu Savi
108 MINDEK D..: Mixtecos, s. 24
109 Ibidem
110 Ibidem, s.21
111 Tkaní z palmových vláken má na jihu Mexika bohatou, ale málo zmapovanou tradici. Význam pro lokální ekonomiku má
manufakturní výroba sombrér v oblasti Mixtecy, která zažívá rozkvět od roku 1940 a dnes pokrývá 65 % produkce v zemi.
KLEIN K. El hilo continuo. La conservaciónde las tradiciones textiles de Oaxaca, s. 113-115
112 Relaciones Geográficas z let 1777 a 1778 opakovaně zmiňují důležitost obchodu s cochinillou, se kterým přichází první
plošná vlna monetarizace oaxacké ekonomiky. Ibidem, s. 108
113 Bílá bavlna (Gossypium gossypiodes, Gossypium aridum, Gossypium barbadenses v zapotéčtině xilla; v mixtéčtině cachi)
byla na území Mezoameriky domestikována prokazatelně kolem roku 3000 př. K. a znala ji všechna etnika v tropických
oblastech. Ve druhé polovině 17. století jsou v Pueble a poté ve Ciudad de México otevřeny první bavlněné manunfaktury. V
této době se bavlna pěstuje na obou březích Oaxaky a některých dalších nížinných oblastech, odkud se vyváží do celého státu.
Dnes je jedinou oblastí v Mexiku, kde se dosud bavlna pěstuje, ručně spřádá a tká, zóna indiánského osídlení Mixteků a
Amuzgů na jihovýchodě Oaxaky a Guerrera. Ibidem
114 GARCÍA BAUTISTA L. A. La producción textil mixteca de la Costa Oaxaqueña: Un acercamiento microrregional a los
pueblos de los lomeríos del Distrito de Jamiltepec, s. 31
115 Ibidem
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obživy. Jen menší část rodin však v té době zpracovává vlastní bavlnu, většina ji nakupuje na místních
trzích, pořádaných u příležitosti lokálních slavností.116
Mixtécký název municipia San Juan Colorado je „Yohocuaha“ v překladu „místo mnoha lián“
(„yo’o“ znamená „liána“ či „provaz“ „cua’a“ znamená „mnoho“).117 Podle sčítání z roku 2008 žije v
komunitě 8669 osob, z toho 4203 mužů a 4466 žen.118 Údaje o mluvčích mixtéčtiny v San Juan Colorado
nejsou v městských rozvojových plánech uvedeny. Dokumenty také nijak nereflektují etnickou
příslušnost obyvatel. Naproti tomu hovoří značně pesimistickým tónem o vysokém stupni chudoby a
sociálního vyloučení celé komunity: „Vypadá to, že sociální spravedlnost v tomto municipiu nikdy
nebyla a ani nebude.“119 V roce 2008 byl pouze v 75 % domů zajištěn přívod elektrického proudu120,
18,11 % obydlí nedisponovalo přívodem vody a 30,52 % domů nemělo kanalizaci.121 Komunitní půda
se vyznačuje nízkou úrodností a výjimkou není ani její vyčerpání po pouhých dvou sklizních. Životní
podmínky v komunitě se tak podle autora rozvojového plánu „podobají roku 1930 nebo 1940.“122
V San Juan Colorado existuje tendence místních ke sdružování do kooperativů a různých
pracovních organizací, kterých podle Městského rozvojového plánu z roku 2008 existovalo v komunitě
celkem patnáct.123 Podíl zaměstnaných je však velmi nízký, pohybuje se kolem 1000 osob, přičemž
většina z nich (82 %) působí v primárním sektoru.124 V roce 2008 mělo z celkových 8669 obyvatel San
Juan Colorado pouze 3841 dokončené základní vzdělání nebo základní školu navštěvovalo. Údaje o
vzdělanosti žen pak v pramenech nenajdeme, obecně nízká gramotnost je podle autora plánu
zapříčiněna špatnou finanční situací mnoha rodin, která znemožňuje platit dětem bydlení a studia na
střední škole v nejbližším větším městě Pinotepa Nacional. Pesimistický komentář autora Městského
plánu z roku 2005 dále praví, že „chybějící rozvoj a infrastruktura v komunitě generuje monotónní
atmosféru, která paralyzuje veškeré snahy o změnu a podporuje v mladých lidech inklinaci k alkoholu a
drogám.“125 V plánu se dále píše, že ženy se tradičně neúčastní veřejného života a v komunitě vládne
„machismus a předčasně uzavřená manželství.“126

116 GARCÍA BAUTISTA L. A. La producción textil mixteca de la Costa Oaxaqueña: Un acercamiento microrregional a los pueblos
de los lomeríos del Distrito de Jamiltepec
117 Plan municipal del desarollo de San Juan Colorado 2008-2010 [online]. Mexico. 2008. [cit. 2017-29-7]. Dostupné také z:
http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/pdf/marco/Regionales/costa/188_san_juan_colorado.pdf, s. 12
118 Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos – San Juan Colorado, Oaxaca: INEGI.
[online]. Mexico cit. 2017-29-7]. Dosupné z:
http://www3.inegi.org.mx/contenidos/app/mexicocifras/datos_geograficos/20/20188.pdf
119 Plan municipal del desarollo de San Juan Colorado 2008-2010, s.29
120 Ibidem, s. 37
121 Ibidem
122 Ibidem s.29
123 Ibidem, s.21
124 San Juan Colorado In Enciclopedia de los Municipios de México, Estado de Oaxaca [online], Instituto Nacional para el
Federalismo y el Desarrollo Municipal Estado de Oaxaca. Gobierno del Estado de Oaxaca. 2002 [cit. 2017-08-5]
Dostupné z: http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM20oaxaca/index.html
125 Plan municipal del desarollo de San Juan Colorado 2010-2013, s. 70.
126 Ibidem, s. 71
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Uměleckořemeslné produkci žen, které jsou z velké většiny oficiálně nezaměstnané, poskytuje
Městský rozvojový plán z roku 2008 poměrně široký prostor a popisuje ji jako nejvýznamnější
rukodělnou činnost komunity. V San Juan Colorado se věnuje tkaní na horizontálním stavu na 700
uměleckých řemeslnic a tkající ženy je možné běžně spatřit na obecních shromážděních nebo školních
schůzích. 127

5.3

Chatinové a Santiago Yaitepec
Etnikum Chatinů je rozptýleno v oblasti od Sierry Madre del Sur, až po jihozápad Oaxaky na

území s rozmanitými klimatickými i geografickými podmínkami. V nižších oblastech najdeme tropické
lesy a mangrovníky, kde převládá chov dobytka a zemědělství, zatímco ve vyšších nadmořských výškách
nad 800 m. n. m rostou poloopadavé lesy a pěstuje se káva.128 Oblast Mixteca de la Costa, kde se
nachází Santiago Yaitepec, je zavodňována řekami Atoyac-Verde a jedná se tudíž o zónu bohatou na
lesní porost a pastviny.
Počty Chatinos v absolutních číslech rostou. Zatímco v roce 1990 oficiální statistiky hovoří o 35
241 mluvčích jazyka chatino129, v roce 2010 již bylo Chatinů 45 019.130 Na pobřeží Pacifiku se nachází
kolem padesáti chatinských komunit.131 Přežití jazyka je však ohroženo kvůli chybějícímu kvalitnímu
bilingvnímu vzdělání.132 Sami Chatinové svůj jazyk nazývají cha’tnio (v různých variantách taky cha’cńa
a tasa’jnya), což v překladu znamená „složité“, „obtížné slovo“, nebo „práce se slovy“ a jedná se o
jeden z nejsložitějších jazyků vůbec.133 Nejvýznamnější lokální náboženskou slavností, je pouť k Panně
Marii z Juquily, která se koná každoročně 8. prosince a kterou navštíví až 200 tisíc poutníků. Postava

127 Plan municipal del desarollo de San Juan Colorado 2008-2010, s. 54
128 Mexican textiles: Chatino of Oaxaca. Mexican Indigenous Textile Project. [online] © 2006 Bob Freund [cit. 7.8.2017].
Dostupné z: http://www.mexicantextiles.com/grouppages/chatino.html
129 INEGI, Instituto Nacional de la Estadística y Vivienda [online]. [cit. 3.1.2018]. Dostupné z:
http://web.archive.org/web/20170318203017/http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv2010/default.
aspx
130GÓMEZ MONTES L. M.: Chatinos en sus fuentes escritas. Cuadernos del sur [online]: Año 19, No. 36, pp. 7-21. Oaxaca,
Mexico. Enero – Junio 2014. [cit. 2017-10-7]. ISSN 2007 5715.
Dostupné také z: https://bibliotecatilcoatle.files.wordpress.com/2015/08/liliana-gomez-chatinos-los-hijos-del-mar-cdels367-21.pdf, s. 19
131 Obyvatelé každé z komunit se specializují na nějakou specifickou komoditu, se kterou pak obchodují na pravidelných
trzích v Santa Catarina Juquila nebo Santos Reyes Nopala. V Amiltepecu se prodává keramika, v Ixtapanu hamaky a tašky,
Tataltepec obchoduje s chilli, Tepenixtlahuaca s hnědým cukrem atd. AGUILAR MEDINA I., RODRÍGUEZ – SHADOW M. J.,
MOLINARI M. S.: La organización cultural de género entre los Chatinos.
132 GÓMEZ MONTES L. M.: Chatinos en sus fuentes escritas, s. 19
133 Kromě tří hlavních variant, Zenzontepec Chatino, Tataltepec Chatino a Východní Chatino, kterým hovoří také obyvatelé
Santiago Yaitepec, existuje ještě sedmnáct dalších nářečí chatino, mnoho z nich navzájem značně odlišných. CRUZ E.:
Experience from the Chatino Language Documentation Project. Collaboration in the Context of Teaching, Scholarship, and
Language Revitalization [online]. Vol. 8, pp. 262-286. University of Massachusetts at Amherst, Anthony C. Woodbury,
University of Texas at Austin. 2014. [cit. 2017-9-7]. E-ISSN 1934-5275. Dostupné také z:
https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/bitstream/10125/24607/1/cruz_woodbury.pdf
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Panny Marie z Juquily je častým námětem místních řezbářů a objevuje se na výšivkách žen ze Santiago
Yaitepec.
Komunita Santiago Yaitepec se nachází v kopcovité krajině v úctyhodné výšce 1840 metrů nad
mořem.134 Jméno pochází z nahuaského „Yeitepec“ a znamená „Mezi třemi skálami“ („Yei“ znamená
„tři“ a „Tepec“ „skály“) s příchodem evropských misionářů pak přibyl do názvu apoštol Jakub,
„Santiago“, patron komunity.135 Podle Městského rozvojového plánu z roku 2010 v komunitě žije 4112
obyvatel, z nichž 99 % patří k etniku Chatinů.136 85,6 % z 3665 obyvatel Santiago Yaitepec starších pěti
let mluví jazykem chatino, podle údajů z roku 2008 je 23 % žen a 14 % mužů starších osmi let
negramotných. Komunita se potýká s velkým odlivem obyvatel v důsledku pracovní migrace. Zatímco
v roce 2000 žilo v Santiago Yaitepec 5115 lidí, o deset let později to bylo o tisíc méně.137 V porovnání s
Teotitlánem del Valle a San Juan Colorado je Santiago Yaitepec jednoznačně nejzaostalejší co do
dostupnosti základních služeb.138 V roce 2009 99 % obyvatelstva nemělo přístup k základní zdravotní
péči, ještě v roce 2005 pak pouze 12,2 % domů mělo kanalizaci139 a jen 34 % domů disponovalo
přívodem vody.140 I přes celkovou zaostalost je však v Santiago Yaitepec jen velmi nízká kriminalita, což
autor Městského rozvojového plánu přičítá specifickému komunitnímu zákonu, tzv. Ley Seca („Suchý
zákon“), který zakazuje v Santiago Yaitepec konzumaci alkoholu.141
Podle údajů z roku 2010 je v komunitě 1484 (36 %) osob ekonomicky aktivních. 82 % z nich se
věnuje zemědělství a chovu hovězího dobytka. Pěstuje se zde hlavně kukuřice, různé druhy fazolí,
rajčata a káva. 12 % ekonomicky aktivních obyvatel pak působí ve stavebnictví a manufakturní výrobě,
přičemž umělečtí řemeslníci tvoří zhruba 48 % osob zaměstnaných v sekundárním sektoru.142 Ještě v
roce 2005 13 % ze zaměstnaných nepobíralo žádný plat (jednalo se o práci v rámci rodiny nebo
výměnou za naturálie), 81 % z nich pak vydělávalo pouze od jednoho do dvou minimálních platů, tedy
kolem 44,5 – 89 pesos denně.143 Úroveň vzdělanosti je v Santiago Yaitepec nejnižší ze všech třech
zkoumaných komunit. Oficiální cifry ohledně základního vzdělání žen v Santiago Yaitepec neexistují.
Víme však, že v roce 2010 zde žilo 4122 obyvatel, přičemž míra negramotnosti se pohybovala kolem

134 Santiago Yaitepec In Enciclopedia de los Municipios de México, Estado de Oaxaca [online], Instituto Nacional para el
Federalismo y el Desarrollo Municipal Estado de Oaxaca. Gobierno del Estado de Oaxaca. 2005 [cit. 2017-08-5]
Dostupné z: http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM20oaxaca/index.html
135 Plan municipal de desarollo 2011-2013 Municipio Santiago Yaitepec, Oaxaca [online]. Santiago Yaitepec. 2011. [cit.
2017-29-7]. Dostupné také z: https://finanzasoaxaca.gob.mx/pdf/inversion_publica/pmds/11_13/497.pdf, s. 7
136 Ibidem, s. 24
137 VELASCO S. Mensaje del presidente municipal, 2008 [online]. Santiago Yaitepec. [cit. 2017-29-7]. Dostupné také z:
http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/pdf/marco/Regionales/costa/497_santiago_yaitepec.pdf, s. 17
138 Santiago Yaitepec In Enciclopedia de los Municipios de México, Estado de Oaxaca
139 VELASCO S. Mensaje del presidente municipal, 2008 [online] s. 13
140 Ibidem, s. 12
141 Santiago Yaitepec, Entre Tres Cerros. Plan para el Desarrollo Integral, Sustentable y Pluricultural de Santiago Yaitepec, s.
25
142 Plan municipal de desarollo 2011-2013 Municipio Santiago Yaitepec, Oaxaca, s.41
143 Santiago Yaitepec, Entre Tres Cerros. Plan para el Desarrollo Integral, Sustentable y Pluricultural de Santiago Yaitepec, s.
28
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51 % (tzn. 2224 negramotných). Santiago Yaitepec se tedy v míře analfabetismu umístilo na smutném
4. místě v celé Oaxace.144 Důvodem nízké vzdělanosti jsou také brzké sňatky (nejsou výjimkou
patnáctileté nevěsty a sedmnáctiletí ženiši), kvůli nimž od čtrnácti let věku procento dětí navštěvujících
školní zařízení klesá.
Místní textilní tvorba je proslulá především svými bohatě vyšívanými blůzami145, (které zde
zcela nahradily tradiční huipil) a taškami (árganas)146 ale tak dalšími textilie, tkanými z bavlny na
horizontálním stavu.147 V rozvojovém plánu Santiago Yaitepec je, podobně jako v San Juan Colorado,
patrná snaha o podporu uměleckého řemesla.148 Na rozdíl od Teotitlánu del Valle a San Juan Colorado
není v Santiago Yaitepec textilní tvorba jedinou či převažující uměleckořemeslnou aktivitou. Vyrábí se
zde také keramické nádobí, sandály huaraches, ručně tkané košíky, slamníky, nádoby, tašky a dalších
výrobky z palmových vláken, dřevěné masky a svíčky.149 Ženy se vedle rukodělné tvorby věnují také
obchodu, zemědělství nebo se nechávají najímat jako sezónní dělnice na kávové plantáže. Na trzích
vedle textilní rukodělné tvorby obchodují také s drobnými domácími zvířaty (prasata, slepice, kachny,
krocani) a pokrmy (vyhlášená je místní cukrovinka z nerafinovaného cukru a kokosu s názvem
jamoncillo). S penězi, strženými za své výdělečné aktivity, mají obvykle právo volně nakládat za účelem
rozmnožení rodinného majetku.
V posledních letech se tvorba chatinských žen dostává různými cestami mimo lokální trhy.
Nově byly chatinské výšivky prodávány na The Santa Fe International Folk Art Market, prodejní
přehlídce uměleckořemeslných výrobků z celého světa, která se konala 14. – 16. června 2017 v Santa
Fe v Novém Mexiku v USA. Chatinské blůzy přivezla do Spojených států Barbara Cleaver, která se svým
manželem Robinem dlouhodobě provozuje hotel v Puerto Escondido a také kávovou farmu nedaleko
chatinských komunit v distriktu Juquila.150

144 Plan municipal de desarollo 2011-2013 Municipio Santiago Yaitepec, Oaxaca, s. 39
145 Blůza se dostává do Mezoameriky v době kolonie a v řadě komunit jako svrchní část ženského oděvu nahradila huipil a
quechquémitl. Hlavní dekorační prvek tvoří propracovaná výšivka s florálními nebo zvířecími motivy na hrudi. Šije se z bílé
bavlny a zdobí se průmyslově vyráběnými barevnými bavlnkami.KLEIN K. El hilo continuo. La conservaciónde las tradiciones
textiles de Oaxaca
146 Árgana, ručně tkaná brašna, byla v minulosti součástí pánského šatníku Chatinů, přepravovala se v ní rostlinná semínka
na sázení. Dnes ji nosí také ženy a při výrobě se kromě tradiční bavlny používá také hedvábí a další materiály.
PÉREZ C.: El atuendo chatino: sueños Bordados a colores [online] NOTICIAS Voz e Imagen. 17.1.2017 Dostupné z:
http://www.nvinoticias.com/nota/48583/el-atuendo-chatino-una-identidad-cultural
147 VELASCO S. Mensaje del presidente municipal, 2008, s.27
148 Ibidem, s.46
149 VELASCO S. Mensaje del presidente municipal, 2008, s.27, s. 31
150 Chatino Textiles from Oaxaca at Santa Fe Trunk Show Oaxaca Cultural Navigator: Norma Schafer[online] July 2016 ©
2007 Norma Schaffer [cit. 7.8.2017]. Dostupné z: http://oaxacaculture.com/2016/07/
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5.4

Společné charakteristiky Teotitlánu del Valle, San Juan Colorado a
Santiago Yaitepec a života jejich obyvatelek

Všechny tři zkoumané komunity patří mezi tzv. municipia, pod které spadají menší správní
jednotky tzv. agencias a rancherías.151 Hlavou municipia a obecního zastupitelstva je starosta, volený
komunitou (někde se tato funkce nazývá presidente municipal, jinde ministerio público). Součástí
obecního zastupitelstva bývá také agrární sněm, tvořený skupinou reprezentantů ejida a mezi Mixtéky
a Chatiny má také důležité slovo Rada starších.152 Obecní samosprávy municipií pak mohou mít další
komité a organizace, vzniklé rozšířením místních ekonomických aktivit či vládních programů.153 I když
ženy mají dnes právo hlasovat na obecních shromážděních, při jednáních obecního zastupitelstva je
jim přisouzena pouze role přihlížejících.
Náboženství Zapotéků, Mixtéků a Chatinů vychází z těsného sepjetí s přírodou a kosmos je
vnímán jako navzájem propojený systém lidí, bohů, duchů a živé a neživé přírody. Spojením se
španělským katolicismem vzniká náboženský synkretismus. Důležitou roli hraje ve všech třech
komunitách oslava, „fiesta“. Na sofistikovanou organizaci svátků a oslav jsou v zapotéckých,
mixtéckých a chatinských komunitách navázány ceremoniální funkce (tzv. cargos). Ty jsou systematicky
propojeny s politickou složkou komunitní organizace, fungující na principu rodinných klanů a
vzájemných výměnných služeb a dobrovolných aktivit pro blaho komunity. Předpokládá se, že všichni
muži v komunitě se během svého života zhostí některého z cargos, vyžadující často nemalou osobní
organizační, časovou a finanční investici. Muži od určitého věku mají zároveň obvykle povinnost
věnovat konkrétně vymezený čas práci pro komunitu, ať už se jedná o konstrukci silnic a cest, škol či
zavlažovacích systémů.154
Ve všech třech komunitách hraje důležitou roli systém tzv. usos y costumbres (možné přeložit
jako „zvyklosti a obyčeje“). Jedná se o soubor nepsaných pravidel vnitřního společenského života
komunity, systém příkazů, zákazů, doporučení, povinností, privilegií a tabu určující postavení a
povinnosti jedince.155 Problematice „usocostumbrismu“ jako překážky rozvoje ženského podnikání se
podrobněji věnuji v kapitole Problémy ženských kooperativů. Na základě „usos y costumbres“ je
pracovní a společenský život žen určen v první řadě manželským svazkem a povinnostmi z něj

151 CORONEL ORTIZ D.: Zapotecos de los Valles Centrales de Oaxaca, s. 49
152 Reporte del Plan de Participación Indígena, s. 10
153 CORONEL ORTIZ D.: Zapotecos de los Valles Centrales de Oaxaca, s. 49
154 Protože tato služba pro obecné blaho je jedním ze základních pilířů společnosti, mohou být v chatinských komunitách
muži, kteří odmítnou přijmout nějaký úřad, dokonce uvězněni do té doby, dokud jej nepřijmou. AGUILAR MEDINA I.,
RODRÍGUEZ – SHADOW M. J., MOLINARI M. S.: La organización cultural de género entre los Chatinos.
155 MÁRQUEZ A. C.: Zapotecos del Istmo Tehuantepec [online], Mexico. Comisión para el desarollo de los pueblos
indígenas. 2007. [cit. 2017-1-7]. ISBN 978-970-753-093-5. Dostupné také z:
http://www.cdi.gob.mx/boletines/zapotecos_istmo_tehuantepec.pdf, s. 20
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vyplývajícími. Ženy jsou podle panujících „usos y costumbres“ v rodině podřízeny muži, mužští potomci
dědí dům i půdu, zatímco ženy obvykle půdu dědit nemohou a po sňatku se stěhují do domu manžela.
Sňatek má ve společnosti ve všech třech komunitách velkou důležitost: je znakem dospělosti a zároveň
podmínkou, kterou musí muž splnit, pokud chce zastávat veřejnou funkci.156 Manželství je dnes již ve
většině případů uzavíráno na mužovu formální žádost o ruku dívky u jejích rodičů, po domluvě
s budoucí nevěstou. Ještě donedávna byly však především v zaostalejším San Juan Colorado a Santiago
Yaitepec sňatky domlouvány dopředu a pro řadu žen především ze starší generace bylo leckdy obtížné
se podílet na rozhodnutí, za koho budou provdány. Ženy všech generací dodnes kladou důraz na svoji
neposkvrněnou pověst a sexuální témata, stejně jako otázka antikoncepce nebo homosexuality obecně
zůstávají tabu.157 Díky migraci dochází v tomto ohledu hlavně v mladší generaci k posunům.
Ženy a muži v Santiago Yaitepec a San Juan Colorado pracují po většinu dne odděleně,
v Teotitlánu del Valle tráví více času při společné práci v rodinných tkalcovských dílnách. Zatímco
v Teotitlánu i větší část pracovní náplně mužských příslušníků komunity tvoří tkaní, V San Juan
Colorado a Santiago Yaitepec se muži intenzivně věnují také zemědělství, chovu dobytka a rybaření,
pracují v oblasti stavebnictví, nebo obchodu, případně pobývají dlouhodobě mimo komunitu v rámci
pracovní migrace. Ve všech třech komunitách se ženy učí rukodělné textilní tvorbě již od dětství. V San
Juan Colorado a Santiago Yaitepec se ženy tkaní a vyšívání věnují během odpoledne, když mají hotovou
většinu svých pracovních povinností kolem domácnosti a péče o děti.158 Schází se v zahradách kolem
domů či společných obecních prostorech, dělí se o materiál, řeší společné technické problémy a
navzájem si pomáhají s prodejem svých výrobků. Ještě před vznikem kooperativů zde ženy měly ve
zvyku sdružovat se účelem rukodělné tvorby do skupin, tvořených příbuznými nebo provázaných
rituálními vazbami kmotrovství a kmotřenectví. Pracovní organizace žen v Teotitlánu del Valle je
poněkud odlišná a budu se jí věnovat samostatně v kapitole Ženy a rukodělná tvorba v Teotitlánu del
Valle.

156 V rámci všech tří etnik existuje dvojí typ manželství: rituální a civilní. Civilní svazek obvykle tomu rituálnímu sňatku
předchází, ale není uzavírán za přítomnosti kněze a nemá úřední platnost. Je však také provázen sérií rituálů (sexuální
abstinence, rituální koupele, zapalování svící, modlitby, žehnání a oslavy s hostinou) a v rámci komunity má určitou váhu.
Poté, co se ukáže, že žena je plodná a je schopná dobře zastávat pracovní povinnosti, obvykle se přistupuje ke sňatku
oficiálnímu a rituálnímu. Někdy se však stává, že je žena vrácena původní rodině, a to i v případě, že má již děti. AGUILAR
MEDINA I., RODRÍGUEZ – SHADOW M. J., MOLINARI M. S.: La organización cultural de género entre los Chatinos. Sexualities
and Genders in Zapotec Oaxaca In: Latin American Perspectives [online]. Vol.29, No.2, pp.: 41-59. March 2002. [cit. 201729-7]. Dostupné také z: https://www.jstor.org/stable/3185126, ROJAS SERRANO C., MARTÍNEZ CORONA B., OCAMPO
FLETES I., CRUZ RODRÍGUEZ J. A.: Artesanas Mixtecas, strategias de reproducción y cambio. In: La Ventana [online]. Vol. 4,
No. 31, pp. 102-136. jun. 2010. [cit. 2017-08-1]. ISSN 1405-9436 Dostupné také z:
http://www.scielo.org.mx/pdf/laven/v4n31/v4n31a6.pdf
157 STEPHEN L.: Sexualities and Genders in Zapotec Oaxaca, s. 11
158 ROJAS SERRANO C., MARTÍNEZ CORONA B., OCAMPO FLETES I., CRUZ RODRÍGUEZ J. A.: Artesanas Mixtecas, strategias de
reproducción y cambio. In: La Ventana [online]. Vol. 4, No. 31, pp. 102-136. jun. 2010. [cit. 2017-08-1]. ISSN 1405-9436
Dostupné také z: http://www.scielo.org.mx/pdf/laven/v4n31/v4n31a6.pdf, s. 106
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6

Galvain Cuy, Jiñi Ñuu a Kee Nshií
Ženy, které se, ať už samy nebo ve skupině, pouští do podnikání, je možné podle typologie A.

Arias na základě jejich motivací rozdělit na dvě skupiny. První jsou „Ženy v byznysu” (Women in
business), tedy ženy, které byly kvůli vnějším nepříznivým okolnostem (smrt manžela či otce, jeho
emigrace) nuceny pustit se do samostatného podnikání, či převzít podnik s cílem uživit samy sebe a
své nejbližší. Druhou skupinou jsou pak „Ženy byznysu” (Women of businesses, businesswomen), tedy
ty ženy, pro které je vlastní podnikání životní volbou, cestou, jak si vydělat peníze a zároveň se
seberealizovat.159 Ženy z kooperativů Galvain Cuy, Jiñi Ñuu a Kee Nshií začaly s podnikáním jako ženy v
byznysu. Jejich hlavní motivací byla snaha finančně pomoci rodině, případně uživit sebe a své děti.
Samy sebe vnímaly především jako matky a manželky a vstup do kooperativu byl pro ně schůdnou
cestou, jak spojit péči o děti a domácnost s vlastní drobnou výdělečnou aktivitou. Mnohým z nich však
podnikání v kooperativů přineslo více. Znamenalo nejen finanční pomoc, ale i obrat v pohledu na sebe
samé, na svou práci a důležitost svého hlasu a názoru v komunitě. V některých případech se stala
aktivita ženských kooperativů začátkem postupné, i když nikoli bezbolestné, cesty k rovnoprávnějšímu
postavení v žen jejich rodinách a komunitách.

6.1

6.1.1

Galvain Cuy
Ženy a rukodělná tvorba v Teotitlánu del Valle
Umělecké řemeslnice a umělečtí řemeslníci a se v Teotitlánu del Valle při práci organizují trojím

způsobem. Spolupracují v rámci rodinných klanů, kde se na nákupu materiálů, dělbě práce a prodeji
hotových výrobků podílí celé rozvětvené příbuzenstvo. Dále pracují jako samostatní tkalci, kteří se
nechávají najímat obchodníky (intermediarios či acapadores) na vypracování konkrétního kusu
výrobku, přičemž nákup materiálu je buď povinností obchodníka nebo tkalce, v závislosti na
domluvených podmínkách. A konečně, stále více uměleckých řemeslníků se sdružuje do pracovních

159 FERNÁNDEZ ALDECUA M. J., MARTÍNEZ BARÓN L. Participation of women in private and community-based tourism
businesses in the bays of Huatulco, Mexico. In: Cuadernos de Turismo [online]. No. 26, pp. 281-286. Universidad de Murcia.
2010. [cit. 2017-2-8]. ISSN: 1139-786. Dostupné také z: http://revistas.um.es/turismo/article/download/116311/110211 s.
282
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kooperativů. V takovém případě celá skupina společně nakupuje materiál a zajišťuje komercializaci
výrobků.160 Většina teotitlánských výrobců tapetes definuje sama sebe jako „nezávislé tkalce“.161 Tento
pojem je však obsahově značně rozvolněný. Někteří z těchto „nezávislých“ tkalců jsou zároveň členy
jednoho z kooperativů, i když část svých výrobků prodávají mimo něj. A na druhé straně, pokud členy
žádné organizace nejsou, zřídkakdy pracují zcela osamoceni. V jedné domácnosti se často podílí na
společné zakázce také manželka, děti nebo další rodinní příslušníci, obvykle bez nároku na mzdu či za
malou odměnu v rámci rodinné reciprocity. 162
Tkaní koncentruje pro obyvatele Teotitlánu tresť komunitní identity a zčásti určuje i role v
rodině. K práci se celá rodina schází v patiu uprostřed domu. Někteří členové domácností tkají, jiní
připravují vlnu nebo ji barví (častěji ženy), jiní zas provádí finální úpravy nebo hledají nová a lepší
odbytiště (často muži v důchodovém věku).163 Část vlny je dovážena už zpracovaná, část je mykána
v malé továrně přímo v Teotitlánu. Některé starší ženy dosud mykají vlnu ručně. Je to práce, na kterou
fyzicky stačí, protože tkaní na stavu už je pro ně příliš namáhavé. Zároveň stále existuje skupina
náročnějších zákazníků z USA a Evropy, kteří upřednostňují ruční práci ve všech etapách výroby
tkanin.164 Také členky zkoumaného kooperativu Galvain Cuy si vlnu mykají ručně.165
Děti začínají pomáhat při tkaní od šesti let.166 Dokud ještě nemají dost sil pracovat samostatně
na tkalcovském stavu, pomáhají s přípravou vlny, nebo s úpravami hotových textilií. Paní Zenaida Lazo
Hernández z kooperativu Galvain Cuy popisuje, jak se jako dítě postupně učila zpracovávat bavlnu a
tkát: „Nejdřív jsme začínali s vlnou, mykali jsme jí a česali, pak jsme se učili vlákna mýt a mykat. /…/
Tkát jsme se učili až později, když nám bylo dvanáct. Nejprve jenom rovné linie, potom nám ukázali, jak
dělat grecas, motivy diamantů, a nakonec jsme se naučili tkát celý koberec. Takže teď si vymýšlíme
dokonce i nové vzory.“167 Vlastnímu tkaní se děti obvykle začínají věnovat od deseti let věku, začínat se
tkaním v patnácti je podle většiny tkalců už pozdě.

160 CONTRERAS LUIS M. N.: Diseño de nuevos productos con textil artesanal de Teotitlán del Valle, en coordinación con el
Centro de Arte Textil Zapoteco Bii Daüü, s. 19
161 COHEN. J. H.: Textile, tourism and community development In: Annals of Tourism Research [online]. Vol. 28, No. 2, pp.
378–398. Great Britain. Elsevier Science Ltd. 2001. [cit. 2017-2-8]. Dostupné také z: https://doi.org/10.1016/S01607383(00)00060-8, s. 387
162 Obchodník, který najímá „nezávislého tkalce” často bývá například kmotr, zaměstnávající svého kmotřence, přičemž oba
ve vzájemné komunikaci zároveň používají specifické formulace odkazující na vzájemné vztahy a solidaritu s cílem
manipulovat jeden druhého ke specifickýcm cílům. STEPHEN L.: The Creation and Re-Creation of Ethnicity: Lessons from the
Zapotec and Mixtec of Oaxaca, s. 22
163 URBIOLA SOLÍS A. E., VÁZQUEZ GARCÍA A. W.: Tradición y cambio en la división del trabajo comunitario: el proceso
artesanal de tapetes de lana en una comunidad indígena zapoteca In: Revista Internacional de Organizaciones [online]. No.15,
pp. 97–115. diciembre 2015. [cit. 2017-29-7]. ISSN: 2013-570X; EISSN: 1886-4171.
Dostupné také z: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5409065.pdf, s. 103
164 STEPHEN L.: Women’s Weaving Cooperatives in Oaxaca: An Indigenous Response to, Neoliberalism, s. 263
165 Rozhovor s Pastorou Asunción Gutiérrez Reyes, prosinec 2014
166 STEPHEN L.: Women’s Weaving Cooperatives in Oaxaca: An Indigenous Response to, Neoliberalism, s. 262
167 Vida Nueva Galvan Cuy In: Youtube [online].31.3.2014 [cit. 2017-05-7].
Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=vcG0nVcs7GU&t=305s
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Ve své studii Women´s weaving cooperatives Lynn Stephen uvádí, že téměř ve všech z více jak
šedesáti domácností tkalců, které v Teotitlánu del Valle během let 2001–2003 navštívila, žily ženy a
dívky, které se věnovaly tkaní. Některé mladé ženy tkaly po návratu z práce po večerech. Řada z nich
však nepobírala mzdu a jejich ekonomický přínos je tak oficiálně neviditelný.168

6.1.2

Vývoj textilních kooperativů v Teotitlánu del Valle
Tkaní a textilní tvorba není v Teotitlánu del Valle, na rozdíl od ostatních dvou komunit, výsadou

žen. Proto se bude následující líčení vzniku prvních kooperativů v komunitě okrajově zabývat také
kooperativy s mužským zastoupením. Protože je ekonomika Teotitlánu del Valle úzce zaměřena právě
na textilní tvorbu a obyvatelé Teotitlánu jsou dlouhodobě úspěšní v komercializaci svých výrobků,
kapitola se také dotkne obecné problematiky obchodu s rukodělnými textilními výrobky v komunitě v
průběhu minulého století.

První polovina 20. století
Jak již bylo zmíněno, produkce a obchod s vlněnými výrobky má v Teotitlánu del Valle dlouhou
tradici. Ještě na počátku minulého století však nebyly nejdůležitějším obchodním artiklem Teotitlánců
ozdobné koberce, tzv. tapetes, které jsou dnes poznávacím znakem municipia. V této době místní
obchodovali hlavně s vlněnými sarapes (či gabanes nebo jorongos)169, dekami (cobijas) a zavinovacími
sukněmi enredos. Ozdobné motivy na textiliích byly, na rozdíl od současné tvorby, spíše jednodušší,
jako například oválné vzory (tzv. medallones, viz. foto na další stránce), schematizované motivy květin
(tzv. flor de Oaxaca, viz. foto) nebo obrázky zvířat.170 Textilie byly méně zdobné a ornamentální a
neobjevují se na nich tak často symboly, jednoznačně odkazující k indiánskému etnickému pozadí
výrobků. Hlavním odbytištěm textilií byly v této době komunity v oblasti Sierra Norte a Valles Centrales,
kde tkalci prodávali nebo směňovali své výrobky za zemědělské produkty. Jak postupně roste poptávka
po teotitlánských textiliích, začínají si místní etablované rodiny najímat „námezdní“ tkalce ze Santa Ana
del Valle a Díaz Ordaz.

168 STEPHEN L.: Women’s Weaving Cooperatives in Oaxaca: An Indigenous Response to, Neoliberalism, s. 258
169 Sarape je mexický rozměrný vlněný plášť nebo přehoz přes ramena, tradiční součást oděvu pastevců, který se podobá
andskému ponchu (jehož mexická varianta se nazývá gabán nebo jorongo a je obvykle menší a kratší). KLEIN K. El hilo continuo.
La conservaciónde las tradiciones textiles de Oaxaca, s. 123
170 CONTRERAS LUIS M. N.: Diseño de nuevos productos con textil artesanal de Teotitlán del Valle, en coordinación con el
Centro de Arte Textil Zapoteco Bii Daüü
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Teotitlánské sarapes z první poloviny 20. stol.171
Dokumenty z dobře zachovalého městského archivu (mj. městské rozvojové plány z tohoto
období) dokládají, jak místní autority konstantně artikulují specifičnost vlastní etnicity v oficiálních
zprávách pro vládu. 172 Zároveň jsou si již v této době místní tkalci vědomi jedinečnosti svých výrobků:
již roce 1938 sepsali umělečtí řemeslníci z Teotitlánu del Valle dopis prezidentu Lázaru Cardenasovi, ve
kterém jej prosí, aby zasáhl proti japonským plagiátům jejich tkanin.173 Po zbudování Panamerické
dálnice v roce 1943 překračuje věhlas tkalců z Teotitlánu hranice Oaxaky. Výrobky Teotitlánců jsou
prezentovány jako oficiální dary pro mexické prezidenty Manuela Ávila Camacha (1943) nebo Adolfa
López Matea (1961).174
Úspěchy, kterých se podařilo tkalcům z Teotitlánu dosáhnout vlastními silami, vedly k
odmítnutí prvních vládních monitoračních programů v oblasti uměleckých řemesel ve 30. a 40. letech.
Umělečtí řemeslníci z Teotitlánu se neúčastnili ani další vlny vládních rozvojových programů
uměleckořemeslné tvorby v 70. a 80. letech, která výrazně zasáhla například druhou zkoumanou
komunitu San Juan Colorado.175 Až do konce 80. let se tak rozvíjela podnikatelská činnost zapotéckých
tkalců nezávislé na státních intervencích.

60. – 80. léta
Od 60. let se s přílivem turistů do Oaxaky těžiště teotitlánské ekonomiky přesouvá na tkaní a
prodej koberců a dochází k navázání kontaktů s americkými obchodníky. V této době také Teotitlánci
mění zaměření svých produktů z praktického na dekorativní a vzniká dnešní typ ozdobného koberce

171 Zdroj: CONTRERAS LUIS M. N.: Diseño de nuevos productos con textil artesanal de Teotitlán del Valle, en coordinación
con el Centro de Arte Textil Zapoteco Bii Daüü, s. 17
172 STEPHEN L.: The Creation and Re-Creation of Ethnicity: Lessons from the Zapotec and Mixtec of Oaxaca. s. 22
173 Ibidem
174 Plan municipal del desarollo Teotitlán del Valle „Xaquija“, s .45
175 STEPHEN L.: Women’s Weaving Cooperatives in Oaxaca: An Indigenous Response to, Neoliberalism, s. 276
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tapete. K tomuto obratu k výrobě téměř výhradně pro zahraničního zákazníka přivedla tkalce, také
ztráta lokálních trhů kvůli syntetickým tkaninám, úspěšně vyráběným v Tlaxcale.176
V polovině minulého století, patrně pod vlivem soudobého oficiálního diskurzu, zařazují
teotitlánští tkalci do svého repertoáru vzorů předkolumbovské motivy a symboly oslavující mexický
národní stát a národní indiánské dědictví, jak můžeme vidět na fotografii na další stránce. Objevuje se
symbol z mexické vlajky (orel s hadem v zobáku), zdobený lemováním z květin tzv. „flores de Oaxaca“,
který dnes podle mého pozorování z repertoáru používaných vzorů v Teotitlánu del Valle prakticky
vymizel. Na textiliích můžeme sledovat předkolumbovské glyfy, inspirované reliéfy na archeologickém
nalezišti v nedaleké Mitle.177 Ty jsou dnes nejčastěji reprodukovaným motivem na výrobcích
teotitlánských tkalců a sami tkalci se k nim opakovaně hlásí jako k inspiračnímu zdroji. V tomto směru
nejsou ženy z Galvain Cuy výjimkou.178
V obecnější známost vstupují také jména slavných tkalců jako Edmundo Aquino nebo Francisco
Toledo.179 Na konci šedesátých let se pak na kobercích z Teotitlánu objevují reprodukce uměleckých
děl Henriho Matisse, Pabla Picassa nebo Joana Miró.180 Uskupení umělců Alianza Gráfica Internacional
projevilo v této době zájem reprodukovat některá svá díla na koberce z Teotitlánu del Valle a při té
příležitosti učí tkalce z Teotitlánu používat kvalitní chemické barvy a aniliny.181

Vlněné textilie s předkolumbovskými motivy, 60. léta 20. století182

176 RUIZ BALZOLA A.: Construyendo Teotitlán: Migrantes, gringos y etnógrafos, s. 56
177 Ibidem, s. 16
178 Rozhovor s Pastorou Asunción Gutiérrez Reyes, prosinec 2014.
179 Zdroj: CONTRERAS LUIS M. N.: Diseño de nuevos productos con textil artesanal de Teotitlán del Valle, en coordinación con
el Centro de Arte Textil Zapoteco Bii Daüü, s. 18
180 Ibidem
181 Ibidem, s. 19
182 Ibidem, s. 18
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V roce 1973 je v Teotitlánu del Valle otevřen trh s uměleckořemeslnými výrobky, který se stává
významným turistickým lákadlem. Tkalci z Teotitlánu zároveň začínají své výrobky prodávat také na
trzích v Oaxace, Ciudad de México a dalších turistických destinacích napříč Mexikem.183 V 70. a 80.
letech se ocitá místní uměleckořemeslná výroba na vrcholu. Příjmy a životní úroveň řady obyvatel
Teotitlánu stoupají a místní zemědělci opouští svá pole, aby věnovali veškerý čas tkaní. Kvůli tlaku na
zvýšení produkce a mužské pracovní migraci do USA v rámci programu Bracero se učí ovládat všechny
etapy výroby koberců také ženy.184 Zároveň dochází k ustanovení dvou základních způsobů, jakými se
umělečtí řemeslníci organizují při své práci: v rodinných dílnách nebo jako samostatní tkalci, kteří se
nechávají najímat zavedenými obchodníky na vypracování konkrétního kusu výrobku.185
V 70. a 80. letech se zapotécké koberce stávají jedním z emblematických produktů nové
americké módy v zařízení interiérů, známé pod názvem „Jihozápadní“ (Southwestern) nebo „Santa Fe“
styl. Do USA v této době plyne většina teotitlánské produkce. Nachází odbyt především v tradičních
prázdninových střediscích v Santa Fe a Taosu v Novém Mexiku. Zde jsou tapetes vágně označovány
jako „etnické“ nebo „indiánské“ textilie a prezentovány jako místní výrobky. Nákup zapotéckých textilií
se americkým obchodníkům vyplácí. Cena, za kterou je vykupují od Teotitlánců, je několikrát nižší, než
by stály podobné, ručně tkané výrobky v USA.186 Američtí obchodníci se brzy neomezují na pouhý
nákup již existujících koberců, ale začínají pracovat přímo s místními tkalci v jejich dílnách a získávají
tak stále větší kontrolu nad pracovním procesem. Zprvu šlo pouze o spolupráci při navrhování nových
kombinací motivů a barev. Brzy se však pod jejich dohledem ocitají téměř všechny aspekty výroby od
vzorů, barev, velikostí a materiálů, s výjimkou poslední pracovní etapy, totiž samotného tkaní.187
Rostoucí příjmy tkalců však nejsou rovnoměrně rozděleny mezi všechny členy komunity. V 80.
letech se prohlubují rozdíly mezi obchodníky s kontakty na prodejce v USA a zbytkem uměleckých
řemeslníků, především těch ze Santa Ana del Valle a Díaz Ordaz. V této době se většina doposud
převážně samostatně působících tkalců stává závislými na zakázkách šesti nejvýznamnějších
obchodnických rodin. Teotitlánští obchodníci, kteří se v této době etablují a bohatnou, začínali v 60.
letech jako chudí farmáři a tkalci. Často emigrovali pracovně do USA, kde se jim podařilo ovládnout
jazyk a shromáždit finanční prostředky, nezbytné do začátků vlastního podnikání. Tito úspěšní
obchodníci se stávají příkladem pro mladší generaci chudších tkalců, kteří doufají v možnost posunout

183 WOOD, W. W.: The "Invasion" of Zapotec Textiles: Indian Art "Made in Mexico" and the Indian Arts and Crafts Act In:
Textile Society of America Symposium Proceedings. 826 [online]. pp. 272-281. University of Nebraska – Lincoln. 2000. [cit.
2017-29-7]. Dostupné také z: http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1826&context=tsaconf, s. 275
184 CONTRERAS LUIS M. N.: Diseño de nuevos productos con textil artesanal de Teotitlán del Valle, en coordinación con el
Centro de Arte Textil Zapoteco Bii Daüü, s. 17
185 CONTRERAS LUIS M. N.: Diseño de nuevos productos con textil artesanal de Teotitlán del Valle, en coordinación con el
Centro de Arte Textil Zapoteco Bii Daüü, s. 17
186 WOOD, W. W.: The "Invasion" of Zapotec Textiles: Indian Art "Made in Mexico" and the Indian Arts and Crafts Act, s. 275
187 Ibidem
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se v ekonomickém žebříčku vzhůru. Mezi ty, kteří v této době začínají hledat alternativy k nevýhodné
pozici „námezdní“ pracovní síly, patří poprvé také ženy.188
S tlakem na kvantitu výrobků ze strany amerických obchodníků pak souvisí klesající kvalita
textilu, úpadek umění barvení přírodními barvivy a jejich nahrazování barvivy umělými, méně
náročnými na přípravu a umožňujícími vytvořit širší barevnou škálu. První kooperativy, které vznikají
v komunitě na konci 80. let se pak v jádru staví proti takovéto míře intervencí do tvorby ze strany
kupců.

90. léta
Na sklonku 80. let a v průběhu následující dekády vznikají v Teotitlánu první textilní
kooperativy. V té době se zároveň v Teotitlánu objevují průvodci turistů z Oaxaky, kteří slibují zavést
své skupiny návštěvníků do konkrétních dílen a domů tkalců, s podmínkou 30 % provize z každého
prodaného výrobku. Aktivita těchto průvodců nepřímo zhoršuje výchozí podmínky samostatně
působících „námezdních“ tkalců, kteří si placení těchto provizí nemohou dovolit. Hlavní motivací řady
do té doby „nezávislých“ tkalců pro vstup do státem a dalšími organizacemi podporovaných projektů
je tedy rozšíření prodejních kanálů a vyšší výdělek, než jaký jim skýtaly předem rozdané karty na
ekonomickém poli v Teotitlánu.
Vznik kooperativů v Teotitlánu na konci 80. a v průběhu 90. let odráží širší trend podpory
sdružování uměleckých řemeslníků do státem vytvářených skupin.189 Státní agentury jako FONART
nebo INI, rozvojově-charitativní projekty různých podnikatelských skupin, místní i zahraniční neziskové
organizace, ale také politické strany, začínají v této době aktivně podporovat kooperativní podnikání.
V rámci jejich projektů je tkalcům z Teotitlánu del Valle a ze sousední komunity Santa Ana del Valle
poskytována podpora v podobě jednorázových dotací i půjček s jejichž pomocí si někteří z nich mohli
otevřít vlastní stánky na trzích v Oaxace. Místním tkalcům se také naskytuje možnost účastnit se státem
organizovaných přehlídek uměleckých řemesel i v jiných částech Mexika a školení v oblasti marketingu
a inovace
První kooperativní organizací, která sice nevznikla přímo v Teotitlánu, ale je něj úzce napojena,
je Společnost uměleckých řemeslníků ze Santa Ana del Valle (La Sociedad de Artesanos de Santa Ana
del Valle), založená v roce 1987 přibližně stovkou uměleckých řemeslníků ze sousední komunity. Jejich
motivací bylo zejména vymanit se z pozice „námezdní“ pracovní síly mocných teotitlánských
tkalcovských rodin a také snaha vyhnout se nutnosti nákupu dražší, předem zpracované vlny od
obchodníků v Teotitlánu, kterou nahrazují společným nákupem levnější mykané vlny z Puebly.

188 STEPHEN L.: Women’s Weaving Cooperatives in Oaxaca: An Indigenous Response to, Neoliberalism, s. 279
189 Podobně jako tkalci z Teotitlánu del Valle se do kooperativ v Oaxace sdružují také hrnčíři, řezbáři, keramici nebo výrobci
slaměných, ručně tkaných výrobků. Rozhovor s Noemi Jiménez Santiago, prosinec 2016
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Po kooperativu La Sociedad de Artesanos de Santa Ana del Valle následuje vznik dalších
podobných skupin, kterým se však v konkurenčním boji se zavedenými teotitlánskými obchodníky příliš
nedaří. Důsledkem spolupráce se státními organizacemi jako FONART nebo INI byly zásahy do tvorby,
i když ne v takovém rozsahu jako v případě intervencí amerických obchodníků. Institut FONARTu pro
kapacitaci a produktivitu práce (ICAPET) navrhl nové typy vlněných uměleckořemeslných výrobku, jako
např. tašky s vnitřkem z hovězí kůže, které se v komunitě dodnes vyrábí.190 Problematickým rysem
podpůrných organizací byly jejich politické motivace. Vazby řady kooperativů (nejen těch z Teotitlánu
del Valle) na tyto subjekty se zpřetrhaly ve chvíli, kdy se tyto organizace začaly snažit rekrutovat jejich
členy do politických stran a aktivit, využívat je pro své vlastní účely nebo se nějakým jiným způsobem
pokoušely měnit původní zaměření skupiny. Ve druhé polovině 90. zároveň na Teotitlán doléhá
zhoršení ekonomické situace v celém Mexiku. V průběhu 90. let, a ještě výrazněji po roce 2001, dochází
k poklesu turismu a ke snížení objemů prodeje teotitlánských tapetes. Nejpalčivěji pociťuje Teotitlán
ekonomickou krizi v roce 1995. V roce 1996 zbylo v prvním kooperativu La Sociedad de Artesanos de
Santa Ana del Valle z původní stovky pouze devět uměleckých řemeslníků z pěti navzájem příbuzných
rodin. I takto malá skupina měla navzdory vládním půjčkám problém se uživit. Malá galerie,
provozovaná členy tohoto kooperativu, zažívá na konci 90. let rekordní poklesy prodeje: v roce 1999
se za celý měsíc červen prodal pouze jeden jediný výrobek.191
Některé zvenčí podpořené iniciativy, které vznikly v průběhu poslední dekády minulého století,
přesto nesou své ovoce. V 90. letech je v Teotitlánu založeno stále fungující, komunitním způsobem
spravované muzeum Shan Dany, které má za cíl informovat o historii a vývoji uměleckého tkaní
v komunitě. Iniciativy z USA, které jeho založení podpořily, zajistily také sérii přehlídek teotitlánských
výrobků v mnoha městech v Mexiku a Kalifornii. Lynn Stephen ve své studii Women’s weaving
cooperatives in Oaxaca nicméně komentuje problematičnost těchto projektů, z jejichž plodů opět těží
spíše lépe postavení tkalci. Ti si mohli dovolit po nějaký čas se svými výrobky cestovat a nemuseli se
věnovat práci, zajištující bezprostřední obživu rodině.192 Na podobné zahraniční přehlídky v 90. letech
nemají zatím ženy z Teotitlánu prakticky šanci samostatně proniknout.
První ženský kooperativ v Teotitlánu del Valle vzniká v roce 1987. Na jeho zrod měly v té době
silný vliv dva faktory. Jednak to byla snaha zejména mladší generace vymanit se z pozice „námezdních“
tkalců, z nichž právě ženy byly tou nejzranitelnější a nejhůře finančně hodnocenou skupinou.193
Druhým důležitým impulzem byla pracovní migrace do Ciudad de México a USA (především do
Kalifornie), která se v 80. a 90. letech nově poprvé výrazněji dotkla také mladých žen v Teotitlánu. Ty

190 CONTRERAS LUIS M. N.: Diseño de nuevos productos con textil artesanal de Teotitlán del Valle, en coordinación con el
Centro de Arte Textil Zapoteco Bii Daüü
191 Ibidem
192 STEPHEN L.: Women’s Weaving Cooperatives in Oaxaca: An Indigenous Response to, Neoliberalism s. 279
193 Rozhovor s Pastorou Gutiérrez, prosinec 2014
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v této době poprvé samy opouští komunitu s cílem finančně pomoci svým rodinám. Během svého
pobytu mimo Teotitlán zároveň často získávají větší sebedůvěru, zkušenosti a některé si také doplňují
vzdělání. O této první komunitární firmě Te Gunaa Ruinchi Laadi/ Mujeres Que Tejen hovoří Aurora
Contreras Lazo, která do skupiny vstoupila po desetiletém pracovním pobytu ve Ciudad de México:
„Záměrem skupiny bylo umožnit ženám a dívkám, pokud o to mají zájem, dostat se mimo dům a
komunitu. Ve městě můžeš jít kam chceš a dělat si co chceš. I když musíš požádat o dovolení, můžeš jít.
Tady je to jinak. Žena nemůže sama opustit komunitu nebo i jen vyjít ven z domu. Všichni hned říkají:
»Co jde dělat? Kam jde?« Ženy nemohly prodávat výrobky mimo dům. My jsme chtěly naše výrobky
prodávat na trzích a přehlídkách. Začaly jsme dávat dohromady skupinu žen. Sešlo se na padesát žen a
dívek, formálně jsme založily spolek a dostaly jsme i ekonomickou podporu od státu.“194
V roce 1990 dochází kvůli vnitřním neshodám k rozpadu původní Te Gunaa Ruinchi Laadi a její
bývalé členky zakládají pět dalších ženských kooperativů, které působí v Teotitlánu del Valle v 90.
letech. V nich funguje v 90. letech již více jak 70 žen a jejich rodinných příslušníků. Přítomnost ženských
komunitárních organizací v Teotitlánu tak získává stále větší váhu.195

Po roce 2000
Vznik kooperativů v současné podobě
V důsledku prohlubující se ekonomické krize, související s odlivem turistů z Teotitlánu po roce
2001, ještě více někdejších „nezávislých“ tkalců vstupuje do kooperativů. Možnost práce ve větší
skupině zároveň znamená naději na prosazení jejich zájmů v obecním sněmu. V prvním desetiletí
nového milénia je v Teotitlánu založeno 13 tkalcovských kooperativů, zahrnujících na 125 rodin a 600
osob, což znamená 15 % veškerých domácností v komunitě.196 Patří sem dva mužské kooperativy a
několik smíšených skupin, většina členů kooperativů jsou však ženy.
Některé kooperativy si mohou dovolit, ať už sezónně či celoročně, pronajmout vlastní prostor
v Oaxace za účelem prodeje výrobků turistům. Většina kooperativů v té době také prochází prvními
zkušenostmi s exportem svých výrobků do zahraničí, často s problematickými výsledky. Ačkoli tedy
kooperativy stále mají ambice najít obchodní partnery v zahraničí, větší úspěchy mají s přímým
prodejem v Mexiku nebo s prodejem v rámci výstavy v USA za osobní účasti výrobců.
Kooperativy hrají v Teotitlánu i nadále důležitou roli v otázce uchování místní kultury. V tomto
ohledu stojí za zmínku aktivita smíšeného kooperativu Bii Daüü, který s podporou několika nadací a

194 STEPHEN L.: Women’s Weaving Cooperatives in Oaxaca: An Indigenous Response to, Neoliberalism, s. 265
195 Ibidem, s. 266
196 Ibidem, s. 25
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neziskových organizací197 založil a provozuje centrum Centro Demostrativo Integral de Capacitación y
de Producción de Textil Zapoteco Bii Daüü. To zahrnuje ekologickou zahradu, otevřenou dílnu, výstavní
prostor a místo pro ubytování návštěvníku. V zahradě o jednom hektaru, která zároveň disponuje
prostory pro barvení přírodními barvivy, se pěstují rostliny, používané k barvení, léčivé byliny a ovoce.
Celý komplex je pak energeticky zásoben sluneční energií. Centrum zároveň pořádá programy pro
turisty především z USA, kteří přijíždí do Teotitlánu poznat tkalcovské techniky a „autentický“ život
zapotéckého městečka. 198
Tkalci z Teotitlánu a okolí se však ani dnes nemohou spoléhat pouze na kooperativní podnikání,
usilující o spravedlivý obchod, ani výhradně na turisty, přicházející nakupovat přímo do jejich města.
Běžnou praxí v Teotitlánu tak i nadále zůstává způsob obchodování, který popisuje Norma Schaffer,
kulturní průvodkyně pocházející z USA, která se v Teotitlánu dlouhodobě pohybuje. Každé léto přibližně
v červenci zastaví na pár dní na kraji Teotitlánu američtí obchodníci v dodávkou a s nákladním přívěsem
a místní tkalci jim přináší své výrobky k prodeji. Nejčastěji se jedná o tapetes barvené umělými barvivy.
Norma Schaffer uvádí, že tkalci dostanou za své výrobky od amerického obchodníka mezi 25-100
americkými dolary za kus, v závislosti na velikosti koberce. Následně jsou výrobky v Arizoně nebo
Novém Mexiku přeprodány čtyřikrát až šestkrát dráž.199 Někteří tkalci zároveň i dnes tkají především
na zakázku a podle představ amerických obchodníků. Extrémní podobu toho, jak může tato spolupráce
vypadat, popisuje Andrea Ruiz Balzola ve své studii Construyendo Teotitlán: Migrantes, gringos y
etnógrafos z roku 2013: „Pedro (pozn. jméno je smyšlené) mě dovedl do domu, kde mají něco kolem
sedmi tkalcovských stavů a ukázal mi výrobek, který měl právě rozpracovaný. Jednalo se o koberec
s africkými motivy, jež se chystal prodat za 12 000 pesos jedné americké obchodnici, která vlastní
prodejní galerii ručně tkaných ozdobných koberců a dalších uměleckořemeslných výrobků v Taosu,
v Novém Mexiku. Pedro má k dispozici katalog motivů a vzorů designu, které si od něj z Nového Mexika
objednávají: převažují navažské symboly, ale také motivy ze Saltilla, Afriky a různé modely perských
koberců. Pedro pro tento obchodní řetězec, známý pod názvem Line of the Spirit, pracuje již 20 let.
Kromě tkaní koberců také organizuje práci dalších deseti rodin tkalců: zajišťuje distribuci materiálu, řídí
a kontroluje správné provedení vzorů, koordinuje zakázky, organizuje zásilky z Oaxaky de Juárez do
Taosu atd.“200 Pedro ve svém podnikání funguje jako „acapador“, tedy koordinátor výroby a prodejce
výrobků dalších najatých tkalců. Vzájemné pracovní vztahy mezi ním a najatými tkalci nejsou

197 Fundación Rockefeller, Fundación Kellog’s, Komunitární nadace Oaxaca, Centro Regional Universitario Sur Chapingo,
SINERGIA A.C., Fakulta architektury UNAM a Opciones alternativas para el medio ambiente A.C.

198 Biidaüü: Centro de arte textil zapoteco [online] © Biidauu [cit. 3.8.2017]. Dostupné z:
http://www.biidauu.com.mx/
199 Weaving & Dyeing in Teotitlan del Valle: Oaxaca Cultural Navigator: Norma Schafer. [online] © 2007 Norma Schaffer
[cit. 7.8.2017]. Dostupné z: http://oaxacaculture.com/textilesweavingdyeing/weaving-dyeing-in-teotitlan-del-valle/
200 RUIZ BALZOLA A.: Construyendo Teotitlán: Migrantes, gringos y etnógrafos, s. 56
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organizovány demokraticky a na rozdíl od kooperativů zde neprobíhají diskuze o tom, jak a co se bude
vyrábět. Svoboda tvorby a čerpání z indiánského kulturního dědictví stojí stranou.

6.1.3

Kooperativ Vida Nueva / Galvain Cuy

Členky Galvain Cuy, Teotitlán del Valle, 2014201

Kooperativ Vida Nueva/ Galvain Cuy se sídlem v Teotitlánu del Valle má v současnosti dvanáct
členek. Všechny jsou zapotéckého původu a jejich mateřským jazykem je zapotéčtina. Většina z nich je
neprovdaná, ovdovělá, nebo jsou svobodnými matkami. Pouze dvě z nich jsou vdané.
Počátek Galvain Cuy sahá do roku 1986, kdy byla současná předsedkyně kooperativu Pastora
Asunción Gutiérrez Reyes, v té době teprve čtrnáctiletá, oslovena paní Aurorou Contreras Lazo, jednou
ze zakládajících členek prvního ženského kooperativu v Teotitlánu, Te Gunaa Ruinchi Laadi/ Mujeres
Que Tejen.202 Pastora následně vstupuje do Te Gunaa Ruinchi Laadi a záhy se k ní připojují i některé její
příbuzné. V roce 1996 se šest žen s Pastorou v čele rozhodne tento první kooperativ opustit a zakládá
vlastní skupinu s názvem Vida Nueva/ Galvain Cuy. Zakladatelky Galvain Cuy jsou všechny ve
vzájemném příbuzenském vztahu, přičemž tři z nich jsou sestry. Většina byla v nelehké finanční situaci,
kdy se musí samy o sebe a své děti starat samy. Některé z nich byly provdány za muže, kteří se nikdy
nevrátili z pracovní migrace v USA, jiné se neprovdaly vůbec, nebo ovdověly. Jejich hlavní motivací pro
založení vlastního kooperativu bylo uživit své rodiny. Samostatný navrhování vzorů, tkaní a

201 Zdroj: Color y Cultura, Empresa Comunitaria [online] ©2014 [cit. 2.7.2017]. Dostupné z: http://www.colorycultura.com/
202 Rozhovor s Pastorou Asunción Gutiérrez Reyes, prosinec 2014.
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obchodování s hotovými výrobky mimo komunitu však byly v té době stále ještě vnímány především
jako mužské aktivity.203
V roce 1997 obdržela skupina půjčku od INI, ale brzy se ukázalo, že tuto částku nebude moci v
domluvené době splatit. S nadějí na lepší vyhlídky v hlavním městě se skupina přestěhovala na nějaký
čas do Ciudad de México, ani zde se jim však nedařilo o moc lépe a po čase byly ženy nuceny vrátit se
do Teotitlánu. Další podporu pak získává Galvain Cuy od dnes již neexistující nevládní organizace s
názvem Skupina na podporu ženského vzdělání (Grupo de Apoyo a la Educación de la Mujer). Díky
peněžitým dotacím a rozvojovému programu v roce 2001 Galvain Cuy začíná v Teotitlánu del Valle
samostatně vyrábět a prodávat vlastní tapetes. První zakázku zprostředkovala Galvain Cuy právě
Skupina na podporu ženského vzdělání a koberce zakoupili dospělí studenti španělštiny, kteří do
Oaxaky přicestovali z USA.
V roce 1997 se ženy z Galvain Cuy po desetileté přestávce začínají spolu s dalšími
představitelkami ženských kooperativů účastnit obecního sněmu v Teotitlánu a musí tak opět, stejně
jako členky Te Gunaa Ruinchi Laadi bezmála deset let předtím, čelit odporu konzervativní části
komunity.204 Poté následuje další období střídavých neúspěchů s občasnou drobnou podporou ze
strany vládních organizací. Původní skupina se rozpadla a přicházejí nové členky. Nakonec se
kooperativu Galvain Cuy za podpory Komunitární nadace Oaxaca (dále jen FCO) v roce 2009 podařilo
po formální a právní stránce obnovit svou existenci. Skupina absolvovala školení za účelem zefektivnění
komercializace svých výrobků a od FCO obdržela šest podnožkových tkalcovských stavů. V roce 2011
následuje pozvání k účasti na přehlídce v Santa Fe v Novém Mexiku a další pozvánky na lokální trhy a
přehlídky (např. International Folk Art Market and the Feria at Lake Chapala, Mexico Arts Show.)205
Kooperativ se pravidelně schází, společně plánuje další tvorbu a snaží se rozšiřovat své trhy.
Část výdělku zároveň věnuje na každoroční komunitní rozvojový projekt v mateřské komunitě206
Galvain Cuy se také, podobně jako ostatní kooperativy v Teotitlánu, snaží využít blízkosti hlavního
města státu a jeho členky odjíždí do Oaxaky prodávat své výrobky. Větší odbyt slibují především svátky
jako Vánoce, Velikonoce, Svátek Všech svatých v listopadu a každoroční červencový festival
Guelagetza. Ve výjezdech mimo komunitu je Galvain Cuy aktivnější během hlavní turistické sezóny, kdy
v hlavním městě vyrůstá řada trhů, lemujících hlavní náměstí v Oaxace nebo blízké parky. Pro účast na
trzích v Oaxace jsou obvykle vybrány pouze dvě členky, které jsou zodpovědné za prodej textilií, převoz
výrobků a mají kontrolu nad strženými financemi. Ty se obvykle zdržují přímo na tržišti také přes noc,

203 Women Weavers’ Cooperative Vida Nueva, Teotitlan del Valle, Oaxaca: Part Two: Oaxaca Cultural Navigator: Norma
Schafer [online]8.5.2016. [cit. 2.7.2017]. Dostupné z:
http://oaxacaculture.com/2016/05/women-weavers-cooperative-vida-nueva-teotitlan-del-valle-oaxaca-part-two/
204 Rozhovor s Pastorou Asunción Gutiérrez Reyes, prosinec 2014
205 Rozhovor s Noemi Jiménez Santiago, prosinec 2016
206 Rozhovor s Pastorou Asunción Gutiérrez Reyes, prosinec 2014
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aby nikdo výrobky nezcizil.207 Galvain Cuy se aktivně zapojuje do organizace workshopů, pořádaných
Color y Cultura a účastní se nejrůznějších školení v oblasti inovace produktu, marketingu a vedení firmy,
které poskytují podpůrné organizace. Ačkoli skupina stále bojuje s chybějícími finančními prostředky a
střídavými obchodními neúspěchy, její výrobky jsou jedněmi z nejprodávanějších v Color y Cultura.
Výrobky Galvain Cuy jsou tkány z ručně mykané a spřádané vlny, zčásti ručně barvené. Kromě
tradičních tapetes nabízí Galvain Cuy i kabelky, šály rebozos, peněženky, obaly na notebooky, vesty
nebo sarapes.

Současná podoba tapetes z dílny Galvain Cuy, 2016, Zdroj: archiv autorky

207 Rozhovor s Pastorou Asunción Gutiérrez Reyes, prosinec 2014
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6.2
6.2.1

Jiñi Ñuu
Vývoj ženských textilních kooperativů v San Juan Colorado

70. a 80. léta
V San Juan Colorado až do 60. let minulého století neznamenal obchod s textilní rukodělnou tvorbou
významnou ekonomickou aktivitu. Když v 60. letech roste s přílivem turistů poptávka po etnických
suvenýrech, dostává se komercializace místních výrobků pod kontrolu intermediarios, kteří vykupují
zboží z komunit Mixteca de la Costa a následně je přeprodávají na trhu 20. de Noviembre ve městě
Pinotepa Nacional. Reakcí na to je pak snaha příslušných státních institucí dostat rukodělnou textilní
tvorbu místních žen pod kontrolu. Ve venkovských komunitách v Mixteca de la Costa dochází
k zakládání státem řízených kooperativů. První kooperativ v San Juan Colorado, který byl zároveň
prvním ženským kooperativem v této komunitě, vznikl v roce 1973 pod patronátem INI.208 Členkou této
skupiny byla také Alegoría Quiroz, matka Verónicy Lorenzo Quiroz, současné prezidentky kooperativu
Jiñi Ñuu. Prezidentkou byla již zesnulá paní María Hernández Lorenzo.209
Kooperativy, zakládané státními organizacemi v 70. a 80. letech v oblasti Mixteca de la Costa
sdružovaly obvykle ženy hned z několika komunit a dosahovaly počtu až 600 členek, což značně
stěžovalo vnitřní organizaci a transparentnost jejich fungování. Skupiny se zřídkakdy scházely v
kompletním složení a někdy se jejich členky ani osobně neznaly. Vedoucí kooperativů pak byly
opakovaně viněny z upřednostňování vlastních zájmů nebo zájmů svých příbuzných. Z hlediska
organizace práce byly tyto první kooperativy zcela závislé na státních institucích. Vládní organizace v té
době posílaly své zaměstnance přímo do místních vesnic, aby zde vykupovali výrobky a distribuovali
materiál. Ženy nebyly nuceny opouštět své komunity ani výrazně rozšiřovat své znalosti v oblasti
prodeje a inovace jejich uměleckého řemesla. Přesto však pro umělecké řemeslnice ze San Juan
Colorado a okolních komunit znamenal výkup zboží ze strany státu s jistou pravidelností a za předem
domluvených podmínek příznivější alternativu k intermediaros.
Paní Adelfa Alavez Osorio, pamětnice kooperativního podnikání v San Juan Colorado, líčí
problematickou organizaci pracovních vztahů uvnitř kooperativů následovně: „Asi před 20 lety (pozn.
na konci 80. let) byla tady v San Juan Colorado jedna paní, která se stala prezidentkou místního
kooperativu a vytvořila si na prodej monopol. Chtěla ovládat výrobu v celém municipiu, ale to nebylo
možné, protože se tu věnuje tkaní většina žen a ona nebyla schopná sehnat materiál pro všechny. Jedna
paní z Oaxaky z FONARTu přijížděla přímo k ní domů (pozn. s materiálem) a chudáci lidi na něj stály

208 HÉRNANDEZ DÍAZ J., ZAFRA G.: Artesanas y artesanos: Creación, innovación y tradición en la producción de artesanías, s.
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fronty /.../ a ona si vybírala jenom ty, které měla ráda a těm dávala materiál. Pak tu ale byla spoustu
lidí, na které se nedostalo a když sem přijel prezident (pozn. má na mysli místního představitele
FONARTu) rozhodl se raději založit úplně nové skupiny a jmenoval mě, a ještě jednu paní. Ale měly jsme
s tím velké starosti. Viděly jsme, že lidé mají spoustu výrobků, které by chtěly prodávat, ale nebylo komu,
a tak jsme s pomocí prezidenta odjely do Oaxaky, a tam jsme se domluvili na tom, že až příště přijde
zase někdo z vládní organizace vykupovat naše výrobky, udělá si stanoviště na nějakém veřejném místě,
ne v soukromém domě. Měly jsme také schůzku s ředitelkou FONARTu a ta nám řekla, že se s tím musí
něco dělat, protože není možné, aby program sloužil jen některým a druzí z něho neměli nic. A tak příště
přijel pracovník FONARTu na veřejné místo a materiál se dostal na všechny a všichni prodali své
výrobky.“210 Podobné potíže a vnitřní rozepře, které popisuje paní Adelfa, se táhnou historií textilních
kooperativů v San Juan Colorado jako červená nit až doposud a upozorňují tak na důležitost pevných
vnitřních pravidel a vzájemné důvěry mezi členkami kooperativů.
Představitelé státních organizací v San Juan Colorado zároveň v 70. a 80. letech prosazovali
konkrétní inovace textilních výrobků, navržených jejich designéry. Navíc zde, na rozdíl od Teotitlánu
del Valle, existovaly ze strany vládních institucí cílené impulzy na změnu samotného odívání žen. Jako
příklad lze uvést tlak na zahalování trupu místních indiánek. Sedmašedesátiletá Julia Alavez Lorenzo ze
San Juan Colorado vypráví, že ještě v první polovině 20. století zde běžným oděvem žen byla zavinovací
ručně tkaná sukně pozahuanco211, jejichž užití dnes pomalu mizí („/…/Už se moc nenosí. Pozahuancos
už neděláme. Ale dřív je jedna paní odsud uměla dělat.)“212 Hrudník přitom měly ženy běžně odhalený
a přes hlavu a ramena nosily někdy přehozený jakýsi bílý plášť s kapucí, zvaný capa. Julia Alavez Lorenzo
říká: „Až tak před třiceti, čtyřiceti lety se začaly nosit oděvy jako huipil, mandil nebo blůza, které
pokrývaly hrudník. To až tak před čtyřiceti, padesáti lety.213 Ženy ze San Juan Colorado tedy ve druhé
polovině minulého století zařadily do svého šatníku mandil, pak huipil, a nakonec blůzu na zakrytí horní
části trupu.
Hlavní popud k těmto změnám, které následně projevily i jejich textilní tvorbě, určené
k prodeji, přitom vzešel ze strany koordinátorů integračních projektů INI. Představitelé této organizace
s pobočkou v nedalekém městě Jamiltepec usilovali v 70. letech přiblížit rudimentárně žijící komunity
v oblasti Mixteca de la Costa modernímu způsobu života. Zaměstnanci INI přinesli do komunit šicí stroje
značky Singer a podíleli se spolu s místními ženami na vývoji návrhů střihů zástěr mandiles, které měly
210 Rozhovor s Adelfou Alavez Osornio, z archivu Adriany Osorio Avilez, září 2011
211 Enredo nebo pozahuanco je bavlněná zavinovací sukně, jejímž předchůdcem byl v Mezoamerice cuietl, obdélníkový kus
látky, který nosily ženy kolem pasu v délce zhruba pod kolena. V Oaxace se pozahuanco nosí především ve venkovských
komunitách v regionu Mixteca de la Costa. Tká se na horizontálním stavu a bývá barvené přírodními barvivy (červená barva
extrahovaná z nopálovce karmínového, Dactylopius coccus, známá jako cochinilla; indigová modř, získávaná z indigovníku
Indigofera a purpurová z výměšku mořského měkkýše Plicopurpura pansa). KLEIN K. El hilo continuo. La conservaciónde las
tradiciones textiles de Oaxaca, s.81-84
212 Rozhovor s Julií Alavez Lorenzo, z archivu Adriany Osorio Avilez, říjen 2011
213 Rozhovor s Julií Alavez Lorenzo, z archivu Adriany Osorio Avilez, říjen 2011
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zakrýt trup.214 Vedle tohoto mandilu, který zprvu nosily ženy pouze na trh, nebo při setkání s cizinci,
byl tradiční součástí jejich šatníku také huipil.215 Zatímco mandil podle Julie Alavez Lorenzo dnes,
podobně jako ještě mnohem starší pozahuanco, pomalu upadá v zapomnění216 a dlouhý ručně tkaný
huipil217 místní ženy používají jen pro některé speciální příležitosti, prosazuje se v šatníku žen „blůza“.
Tato „blůza“ však mnohem více než typickou vyšívanou blůzu s květinovými motivy218,,
charakteristickou pro řadu jiných komunit Oaxaky, připomíná střihem a materiálem jakýsi zkrácený
huipil, pokrývající pouze horní část těla. Tato „blůza“, tkaná na horizontálním stavu s vetkávanými
mixtéckými motivy, která tedy historicky nebyla „tradičním“ kouskem šatníku žen ze San Juan
Colorado, se dnes stala jedním z výrobků kooperativu Jiñi Ñuu, který prodává krámek Color y Cultura.

„Blůza“ z dílny Jiñi Ñuu, 2017219

214 GÓMEZ MONTES L. M.: Sus cuerpos, nuestras vidas: torso desnudo y mandil en la historia Mixteca de la Costa.
215 Na konci 19. století byly vztahy mezi etniky v oblasti Mixteca de la Costa velmi napjaté. V reakci na to zakázal místní
soudce v roce 1896 v celé oblasti užití tradičních oděvů. To však vedlo k ještě větší frustraci a zmatku mezi indiány, kteří byli
vězněni za to, že nosili svůj tradiční oděv. Některé obecní autority se pak k této praxi vrátili v době snah o modernizaci oblasti
v první polovině 20. století. MINDEK D..: Mixtecos [online]. México DF. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas, s. 17
216 „Teď už se zase mandil přestává nosit. Vystřídala ho blůza. Většina dřív nosila mandil. A teď už zase upadá
v zapomnění.“ Rozhovor s Julií Alavez Lorenzo, z archivu Adriany Osorio Avilez, říjen 2011
217 Huipil se vyvinul z předkolumbovského oděvu jménem huepilli, široké košile bez rukávů, oděvu pro příslušnice vyšších
vrstev nebo ceremoniální účely. Huipil je dnes především slavnostním oděvem, v San Juan Colorado jej ženy oblékají na
návštěvu kostela či trhu, ve svatební den a jako pohřební rubáš. Tká se ručně na horizontálním stavu a kolem krku jej zdobí
vetkané motivy. KLEIN K. El hilo continuo. La conservaciónde las tradiciones textiles de Oaxaca; Mexican textiles: Coastal
Mixteca. Mexican Indigenous Textile Project. [online] © 2006 Bob Freund [cit. 7.8.2017]. Dostupné z:
http://www.mexicantextiles.com/grouppages/mixtecacoasta.html
218 Rozhovor s Juliou Alavez Lorenzo z archivu Adriany Osorio Avilez, říjen 2011
219 Color y Cultura In Facebook [online]. [cit. 2011-08-29]. Dostupné z:
https://www.facebook.com/Color-y-Cultura-Tienda-Comunitaria-705300476269045/
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90. léta
I v 90. letech pak pokračují vládní instituce jako FONART nebo ARIPO v programech inovace
textilních výroků, určených na prodej v turistických centrech. Ze strany designérů těchto institucí
přichází konkrétní požadavky na podobu výrobků, zpracování vzorů, techniky vetkávání motivů a jejich
četnost. Podobu výrobků v této době v oblasti Mixteca de la Costa zároveň ovlivňují soutěže s
peněžitou odměnou pro vítěze, konané těmito organizacemi. Ženy, které se chtěly umístit v soutěži,
měly tendenci přizpůsobovat střih a podobu svých produktů podle výrobků, které zvítězily v
minulosti.220 Kupříkladu před vstupem do státem organizovaných skupin si ženy v San Juan Colorado
oblíbily styl výšivky „cuadrillé“ tedy křížková výšivka kanavě, která nemá se vzory a ornamenty,
vycházejícími z repertoáru mixtéckých motivů na první pohled mnoho společného. Tento styl byl ze
strany státních institucí zamítnut jako málo „autenticky indiánský“. 221
Další kooperativy pak v San Juan Colorado přibývají na konci 80. let a v průběhu následujícího
desetiletí. Nárůst počtu textilních kooperativů v San Juan Colorado je také důsledkem sílícího tlaku
vládních organizací na formální ošetření již probíhajících obchodních aktivit. Jen menší část z těchto
skupin, tentokrát již ne vždy striktně řízených ze strany státu, dosáhla skutečného úspěchu. Některé
kooperativy skončily po úvodních školeních, jiné využily nabízené programy zlepšení kvality a inovace
produktů, ale své prodejní strategie nijak nezměnily, jiné kooperativy zahájily samostatný prodej bez
asistence zástupců vládních institucí, ale nebyly schopné splácet vládní půjčky. Souhrnem jen málo z
těchto skupin dokázalo překonat závislost na výkupu výrobků ze strany vládních organizací a
osamostatnit se. Diskutabilní efektivitu kooperativů, programově utvářených ze strany státních
institucích, značně kriticky komentuje Městský rozvojový plán San Juan Colorado. Podle něj i dnes
v komunitě některé skupiny vznikají s primární motivací obdržet finanční příspěvek od vlády, nikoli
organizovat vlastní podnikání: „Vesničani se neumí produktivně organizovat; vždycky vytvářeli
nejrůznější skupiny pouze aby dostali finanční příspěvek od vlády, aniž by si dopředu stanovili, čemu se
vlastně chtějí věnovat. Je to také proto, že státní instituce v minulosti podporovaly vznik zemědělských
družstev a uměleckořemeslných kooperativů s malou participací všech zúčastněných. Aktivní byly pouze
vedoucí těchto spolků, často zároveň reprezentanti místních politických hnutí. /.../ Lidé jsou zvyklí se
organizovaně podílet na společné přípravě oslav, ale ne v rovině pracovních aktivit, které provádějí
individuálně, což se jednoznačně projevuje i na tom, že v současnosti neexistuje žádné družstvo nebo
kooperativ v sektoru zemědělství.“222
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Samostatná organizace místních uměleckých řemeslnic pak začíná až v 90. letech s
kooperativem Pacífico Oaxaqueño. Jednalo se o kooperativ, sdružující ženy z komunit San Pedro
Jicayán, San Sebastián Abasolo, Jamiltepec, Tetepec, San Juan Colorado, Huazolotitlán a Pinotepa de
Don Luis. Současná prezidentka Jiñi Ñuu Verónica Quiroz ještě jako mladá dívka tuto skupinu
doprovázela a tlumočila jí, když ženy z Pacífico Oaxaqueño začaly vyjíždět za obchodem, nejčastěji do
Jamiltepecu, vzácně i do Oaxaky.223 Ani této skupině se však nevyhnuly vnitřní rozpory. Ty popsala
Adelfa Alavez Osorio, která měla v tomto kooperativu původně na starosti finance. Tehdejší
prezidentka skupiny Pacífico Oaxaqueño María Hernández podle Adelfy Alavez Osorio podepsala bez
vědomí ostatních dokument, na jehož základě jí poté vládní organizace vydala peníze, určené původně
pro všechny. Ostatním pak řekla, že se peníze ztratily, nebo je někdo ukradl. Tyto nejasnosti pak vedly
Adelfu spolu s jinou členkou skupiny v roce 2004 k založení nového kooperativu Sanjuanera, ke
kterému se připojilo i několik dalších členek někdejšího kooperativu Pacífico Oaxaqueño.224
Po Pacífico Oaxaqueño vznikají v 90. letech v San Juan Colorado kooperativy Jiñi Ñuu, Mujeres
de Yohocuaha225 , který je dnes také členem komunitární firmy Color y Cultura a kooperativ Las
Auténticas Artesanas Costeñas („Autentické umělecké řemeslnice z pobřeží“). Dalším příkladem
vnitřních konfliktů, které provázejí ženské kooperativy v San Juan Colorado je spor, který se odehrál
v roce 1996 právě v kooperativu Mujeres de Yohocuaha. Po vyhlášení vítězů jedné ze soutěží v textilní
rukodělné tvorbě, pořádané státní institucí, prezidentka tohoto kooperativu popřela, že výrobek, který
získal cenu v soutěži, patří ženě z její skupiny. Poté, co se vítězce nakonec podařilo dostat ke své
zasloužené odměně 10 000 pesos, z kooperativu jí vyhodila. Žena tedy přešla do kooperativu, kde byla
v té době paní Adelfa. K přecházení žen z jednoho kooperativu do druhého podle Adelfy Alavez Osorio
docházelo poměrně běžně. Důvodem může být jednak to, že zboží z různých důvodů nejde
v konkrétním kooperativu tolik na odbyt, ale také například spory s prezidentkou skupiny.226

2000 –
I přes pesimistický tón Městského rozvojového plánu dochází v komunitě v souvislosti
s textilními kooperativy k pozitivním posunům. Na přelomu milénia a v prvních letech po něm se v San

223 HÉRNANDEZ DÍAZ J., ZAFRA G.: Artesanas y artesanos: Creación, innovación y tradición en la producción de artesanías,
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224 Rozhovor s Adelfou Alavez Osornio, z archivu Adriany Osorio Avilez, září 2011
225Kooperativ Mujeres de Yohocuaha založilo v roce 1992 400 uměleckých řemeslnic ze San Juan Colorado. K jeho
formálnímu ustanovení pak došlo o rok později. Skupina zároveň obdržela půjčku od vlády a zapojila se do prodejní sítě
FONARTu. O něco později navazuje spolupráci s Komunitární nadací Oaxaca a neziskovou nevládní organizací GEM, které
kooperativu poskytují školení a finance na nákup materiálu. V roce 2007 má skupina pouze 20 členek, výdělky skupiny však
díky rozšíření prodejních kanálů stoupají. V roce 2009 se pak kooperativ zapojuje do společného projektu s mexickou firmou
Fábrica Social, která šije moderně pojaté modely z materiálů, vyráběných tradičním způsobem v indiánských komunitách.
Color y Cultura, Empresa Comunitaria [online] ©2014 [cit. 2.7.2017]. Dostupné z: http://www.colorycultura.com/, rozhovor
s Noemi Jiménez Santiago, srpen 2017.
226 Rozhovor s Adelfou Alavez Osornio, z archivu Adriany Osorio Avilez, září 2011
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Juan Colorado objevují další pracovní skupiny žen. Kromě již zmíněného kooperativu Sanjuanera, to
byla skupina Flor de San Juan, která měla podle Městského rozvojového plánu z roku 2009 42 členek s
roční produkcí 500 kusů ručně tkaného textilu.227 V roce 2004 byl založen kooperativ Auténtica
Artesanía Indígena Costa, s 20 členkami a roční produkcí 400 kusů textilu a Taller Yuku s každoroční
produkcí rovněž kolem 400 kusů ručně tkaných textilií. V roce 2006 byl založen kooperativ Manos
Mágicas o počtu 15 členek, s roční produkcí 500 kusů textilu. Skupina Grupo Flor de Mariposa o dvaceti
členkách, založená v roce 2007 pak vyprodukovala ročně kolem 300 kusů textilií.228
Nezisková organizace s názvem Rada pro udržitelný rozvoj San Juan Colorado (Consejo de
Desarrollo Sustentable San Juan Colorado, dále jen CDS) pak od roku 2010 zahajuje projekt obnovy
pěstování bavlny coyuche229 v oblasti Costa Chica de Oaxaca. CDS, vedená Američankou Margaret
MacSems zakládá v San Juan Colorado nový ženský textilní kooperativ Katyi Ya’a, který se věnuje
výhradně zpracovávání lokálně pěstované bílé bavlny a bavlny coyuche bez užití průmyslově
vyráběných a předem spřádaných vláken. Své výrobky pak kromě místních trhů prodává také
v muzejním obchůdku Museo de textiles v Oaxace. V současné době díky aktivitě CDS existuje v devíti
komunitách v oblasti Costa Chica na 35 malých producentů bavlny, jejichž produkce v roce 2015
dosáhla sklizně 1,5 tuny.230 Do programu obnovy pěstování bavlny coyuche jsou v San Juan Colorado
zapojeny také kooperativy Jiñi Ñuu a Mujeres de Yohocuaha.231

6.2.2

Kooperativ Tejedoras de Vida y sueños/ Jiñi Ñuu
Kooperativ Jiñi Ñuu sdružuje 90 mixtéckých žen z komunity San Juan Colorado ve věku od 20

do 72 let. Skupina s názvem Jiñi Ñuu, ze které se později vyvinul kooperativ v současné podobě, vzniká
v San Juan Coloradu v roce 1991. Je založena skupinou 80 žen, původně členek Pacífico Oaxaqueño a
stává se jedním z mála kooperativů v oblasti Mixteca de la Costa, který dokázal v 90. letech samostatně
hledat nová odbytiště a prodávat své výrobky bez závislosti na některé z vládních organizací. Někdejší
prezidentka kooperativu, Alegoría Lorenzo Quiroz, zdůrazňuje ochotu žen již od samého počátku kvůli

227 Plan municipal del desarollo de San Juan Colorado 2008-2010, s. 22
228 Ibidem
229 Bavlna coyuche (Gossypium mexicanum, Gossypium hirsutum), je odrůda bavlny s krátkými vlákny různých odstínů
kávové barvy. V Mexiku se dosud pěstuje v Oaxace (především v oblasti Mixteca de la Costa v okolí Jamiltepec, kde se nachází
San Juan Colorado) a Guerreru. Můžeme ji nalézt také v Guatemale a Peru. Etymologie názvu „coyuche“ pochází ze sousloví
„bavlna barvy kojota“, v nahuatlu „coyoichcatl“. Její význam se v minulosti promítl také do koloniální španělštiny, kdy se
termínem „coyuche“ označovala obecně hnědá či kávová barva. Jsou zaznamenány případy, kdy se v Oaxace používali různé
rostliny k barvení klasické bavlny na krémovou nebo kávovou, právě za účelem napodobení barvy bavlny couyche.
230 MACSEMS M. Katyi ya’ a Revives Native Cotton Growing, Spinning, Weaving in Oaxaca In: Weave a real peace [online].
Vol. 22, No. 2. Summer 2015. [cit. 2017-13-7]. Dostupné také z: http://weavearealpeace.org/weave/wpcontent/uploads/Summer-2015.pdf, s.4
231 Ibidem
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prodeji výrobků cestovat mimo komunitu. Od začátku byla v kooperativu aktivní také dcera Alegoríi
Lorenzo Quiroz, Verónica Lorenzo Quiroz, která se věnovala propagaci a prodeji výrobků, protože
uměla v té době alespoň trochu španělsky. Později odchází za prací do Ciudad de México, kde stráví
několik let a podaří se jí zde také dokončit středoškolské vzdělání.232
V roce 1995 čítá koperativ 200 členek a věnuje se výrobě ozdobných ubrousků, ubrusů,
ozdobných deček na střed stolu (tzv. camino de mesa) a koberečků, tkaných na horizontálním stavu.233
V této době se zároveň do San Juan Colorado vrací ze Ciudad de México současná prezidentka
kooperativu Verónica Quiroz. Té se podařilo s podporou organizace ARIPO přivést do komunity
profesorku šití z hlavního města a s její pomocí zde uspořádat tvůrčí dílnu, v rámci které vznikají nové
oděvní střihy určené k prodeji v turistických centrech. V této době zároveň krystalizují dva pilíře Jiñi
Ñuu, které existují dodnes. Je to jednak sdružení uměleckých řemeslnic v San Juan Colorado a dále
rodinný krejčovský ateliér v Oaxaca de Juárez, který provozuje Verónica Lorenzo se svým manželem
Amadorem Martínem. Zde se textilie, vyprodukované v San Juan Colorado, dotvářejí v moderněji
pojaté kousky s inovativním designem (šaty, blůzy, tašky, rebozos). Hlavním cílem tohoto ateliéru bylo
od počátku dostat se do kontaktu s potenciálními zákazníky a jejich preferencemi.
Kontakt se členkami kooperativu udržovala Verónica prostřednictvím své matky Alegoríi
Quiroz, někdejší prezidentky Jiñi Ñuu, kterou v současné době vystřídala v její oficiální roli. Alegoría
Quiroz sice nikdy nechodila do školy a neuměla číst a psát, ale díky své znalosti španělštiny od začátku
úspěšně koordinovala celou skupinu. Mezi úkoly vedoucí kooperativu (tzv. presidenty) patří
organizovat pravidelná setkání kooperativu, rozdělovat práci a plánovat další tvorbu. Presidenta má
také zodpovědnost za to, aby členky kooperativu vypracovávaly výrobky podle domluveného zadání
(pokud takové proběhlo) a odevzdávaly je včas. Zároveň se stará se o shromažďování hotových textilií
v San Juan Colorado a zajišťuje jejich prodej na lokálních slavnostech a trzích. Jejím úkolem je také
přijímat korespondenci a vyřizovat emailovou komunikaci se státními organizacemi, které zajišťují
konání prodejních výstav.234
V roce 1999 pak Verónica Lorenzo Quiroz z rodinných důvodů skupinu, kde její matka stále
zůstala prezidentkou, opustila a založila vlastní kooperativ Tusuchya, což by se dalo přeložit jako
„Vetkaný motiv pavouků“ nebo „Pavoučí tkanina.“ Skupina čítající na 80 členek s Jiñi Ñuu, v této době

232 Rozhovor s Verónicou Lorenzo Quiroz, prosinec 2014
233 Tkaní na horizontálním stavu (telar de cintura)
Základem horizontálního stavu jsou dva válce, přičemž tkací osnova je zasazena mezi ně a délka tkaniny může dosáhnout
nanejvýš vzdálenosti válců od sebe. Při práci je jeden konec upevněn pomocí šňůry na pevném předmětu např. na větvi
stromu, na druhém konci je přivázán kožený popruh (tzv. mecapal), který má tkadlena uvázaný kolem pasu a vlastním tělem
usměrňuje napětí osnovy. Ruční výrobě bavlněných tkanin předchází spřádání bavlny na tkalcovském vrátku malacate. Hotový
výrobek pak bývá zdoben barvením, výšivkou nebo techikou rapacejo, která spočívá ve vázání ozdobných uzlíků z volně
nechaných vláken na koncích. QUIROZ RUIZ L. M.: Memória descriptiva de la técnica bordado textil tradicional de San Pablo
Tijaltepec, Tlaxiaco, Oaxaca., s. 34
234 Rozhovor s Verónicou Lorenzo Quiroz, prosinec 2014
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zhruba stejně početném, spolupracoval, ale skupiny fungovaly nějaký čas odděleně. Později došlo k
jejich opětovnému spojení v obměněném složení a v roce 2007 vzniká současná kooperativní firma
s formálním názvem Jiñi Ñuu/ Tejedoras de Vida y Sueños („Tkalkyně života a snů“).
V roce 2009 se kooperativ přidružil pod Komunitární nadaci Oaxaca. Od této organizace
následně obdržel šicí stroj a plotnu na výrobu tortill a členky skupiny absolvují dva kurzy, zaměřené na
produktový design a barvení lokálně pěstované bavlny coyuche přírodním barvivy. V roce 2013 pak
vzniká komunitární firma Color y Cultura a kooperativ Tejedoras de Vida y Sueños/ Jiñi Ñuu se k ní
připojuje. Když je pak v Oaxaca de Juárez otevřen kamenný krámek s výrobky komunitární firmy,
skupina Tejedoras de Vida y Sueños se stává jedním z jeho hlavních dodavatelů. V současné době
kooperativ obchoduje s blůzami, taškami, bytovým textilem, rebozos a huipiles, tkanými na
horizontálním stavu z bílé bavlny, nebo bavlny coyuche. Kromě textilní tvorby se kooperativ zabývá
také výrobou šperků z vydlabaných plodů kujety hruboplodé (Crescentia cujete), které říkají místní
lidově „jícara“, což znamená v překladu „mistička“. Náušnice a náhrdelníky barví akrylovými barvami.
Kromě prodeje výrobků v obchůdku Color y Cultura využívá i dnes kooperativ Jiñi Ñuu staré
metody komercializace. Někdy například deleguje jednu svou členku, nejčastěji svobodnou nebo
ovdovělou a pošle ji do okolních komunit prodávat výrobky po domech. Některé ženy také samostatně
prodávají textílie do kamenných obchodů v turistických centrech, vedle Oaxaky je to třeba Acapulco
nebo Puerto Escondido. Velikost skupiny umožňuje nabízet výkup výrobků ve větším množství za
velkoobchodní cenu.235 I když v rozhovoru tento fakt popisovala Verónica Lorenzo Quiroz jako výhodu,
vzhledem k časové náročnosti a celkové pracnosti výrobků žen ze San Juan Colorado je otázka, zda je
takový přístup nejšťastnější. Relativně velký objem výrobků umožňuje operovat s nimi jako s
velkoobchodním artiklem, nakonec však snižování ceny zboží při výkupu většího množství kusů
poškozuje jednotlivé umělecké řemeslnice.
Vysoký počet členek kooperativu zároveň umožňuje ženám věnovat se uměleckému tkaní
podle jejich momentálních možností. S výrobky k prodeji cestuje jen menší část z nich, některé se věnují
tkaní pouze omezenou dobu týdne. Přednost mají povinnosti žen jako manželek a matek, a tak se
naplno se věnují tkaní a obchodu především starší ženy. Členky Tejedoras de Vida y Sueños / Jiñi Ñuu
si také zvolily reprezentativní výbor, který jezdí prodávat výrobky na trhy a přehlídky ve větších
městech. Ženy však zároveň přiznávají, že v posledních letech tento prodej poněkud stagnuje, a to
hlavně z důvodu vyššího věku mnoha členek a také dražší dopravy. Hlavním cílem kooperativu je podle
Verónicy Lorenzo modernizovat komercializaci výrobků a přilákat a udržet u uměleckořemeslné tvorby
také mladší generaci, aby umění tkaní zůstalo zachováno a mladí lidé neodcházely hledat štěstí do
Spojených států. Členkám Jiñi Ñuu se podařilo zapojit do pracovních aktivit kooperativu také muže,

235 Rozhovor s Noemi Jiménez Santiago, srpen 2017
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kteří pěstují bavlnu coyuche, ze níž ženy své výrobky tkají. Snahou je přiblížit manželům důležitost práce
v kooperativu a význam společného podnikání pro soběstačnost komunity.

6.3
6.3.1

Kee Nshií
Kooperativ Kee Nshií

Členky Kee Nshií, Santiago Yaitepec, 2014236

Kooperativ Kee Nshií je prvním ženským textilním kooperativem, založeným v komunitě
Santiago Yaitepec. Jak již bylo řečeno, městské rozvojové plány existenci žádných textilních ani jiných
kooperativů v Santiago Yaitepec nezmiňují a rovněž ostatní dostupné materiály o existenci tohoto typu
pracovní organizace v Santiago Yaitepec mlčí. Zpráva starosty z roku 2008 pouze zmiňuje, že jakákoli
pracovní organizace je v komunitě snazší, pokud se jedná o spolupráci navzájem příbuzných rodin.237
Proto není ani do této práce, zařazena podkapitola, mapující místní vývoj kooperativního podnikání.
Kee Nshií sdružuje 21 žen, patřících k etniku Chatinů, mluvčích jazyka chatino. Jejich věkové
rozpětí se pohybuje od 16 do 61 let a většina z nich je ve vzájemném příbuzenském vztahu. Vzhledem
k průkopnické roli Kee Nshií a malým zkušenostem jeho členek s komercializací výrobků mimo
bezprostřední okolí komunity, bylo jeho fungování a motivace žen pro zapojení do sítě komunitární
firmy Color y Cultura poněkud odlišné od ostatních dvou kooperativů. Skupina se přidružila ke
komunitární firmě Color y Cultura v roce 2013 a její součástí byla do roku 2017.238

236 Color y Cultura, Empresa Comunitaria [online] ©2014 [cit. 2.7.2017]. Dostupné z: http://www.colorycultura.com/
237 VELASCO S. Mensaje del presidente municipal, 2008 [online], s.16
238 Kee Nshií: Color y Cultura, Empresa Comunitaria [online] ©2014 [cit. 2.7.2017]. Dostupné z:
http://www.colorycultura.com/
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Kooperativ Kee Nshií vznikl v úzké spolupráci s organizací LOCH (Liga de organizaciones
Chatinas AC., Liga chatinských organizací), která již před jeho vznikem aktivně pomáhala s pořádáním
rozvojových programů v Santiago Yaitepec, zaštiťovaných FCO. Ve spolupráci s touto neziskovou
organizací pak kromě rukodělné práce realizuje kooperativ Kee Nshií projekty na zefektivnění
kukuřičné produkce a zlepšení prostředí kolem domů.239
Vzhledem k průkopnické roli Kee Nshií a malým zkušenostem jeho členek s komercializací
výrobků mimo bezprostřední okolí komunity, bylo jeho fungování a motivace žen pro zapojení do Color
y Cultura poněkud odlišné od ostatních dvou zkoumaných kooperativů. Kromě snahy finančně pomoci
svým rodinám a rozšířit odbytiště pro své výrobky, měl kooperativ pro vstup do sítě prodejců Color y
Cultura ještě jednu možná překvapivou motivaci. Cílem jeho členek bylo, aby charakteristické blůzy a
tašky árganas, které vyrábějí, byly známy jako originály ušité právě v komunitě Santiago Yaitepec.
Členky kooperativu uvádí, že je jim velmi zatěžko, když jsou na každoročním nejdůležitějším folklórním
festivalu v Oaxace s názvem Guelaguetza jejich blůzy a brašny prezentovány účastnicemi ze sousední
Santa Catariny Juquily jako typický oděv jejich města, přitom však tyto výrobky nakupují od žen ze
Santiago Yaitepec.240 Jedna z obyvatelek Santiago Yaitepec, Leticia Santiago, v rozhovoru s Carinou
Pérez v reportážním článku s názvem El atuendo chatino, sueños bordados a colores říká: „Typický oděv
z Juquily není tak výrazný, a tak si přivlastnili ten náš. Ale my ještě s dalšími komunitami Santos Reyes
Nopala, Panixtlauaca a San Juan Lachao Nuevo náš tradiční oděv s hrdostí bráníme. Indiáni jsou
diskriminováni. Když přijdou do Juquily prodávat svoje výrobky, tak na ně lijí vodu a vyhazují je. S tím
my nesouhlasíme, a proto propagujeme náš typický oděv. Chtěli jsme ho i registrovat, ale bylo to dost
obtížné.“241
Kooperativ Kee Nshií vyrábí tašky přes rameno, zvané árganas nebo arganitas a barevné blůzy,
bohatě vyšívané křížkovým stehem, které jsou poznávacím znamením Santiago Yaitepec. Blůza je sešitá
celkem ze sedmi částí, díl zakrývající hruď bývá odepínací, aby ženám usnadnil kojení. Výšivka
s kvěinovými a zvířecími motivy je umístěna na hrudi a kolem lemu rukávů. Existuje široká škála
křížkové výšivky od jednoduché až po ty nejsložitější, s vpletenými zlatými a stříbrnými nitkami. V
minulosti byly textílie v Santiago Yaitepec barveny přírodními barvivy, dnes ještě přetrvává užití indiga
a cochinilly. Výrobky jsou ručně tkané na horizontálním stavu, většinou z lokálně pěstované bavlny, ale
také využívají také barevných dovážených syntetických materiálů. Umění výšivky i krejčovské řemeslo
se v komunitě uchovalo živé především kvůli její izolovanosti. Podobně jako v San Juan Colorado zde
starší ženy dříve běžně šily a tkaly oděvy pro běžné nošení i slavnostní příležitost pro ostatní rodinné

239 Informe anual 2015. Fundación Comunitaria Oaxaca. Oaxaca de Juárez. 2016
240 Kee Nshii In: Youtube [online].31.3.2014 [cit. 2017-05-7].
Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=g40CCsjG3dY&t=85s
241 PÉREZ C.: El atuendo chatino: sueños Bordados a colores [online] NOTICIAS Voz e Imagen. 17.1.2017 Dostupné z:
http://www.nvinoticias.com/nota/48583/el-atuendo-chatino-una-identidad-cultural
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příslušníky.242 I dnes se chatinské blůzy a árganas v porovnání s výrobky z Teotitlánu del Valle a San
Juan Colorado zřídkakdy objevují na uměleckořemeslných trzích v Oaxace nebo jiných turistických
destinacích v Mexiku.

Ručně vyšívaná taška (árgana) z dílny Kee Nshií243

6.3.2

PKI e CHAq f TNYAn i – Bordados Chatinos

I přesto, že PKI e CHAq f TNYAn i Bordados Chatinos není součástí kooperativní firmy Color y
Cultura, rozhodla jsem se zařadit tuto firmu do mé práce. Jeví se mi jako zajímavý příklad jiného typu
komercializace výrobků marginalizovaných komunit v 21. století, založený na možnostech e-commerce
a sociálních sítích. Jedná se o jednu ze dvou fungujících firem, založenou Chatiny v Santiago Yaitepec,
která prodává a propaguje chatinskou výšivku mimo tuto komunitu (druhá nese název La Chatina de
Yaitepec). Přestože firma není součástí žádné širší komunitární sítě, ani pod sebou nesdružuje žádnou
formálně ustanovenou skupinu žen, způsobem fungování se podobá krejčovského salonu Verónicy
Lorenzo ze San Juan Colorado, který shromažďuje a zajišťuje prodej a propagaci výrobků žen ze San
Juan Colorado.244

242 Rozhovor s Gabrielou Izar Mancilla, prosinec 2016
243 Zdroj: Color y Cultura, Empresa Comunitaria [online] ©2014 [cit. 2.7.2017]. Dostupné z: http://www.colorycultura.com/
244 Na stránkách firmy můžeme najít tuto výzvu: „/.../ nabízíme příležitost každé ženě ze Santiago Yaitepec, která by chtěla
prezentovat své výšivky a vlastnoručně utkané textílie. Na tomto portálu podporujeme spravedlivé ceny a vážíme si produktů
naší kultury tak, jak si zaslouží.” PKI e CHAq f TNYAn i – Bordados Chatinos. In: Facebook. 18.7.2017 [online]. [cit. 2011-0829]. Dostupné z: https://www.facebook.com/BordadosChatinospkiEchaqFtnyanI/
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Prodej výrobků probíhá buď přímo na místě, v Santiago Yaitepec, nebo je možné firmu
zkontaktovat prostřednictvím zprávy na Facebooku. Na facebookové stránce firmy je možné si
prohlédnout si výrobky. Bordados Chatinos nabízí klasické střihy chatinských blůz s typickou barevnou
výšivkou, tašky árganas a občasně i další textilní výrobky tkané na horizontálním stavu, jako ubrusy či
stolovací soupravy. Firma se snaží také o jistou inovaci výrobků. Kromě úprav střihu blůz (např.
v podobě tílek na ramínka), jsou to i změny v barevném ladění. Zatímco klasické chatinské blůzy jsou
barevně vyšívané na bílý bavlněný podklad, Bordados chatinos nabízí možnost zakoupit i blůzu
s výšivkou na podkladě modrém, růžovém, žlutém, zeleném etc.
Kromě dalších příspěvků, vztahující se ke kultuře Chatinů a současnému dění v Santiago
Yaitepec, zveřejňuje na svých stránkách fotografie žen, které jednotlivé blůzy vyrábí, s jejich výrobky a
krátká videa, zobrazující pracovní postupy výroby. Na stránkách uvádí konkrétní jména žen, které jsou
autorkami výrobků, případně i vztah firmy k jejich osobě. K propagaci využívá také instagramovou
stránku Bordados_chatinos.245 Organizace také navázala spolupráci s obchodem Jóvenes Artesanos, se
sídlem ve Ciudad de México246, jednou z největších a nejlépe fungujících mexických organizací,
usilujících o propagaci a spravedlivý obchod s uměleckořemeslnými textilními produkty indiánských
etnik. PKI e CHAq f TNYAn usiluje o prodej výrobků za spravedlivou cenu a brojí proti zneužívání tvorby
místních žen. Rétorika přispěvatelů oficiálních facebookových stránek nebere servítky: „Tato stránka
má za cíl usilovat o spravedlivou odměnu uměleckých řemeslnic a oceňovat tak nejen náročnost jejich
práce, ale také nehmotné dědictví, které ve své práci předávají. /…/Existuje spousta webových stránek
a osob, které se věnují prodeji uměleckořemeslných výrobků, ale to, čím se zabývají, je pouze prodej,
nic víc. Nemají žádné další cíle a nezajímají se o to, jestli dostal umělecký řemeslník za své výrobky
poctivě zaplaceno /…/Takže jestli hledáte velkoobchodní ceny či továrnu na výrobu produktů,
stylizovaných podle designéra x nebo y, nebo jestli přicházíte s tím, že vám někdo podobný výrobek
nabídl levněji, tak tahle stránka není pro vás. Máme jasnou vizi a zaměřujeme se specifického
zákazníka, který si umí vážit a ocenit práci chatinských žen, protože jestli budeme dál pokračovat ve
staré praxi a platit uměleckým řemeslníkům za výrobky kolik se nám právě hodí, tak brzy tohle všechno
zmizí, protože to není práce, kterou se dá uživit. Není možné, aby se s uměleckými řemeslníky o ceně
smlouvalo, ale v kamenných obchodech bůhvíjaké značky, aby každý platil bez řečí tolik, kolik je na
cenovce.247

245 Bordados_chatinos. In: Instagram. [online]. [cit. 2017-07-29]. Dostupné z:
https://www.instagram.com/bordados_chatinos/?hl=cs. Jedná se o osobní stránku chatinského hudebníka a propagátora
umění a uměleckého řemesla Santiaga Yaitepec Federica Josué Vázqueze Maricala, s přezdívkou Pki-e chaq-f tnayan -i.
246 Jóvenes Artesanos. In: Facebook. [online]. [cit. 2017-07-29].
Dostupné z: https://www.facebook.com/jartesanos/
247 PKI e CHAq f TNYAn i – Bordados Chatinos. In: Facebook. 18.7.2017 [online]. [cit. 2011-08-29]. Dostupné z:
https://www.facebook.com/BordadosChatinospkiEchaqFtnyanI/
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Bordados chatinos se staví proti plagiátorství a sériovému reprodukování textilní tvorby
Chatinů v jakékoli podobě. Na stránkách dále stojí: „Všem, kteří by rádi zakoupili repliku nějakého díla
ze Santiago Yaitepec, bychom rádi sdělili, že je velmi obtížné něco takového vyrobit, protože všechna
díla jsou originály, do kterých každá umělecká řemeslnice vkládá kus své duše a svého umění.“248 Firma
především odmítá spolupráci s designéry a módními návrháři, kteří od uměleckých řemeslnic nakupují
levně a ve větším množství výšivky nebo ručně tkané textilie a pak je používají ve vlastních návrzích. Ze
zisku však ženy ani obyvatelé Santiago Yaitepec nemají nic: „Vezměte prosím na vědomí, že
neprodáváme materiál pro designéry ani se nevěnujeme mechanizované produkci a veškeré výrobky,
zakoupené v naší firmě, jsou určeny pouze pro osobní účely. Je zakázáno jakkoli upravovat nebo
využívat zakoupené kusy oděvu za účelem výdělku bez předchozího souhlasu umělecké řemeslnice nebo
tak činit v rozporu s autorským zákonem. V minulosti totiž opakovaně docházelo k porušení autorských
práv v oblasti hmotného i nehmotného dědictví etnika Chatinů, také kvůli malé obeznámenosti místních
žen se zákony. Návrháři se obohacují na práci žen ze Santiago Yaitepec, ale i dalších indiánských etnik
a dokud jim v tom někdo rázně nezabrání, budou to dělat dál./…/ Situace je taková, že ženy z našeho
města prodají kus výšivky nebo látky, aniž by věděly, že bude použita za nějakým jiným účelem a že
jediný, kdo z toho bude těžit, bude designér, který pak na výrobek dá své jméno a značku a umělecké
řemeslnice zůstanou ochuzeny o jakýkoli zisk.“249
Firmu PKI e CHAq f TNYAn – Bordados chatinos lze podle mého názoru vnímat jako fungující
příklad toho, jak v dnešní době mohou i tak marginalizovaná etnika jako Chatinové ze Santiago Yaitepec
propagovat svou kulturu a prodávat výrobky za spravedlivou cenu. Internetové pokrytí dnes v Mexiku
proniká i do těch nejodlehlejších oblastí, obyvatelé komunit donedávna téměř odříznutých od zbytku
světa umí používat sociální sítě, velmi dobře v Mexiku funguje mobilní aplikace WhatsApp, umožňující
se skrze internetové spojení zkontaktovat zdarma a rychle s kýmkoli na světě. V komunitách s vysokou
mírou analfabetismu, s množstvím mluvčích, ovládajících pouze indiánský jazyk a s malou zkušeností
systematické organizace v rámci pracovních skupin, je model, jaký představuje PKI e CHAq f TNYAn,
prozatím pravděpodobně tím nejschůdnějším řešením. Pro ženy ze Santiago Yaitepec se zdá být
výhodnější prodávat své výrobky někomu z jejich vlastní komunity, koho znají, komu důvěřují a kdo jim
chce platit za jejich výrobky spravedlivou cenu, než snažit se o organizaci vlastní skupiny a složitou
komunikaci a vzájemné zkoordinování se s centrem v několik hodin cesty vzdálené Oaxace de Juárez.

248 PKI e CHAq f TNYAn i – Bordados Chatinos. In: Facebook. 18.7.2017 [online]. [cit. 2011-08-29]. Dostupné z:
https://www.facebook.com/BordadosChatinospkiEchaqFtnyanI/
249 PKI e CHAq f TNYAn i – Bordados Chatinos. In: Facebook. 18.7.2017 [online]. [cit. 2011-08-29]. Dostupné z:
https://www.facebook.com/BordadosChatinospkiEchaqFtnyanI/
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7
7.1

Ženské kooperativy očima jejich členek
Problémy ženských kooperativů
Tato kapitola shrnuje potíže, s nimiž se v rovině společenské a osobní musí potýkat ženy, které

se rozhodnou pro podnikání v rámci kooperativů. Pro přehlednost je rozdělena na podkapitoly
„Omezení ze strany manželů“, „Nedůvěra ze strany komunity“ a „Usocostumbrismus.“250 I když
zkoumané kooperativy působí ve třech různých komunitách tří ruzných etnik, popsané překážky,
kladené do cesty samostatného obchodování místních žen, jsou jim společné. Komunity se však nachází
se však na různém stupni jejich překonávání.
Řada problémů, které musí uměleckořemeslné kooperativy řešit ve snaze o samostatné
podnikání, jsou výsledkem určitého společenského uspořádání, v němž ženy žijí v nerovnoprávném
postavení ve vztahu ke svým mužským protějškům. Zároveň však nelze roli žen ve zkoumaných
komunitách omezit na úlohu pasivních obětí. Často jsou to, a to právě díky rozdělení pracovních a
životních rolí, právě ženy, které jako první seznamují děti s rituály a historií etnika či komunity. Jsou to
ženy, které učí děti jazyk, vypráví jim kulturotvorné mýty a vštěpují „usos y costumbres“, jež často
zároveň samy žárlivě střeží. Vliv žen Zapotéků, Mixtéků a Chatinů jako matek, tchýní a kmoter (tzv.
madrina nebo comadre) v rodině je nezpochybnitelný a tato role všeobecně uznávaná, systém „usos y
costumbres“ zároveň umožňuje i ženám omezený politický vliv právě v roli kmotry, nebo partnerky
muže, který zastává významný post. Za slavnostmi, které dodávají prestiž funkcím manželů a posouvají
je ve společenském žebříčku výše, vždy stojí pomoc jejich žen, přesto však jejich manévrovací prostor
zahrnuje především oblast péče o domácnost a rodinný život. Ačkoli je dnes v této oblasti patrná
tendence ke změně, která se projevuje například prvními oficiálními funkcemi žen v doposud ryze
mužských

správních

institucích

v Teotitlánu

del

Valle,

mocenské

postavení

žen

ve

zkoumaných komunitách na sebe obvykle nebere podobu oficiálních postů. Kultura nesená a
předávaná ženami má silnou orální tradici a hmotnou podobu a projevuje se v žité každodennosti. Díky
přetrvávajícímu systému „usos y costumbres“, často předávanému právě staršími a váženými ženami,
mají někdy ženy tendenci vnímat určité projevy nerovnoprávnosti jako stav přirozený, či dokonce
žádoucí.
Projevy popsané v následujících odstavcích nejsou omezeny na daná etnika, region, ani
výhradně indiánskou kulturu či se zde nevyskytují vždy, stejnou měrou a ve stejné podobě.251 Jako
příklad lze uvést jiné oaxacké město s velkým zastoupením zapotéckého obyvatelstva, totiž Juchitán
250 Pojem “usocostumbrismus” je blíže vysvětlen na straně 79
251 SÁNCHEZ GÓMEZ M. J, GOLDSMITH M.: Reflexiones en torno a la identidad étnica y genérica. Estudios sobre las mujeres
indígenas en México, s. 72
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de Zaragoza na Tehuantepecké šíji. Zde je sféra obchodu a drobného podnikání tradiční doménou žen.
Ty se úspěšně věnují rozmanitým obchodním činnostem od prodeje ryb, přes výrobu a prodej
charakteristických šatů s květinovou výšivkou, až po obchod s osvěžujícími nápoji. Jako úspěšné
podnikatelky, ovládající místní tržiště, mají i podstatný vliv na politická rozhodnutí, a to i přes to, že
nezasedají v oficiálních křeslech městského zastupitelstva.252

7.1.1

Omezení ze strany manželů
Muž je ve zkoumaných komunitách vnímán jako hlavní autorita v rodině a mívá kontrolu nad

financemi. Ačkoli je žena uznávána za případný ekonomický přínos z obchodních aktivit, přesto má muž
někdy tendenci vnímat svou manželku jako majetek.253 Zapojení se do obchodní činnosti kooperativu
tak v některých případech staví ženy do obtížné situace, především pokud jsou nuceny např. cestovat
samy bez doprovodu do většího města. Problémem však může být i jen pouhá přítomnost žen na
schůzích kooperativu. Paní Alda Elena Reyes ze San Juan Colorado toto komentuje následovně: „Práce,
kterou dělám, mě stojí hodně úsilí, obtížné je hlavně vydobýt si povolení od manžela. Je tu stále silný
machismus. Nesmím se moc zdržovat na schůzích (pozn. kooperativu), jinak mě můj manžel vyhubuje,
nebo mě zmlátí.“254 Výzkum S. Townsnedové, který proběhl na sklonku 90. let v osmi ženských
kooperativech v Oaxace, uvádí, že možnost opustit dům bez mužského doprovodu („salir de la casa“)
bylo často předmětem konfliktů s mužskými rodinnými příslušníky. Nakonec však získání tohoto
„privilegia“ bylo pro ženy rozhodující pro nabytí vědomí vlastní soběstačnosti. Roli sehrál také program
Bracero a mužská pracovní migrace, která uvolnila ruce ženám a rozvolnila pravidla „usos y
costumbres“. 255
Ke konfliktům s mužskými příslušníky dochází také v situaci, kdy členky kooperativů začnou
samy disponovat vydělanými penězi či finanční podporou od neziskových organizací.256 Spravování
financí bylo donedávna vnímáno jako doména mužů a přirozeně také jako jeden z hlavních mocenských
nástrojů. Řada studií i samotná vyjádření členek kooperativů uvádí případy psychického tlaku a
v některých případech i fyzických napadení ze strany manželů žen, které se rozhodly aktivně zapojit do

252 MIANO BORRUSO M.: Hombres, mujeres y muxe en la sociedad zapoteca del Istmo de Tehuantepec. [online]. Tesis para
obtener el doctorado de antropología, directora de tesis: Larisa Adler Lomnitz. México D. F. Inah y Plaza y Valdés. Febrero
1999. [cit. 2017-17-7]. Dostupné také z:
http://etnicsexualidad.webs.uvigo.es/wp-content/documentos/HombresMuxeenelIstmo1, s. 91
253 STEPHEN L.: Women’s Weaving Cooperatives in Oaxaca: An Indigenous Response to, Neoliberalism, s. 259
254 Tejedoras de Vidas y Sueños In: Youtube [online].31.3.2014 [cit. 2017-05-7].
Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=4rJJKjzCsFc&t=11s
255 ZAPATA MARTELO E, SUÁREZ SAN ROMÁN B. Las artesanas, sus quehaceres en la organización en el trabajo, s. 610
256 Ibidem, s. 611
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kooperativů.257 Zoila Tapia Nicolás ze San Juan Colorado, která je členkou kooperativu Jiñi Ñuu, uvádí
na toto téma následující: „Díky kooperativu se mám dobře. Je to ale těžké, hlavně kvůli mému
manželovi. Ale já si ho nevšímám, protože když máme objednávky, něco si vydělám a dělám všechno
pro to, abych se měla lépe.“ 258
Podle antropoložky Idy Dinerman je nerovnoprávnost mezi pohlavími zakořeněna ve
společnosti zkoumaných etnik a projevuje se i na symbolické rovině skrze mýtická kulturotvorná
vyprávění a rituály.259 Takovým příběhem je i vyprávění „O porážce žen“, tradované mezi Chatiny.
Tento příběh se odehrál v časech, kdy ženy vládly mužům. Muži museli odevzdávat ženám všechny své
peníze a ty spravovaly veškerý společný majetek. Muži neměli žádnou autoritu a museli plnit příkazy
žen, které, aby toho nebylo málo, ještě trávili noci se svými milenci. Po setmění se ženy se svými milými
měnily v nahuales (pozn. čarodějné bytosti, které na sebe mohou brát zvířecí podobu) a působily škody
po kraji. Aby se mohli proměnit, odkládali ženy a jejich milenci hlavy a nechávali je na jednom stromě.
Jednoho dne je jeden z manželů sledoval a potají jim hlavy pomíchal. Když si pak pro ně přišli, nikdo
nedokázal najít svou hlavu. Druhého dne ráno se tak ženy probudily s drsným hlasem a plnovousem a
jejich milenci mluvili jemnými hlásky a na hlavě měli copy. Od těch dob už nikdy nemohly ženy mužům
poroučet.260
Za povšimnutí stojí, že jako příčinu a ospravedlnění podrobení žen příběh uvádí jejich nevázané
sexuální chování a čarodějnictví. Kromě demonstrace genderových atributů (muži mluví hlubokým
hlasem a mají vousy, zatímco ženy mají vysoký hlas a copy) je zde nepřímo vyzdvižena hodnota ženské
cudnosti v oblasti vztahů a sexuality, jejíž porušení je stiženo trestem. Tento motiv se pak zrcadlí v
realitě konfliktů kolem vycházení samotných žen mimo domov kvůli aktivitám kooperativu. U
svobodných dívek mají rodiče strach o poskvrnění rodinné cti, ke kterému by mohlo dojít nechtěným
těhotenstvím dcery, zatímco odmítavý postoj manželů je zapříčiněn podezřením, že jejich činnost je
jen zástěrka pro navazování mimomanželských romantických vztahů.261 Snadněji se v rámci
kooperativu realizují svobodné dívky či vdovy.

257 STEPHEN L.: Women’s Weaving Cooperatives in Oaxaca: An Indigenous Response to, Neoliberalism, s. 259
258 Tejedoras de Vidas y Sueños In: Youtube [online].31.3.2014 [cit. 2017-05-7].
Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=4rJJKjzCsFc&t=11s
259 SÁNCHEZ GÓMEZ M. J, GOLDSMITH M.: Reflexiones en torno a la identidad étnica y genérica. Estudios sobre las mujeres
indígenas en México, s. 72
260 AGUILAR MEDINA I., RODRÍGUEZ – SHADOW M. J., MOLINARI M. S.: La organización cultural de género entre los Chatinos.
261 STEPHEN L.: Women’s Weaving Cooperatives in Oaxaca: An Indigenous Response to, Neoliberalism, s. 259
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7.1.2

Nedůvěra ze strany komunity
Kromě nesouhlasu některých manželů musí často ženy v kooperativech čelit i odmítavému

postoji komunity (včetně její konzervativní ženské části) a někdy otevřeně projevované nedůvěře
v jejich schopnosti. Tento nenápadný a přesto devastující odpor, má podobu pomluvy, tlaku rodiny,
někdy i otevřených urážek a snah zabránit členkám kooperativů podílet se na důležitých rozhodnutích
v komunitě, které by mohly pozitivně ovlivnit budoucnost jejich snažení.262 Ačkoli se nesouhlas
komunity může jevit jako banální problém, pro členky kooperativů, které někdy trpí nízkým
sebevědomím, nejsou zvyklé mluvit na veřejnosti, vyslovovat nahlas svůj názor a jednat samostatně,
může být takový tlak značně tíživý.263
Pastora Gutiérrez Reyes z Galvain Cuy o tomto problému hovoří následovně: „Jako ženy jsme
od začátku, co jsme tuhle skupinu v roce 1996 založily, musely čelit různým překážkám a problémům.
Protože jsme indiánská komunita, jsme Zapotékové, kultura, výchova a vliv komunity je tu velmi silný a
má silné kořeny v machismu. A tak nás na začátku, protože jsme ženy, vůbec nebrali vážně. Dokonce i
členové našich vlastních rodin dost »žárlili« – tak tomu říkám, abych to nemusela nazvat hůř. Byla to
žárlivost jak ze strany starších členů rodiny a prarodičů, tak komunity vůbec. Nelíbilo se jim, že ženy
chodí samy po ulicích a že se spolu schází. Stále opakovali, že tohle dělali vždycky jenom muži, kam
paměť sahá jen muži se takhle scházeli ve skupinách. Byly jsme diskriminovány. Nejdřív v komunitě.
Dost silně. Muži nás kritizovali a uráželi. My, co jsme s tím začali, máme za sebou dost nelehkou cestu,
někdy nás i rozplakali, rozplakali nás těmi urážkami.“264
Jedna z členek prvního ženského kooperativu Gunha Ruinchi Laadti/ Mujeres Que Tejen,
Josefina Jiménez, která byla aktivní i v dalších kooperativech, vzniklých po jejím rozpadu, líčí, jakému
tlaku byla spolu s dalšími ženami vystavena, když se po několikaleté přestávce rozhodla v roce 1995
zúčastnit obecního shromáždění. Přepis rozhovoru pochází ze studie Lynn Stephen Women’s weaving
cooperatives in Mexico:
„Když jsme šly na první shromáždění, muži i ženy na nás volali: »Jděte domů vařit tamales!«
Stávali před místem, kde se konalo shromáždění a křičeli na nás: »Tyhle ženský patří k plotně, ať jdou
dělat svoje tamales, ať jsou péct tortilly.« Bylo to nepříjemné, křičeli na nás. A ženy a dívky z kooperativu
říkaly: »Příště už nikam nejdeme.« A já jim říkám: »Ale no tak, půjdeme spolu.« A oni odpovídali: »Ne,
my nechceme, protože na nás budou muži křičet.« Když byl zvolen nový starosta, šly jsme se mu
představit. Všechny spolky to tak dělají. Ptal se nás, jak často se budeme účastnit obecních
shromáždění. My jsme odpověděly, že za prvé schůze končívají dost pozdě večer a za druhé, muži na
262 ZAPATA MARTELO E, SUÁREZ SAN ROMÁN B. Las artesanas, sus quehaceres en la organización en el trabajo, s. 616
263. Ibidem, s. 610
264 Galvain Cuy: Color y Cultura, Empresa Comunitaria [online] ©2014 [cit. 2.7.2017]. Dostupné z:
http://www.colorycultura.com/
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nás zase budou křičet. Řekly jsme mu, že doba konání se nám moc nehodí a že tedy nebudeme moci
chodit, protože máme také manžely a kdybychom se shromáždění účastnily, mohly bychom mít doma
problémy. Prezident a ostatní představení nám řekli: »Dobře, ale jste zvány. Zvažte to a když přijdete,
budete velmi vítány.« Potom jsme na shromáždění přestaly chodit, nebo jsme chodily jen občas.
Lynn Stephen: Kvůli tlaku…
Josefina: Ano, kvůli tomu tlaku. A stejné to bylo s průvody. Pozvali nás, abychom se účastnili
slavnostního průvodu 16. září (pozn. Den mexické nezávislosti), ale každý by nás pak křičel: »To jsou
ony, umělecké řemeslnice atd.«“265
Kromě petrifikovaných představ o tom, co je a není úkolem žen v dané společnosti mohou být
důvodem odporu komunity také obavy, že když budou ženy pobývat delší dobu na trzích v jiném městě
nebo trávit pravidelně čas mimo dům kvůli schůzím kooperativu, přejde část jejich dosavadních
povinností na jejich manžele, případně další příslušníky rodin (v tomto ohledu bývají někdy ostře proti
tchýně, a to hlavně v případech, kdy žena žije v domě s manželovou rodinou).266
V Teotitlánu del Valle byl (a stále do určité je) obchod s koberci monopolizován. Vznik ryze
ženských kooperativů zde tedy znamenal ohrožení dosavadního monopolu několika privilegovaných
skupin, vedených obchodníky – muži, na obchod s výrobky komunity. Stejnou měrou však přispěly
k narušení těchto monopolů i další, smíšené kooperativy, na situaci nelze tedy pohlížet jako na
černobílý boj žen proti mužské obchodní nadvládě. Přesto však i tento aspekt fungování ženských
kooperativů, značící potenciální ohrožení pro úzkou skupinu prosperujících obchodníků, ovlivnil reakce
komunity.

7.1.3

„Usocostumbrismus“
Termínem „usos y costumbres“ je v trojici komunit označován po staletí tradovaný soubor

zvyklostí a pravidel, která určují práva, povinnosti jejich členů. Pro řadu příslušníků komunit jsou stále
hlavními pilíři sdílené morálky, která stojí nad zákony. Obyvatelé Teotitlánu je nazývají „způsobem
vnímání, vštípeným z domova. Vnímáním všeho, co nás obklopuje.“267 Z výpovědí žen ze zkoumaných
komunit zároveň vyplývá, že „usos y costumbres“ je pojem široký, nejasně definovaný, a proto také
snadno manipulovatelný. Například v Teotitlánu del Valle do sdílených „usos y costumbres“ spadá
265 STEPHEN L.: Women’s Weaving Cooperatives in Oaxaca: An Indigenous Response to, Neoliberalism, s. 273
266 Asi nejvážnějším případem vyhrocené reakce v souvislosti s aktivitou ženského kooperativu byla vražda Petrony López,
vedoucí kooperativu hrnčířek v Amatenango del Valle v Chiapasu v roce 1993. Petronina agilita byla trnem v oku mužským
členům komunity, a to především proto, že hrnčířská produkce byla až do založení kooperativu zcela pod kontrolou manželů
a otců hrnčířek. Ti zajišťovali veškerý obchod a distribuci výrobků. Důležitou roli sehrálo ale i Petronino lehkomyslné chování
v milostných vztazích a poměry s ženatými muži, které ji nakonec vyvázaly z ochrany ženské části komunity. STEPHEN L.:
Women’s Weaving Cooperatives in Oaxaca: An Indigenous Response to, Neoliberalism, s. 259
267 Takto „usos y costumbres“ definuje třiadvacetiletá zaměstnankyně radnice v Teotitlánu del Valle Eva ve studii A. Ruiz
Balzoly, Construyendo Teotitlán: Migrantes, gringos y etnógrafos, s. 66
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„užívání a uchovávání jazyka zapotéčtiny“ a vedle toho „zákaz samostatného pohybu po ulicích pro
svobodné dívky starší 12 let.“ „Usocostumbrismem“ pak členky kooperativů rozumí lpění některých
členů jejich komunit na dodržování starých zvyklostí v takové míře, která jim jako ženám brání
v úspěšném obchodování. Týká se to především již zmíněných pravidel ohledně denního režimu žen a
jejich povinností v domácnosti, účasti na jednáních obecního sněmu, disponování finančními
prostředky, vycházení mimo dům a cestování mimo město.
V obecné rovině mají i ty „nejpokrokovější“ z členek kooperativů za to, že by se „usos y
costumbres“ měly respektovat a komunita by měla usilovat o uchování zvyklostí, které jsou jedním z
rámců jejich kultury. Členky kooperativů, podobně jako první indiánky, které se začaly v souvislosti s
vyhlášením zapatistického Revolučního zákona žen v 90. letech k problematice „usos y costumbres“
veřejně vyjadřovat, zpravidla nevolají po jejich zrušení, nýbrž revizi. Ta by měla poskytnout větší
volnost ženám a větší flexibilitu v dělbě práce, jež může být pro všechny strany přínosem. V roce 2001
se ve svém projevu pro Poslaneckou sněmovnu v Mexiku vyjádřila koordinátorka Národního hnutí
indiánských žen k tématu následovně: „Měly bychom se zamyslet nad tím, co by se mělo na našich
zvycích změnit. Zákon by měl ochraňovat a podporovat pouze ty naše zvyklosti a obyčeje, které ženy,
komunity a příslušné organizace vnímají jako dobré a přínosné. Zvyky, kterých se rozhodneme držet, by
neměly nikoho poškozovat.“268
Pastora Gutiérrez z kooperativu Galvain Cuy v Teotitlánu del Valle říká: „Ráda bych, aby se v
mé vesnici i v příštích padesáti letech zachovávaly naše zvyky, tradice ale především hodnoty. Hodnoty,
které u nás lidé vyznávají, vnímám jako velmi podstatné.269 Adela Vicente z Teotitlánu del Valle říká:
„Přála bych si, aby v budoucnu naše komunita zachovávala své tradice a zvyky, hlavně náš jazyk,
zapotéčtinu, protože se teď trochu vytrácí. Myslím, že budoucnost pro nás bude mnohem těžší, jestli
přijdeme o naše tradice.“270
Kromě toho, že se dodržováním „usos y costumbres“ zaštiťují odpůrci kooperativů z řad
manželů a dalších konzervativních členů komunit, „usocostumbrismus“ se svým hierarchickým
systémem fungování v rámci rodin může negativně ovlivňovat i efektivitu práce v kooperativech.
Konflikty se týkají často domácích prací. Alespoň část z nich se snaží členky kooperativů dělat společně
a vzájemně si pomoci a zbylý čas pak věnují rukodělné tvorbě. Někdy se však stává, že domácí práce
začne skupina opakovaně přenášet na bedra jedné z jejích členek s nižším sociálním statusem (např.
starší, či naopak ještě velmi mladé).271 Důkazem, že kritický pohled a snahy o revizi „usos y costumbres“
dnes alespoň v některých indiánských komunitách nejsou pouze přáním žen, zapojených do

268 HERNÁNDEZ CASTILLO R. A.: Las mujeres indígenas y sus demandas de género, s. 221
269 Rozhovor s Pastorou Asunción Gutiérrez Reyes, prosinec 2014
270 Rozhovor s Adelou Vicente, Audiovizuální informační materiál z archivu Color y Cultura, kooperativ Galvain Cuy, červen
2010
271 ZAPATA MARTELO E, SUÁREZ SAN ROMÁN B. Las artesanas, sus quehaceres en la organización en el trabajo, s. 613
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kooperativů, ale stávají se obecněji diskutovaným tématem, je následující úryvek z Městského
rozvojového plánu San Juan Colorado: „Některé hodnoty, které „usos y costumbres“ představují, jsou
dobré, protože uchovávají charakteristické projevy naší kultury, jako je způsob soužití, naše tance a
tradiční oslavy; nicméně mají i svůj negativní aspekt, protože nedovolují samostatný osobnostní rozvoj
individua, protože se nesnaží zlepšit kvalitu života.272

7.2

Sebepojetí a motivace pro vstup do kooperativů
Tato kapitola je věnována rozboru a intepretaci rozhovorů se členkami kooperativů Galvain

Cuy, Jiñi Ñuu a Kee Nshií. Zkoumá pohled žen na sebe samé jako umělecké řemeslnice a změny
sebehodnocení v souvislosti s prací v kooperativu. Hodnotí jejich motivace pro vytvoření kooperativu
a vstup do Color y Cultura. Rozhovory se rovněž okrajově dotýkají obtíží, kterým musí ženy při své práci
čelit, tématu kontinuity uměleckého řemesla a osobních životních příběhů členek kooperativů a jejich
prolínáním s tvorbou. Součástí oddílů, věnovaných jednotlivým kooperativům (Galvain Cuy, Jiñi Ñuu a
Kee Nshií), je podkapitola s názvem Etnická (sebe)prezentace a textilní tvorba. Zde se věnuji
problematice vztahů členek kooperativů k vlastní etnicitě v souvislosti s jejich textilní tvorbou, její
propagací, prodejem a ochranou. V části, věnované členkám Jiñi Ñuu, jsou použity také výpovědi
členek kooperativu Mujeres de Yohocuaha, který je historicky s Jiñi Ñuu úzce spojen a rovněž
participuje na projektu komunitární firmy Color y Cultura.

7.2.1

Galvain Cuy
Pro členky kooperativu Galvain Cuy ze zapotéckého Teotitlánu del Valle je v pohledu sama na

sebe jako umělecké řemeslnice důležitá především kontinuita tkalcovské tradice. Vnímají jako
podstatné, že se tkaní naučily od svých příbuzných a samy sebe vidí jako další článek dlouhého řetězu
uměleckých řemeslnic. Svou tvorbu vnímají jako úzce spjatou s kulturou komunity, kterou je důležité
uchovat živou. Teresita Hernández García říká: „Tkát mě učila moje maminka a trvalo to opravdu
dlouho, ne hodinu, moc dlouho. A já se v tom snažím s chutí a s láskou pokračovat.“273 Tkaní se ženy
zde neučily pouze od ženských rodinných příslušníků, jako v dalších dvou komunitách, jak potvrzuje

272 Plan municipal del desarollo de San Juan Colorado,2008-2010, s. 39
273 Vida Nueva Galvan Cuy In: Youtube [online].31.3.2014 [cit. 2017-05-7].
Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=vcG0nVcs7GU&t=305s
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paní Petrona Lazo Hernández: „Já jsem začala s prací v osmi letech. Začala jsem s vlnou. Tkát jsem se
naučila v deseti. Naučil mě to můj dědeček.“274. Tendence předávat umělecké řemeslo dalším
generacím přetrvává. Adela Vicente říká: „Byla bych ráda, kdyby moje dcery studovaly měly nějaké
povolání, aby měly nějakou budoucnost a hlavně, aby se naučily tkát koberce, aby se tohle umění
neztratilo. Je to součást našich zvyků a našeho života.“275
K uměleckému tkaní mají ženy z Galvain Cuy pozitivní vztah, Adela Vicente svůj postoj k vlastní
práci charakterizuje následovně: „Pro mě znamená tkaní něco výjimečného. Je to jako umělecké dílo,
protože pracovat s vlnou a vytvářet vzory je pro mě druh umění. Mám to moc ráda a mám moc ráda
svou práci.“276 Umělecké tkaní členky kooperativu zároveň považují za část své identity a rodinného
dědictví, a proto mají tendenci ve své činnosti pokračovat bez ohledu na kolísavou a někdy dlouhodobě
nízkou rentabilitu svého snažení. Jak říká Adela Vicente: „Práce nám zároveň umožňuje být v kontaktu
s předky. Nit, kterou používáme každý den při tkaní, jako by byla ta samá jako před staletími, jako by
byla předávaná celými generacemi, které jejím prostřednictvím vyjádřily další zážitky a emoce a ty se
promítají do našich výrobků.“277
Odhodlanost žen pokračovat v práci za jakýchkoli podmínek, právě proto, že tkaní vnímají jako
neodmyslitelně spjaté s jejich každodenním životem už od útlého dětství, může vést k nedostatečnému
vědomí hodnoty vlastní práce. To je v Teotitlánu del Valle ještě podpořeno přetrvávající izolovaností
především starších žen a faktem, že tkaní jako pracovní náplni se věnuje celá komunita. Umění tkaní
proto není v Teotitlánu automaticky vnímáno jako unikátní dovednost, která si zaslouží odpovídající
ocenění. Petrona Lazo Hernández na toto téma říká: „Než jsem vstoupila do komunitární firmy,
nepřipadalo mi, že je moje práce moc cenná, protože tu práci, co děláme, tkaní koberců, jsme dělali
vždycky a prodávali jsme je za cenu, která neodpovídala vynaloženému úsilí. Ale teď, když jsem součástí
skupiny, vidím, že to, co děláme, je skutečně cenné, protože je to vážně dost pracné.“278 Členkám
Galvain Cuy tedy vstup do Color y Cultura a možnost přímého prodeje výrobků umožnil uvědomit si
hodnotu své práce. Kooperativ Galvain Cuy je pro ně zároveň prostorem, který pomáhá uchovávat
kulturní hodnoty a tradice a předávat je dál. Teresita Hernández García říká: „Tady se identifikuji se
svou prací. Umělecké řemeslo je pro mě hodnota, získaná od předků. Je pro mě velmi důležité být
součástí téhle skupiny.“279

274 Vida Nueva Galvan Cuy In: Youtube [online].31.3.2014 [cit. 2017-05-7].
Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=vcG0nVcs7GU&t=305s
275 Rozhovor s Adelou Vicente, Audiovizuální informační materiál z archivu Color y Cultura, kooperativ Galvain Cuy, červen
2010
276 Ibidem
277 Ibidem
278 Vida Nueva Galvan Cuy In: Youtube [online].31.3.2014 [cit. 2017-05-7].
Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=vcG0nVcs7GU&t=305s
279 Ibidem
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Hlavním důvodem pro založení kooperativu byla podle žen z Galvain Cuy šance vyššího
výdělku. Většina členek kooperativu jsou svobodné ženy, vdovy nebo svobodné matky, pro které je
tkaní a prodej koberců výdělečnou aktivitou, na níž jsou existenčně závislé. Spolupráce v rámci
kooperativu je pro ně cestou, jak se vymanit ze sítě intermediarios a zároveň možností čerpat z finanční
a hmotné pomoci od státních i nevládních organizací, kterou slibuje formální ustanovení skupiny.
Pastora Asunción Gutiérrez Reyes říká: „Hlavní motivací, se kterou jsme zakládaly skupinu Galvain Cuy
byly v první řadě bezprostřední potřeby, které jsme měly jako ženy bez partnerů. I v naší komunitě
existují svobodné matky, vdovy. Nebylo jednoduché snažit se zlepšit své životní podmínky, a přitom
neustále spoléhat na pomoc ostatních. Odtud vzešel nápad spojit se a zkusit pracovat společně.“280
Stejně pozitivně se o možnosti samostatně finančně přispět do rodinného rozpočtu zmiňuje i Adela
Vicente: „Nás jako členky Galvain Cuy tahle práce obohacuje v mnoha směrech. V první řadě nám dává
příležitost vážit si sama sebe také kvůli naší výdělečné činnosti. Prodej výrobků finančně pomáhá naší
rodině.“281
Kooperativní organizace zároveň umožňuje ženám spolehnout se na sebe navzájem a učit se
jedna od druhé. Kooperativ usnadňuje prodej výrobků mimo komunitu, kdy jedna z členek může odjet
prezentovat a prodávat výrobky kooperativu za ostatní. Výhodou je také určitá dělba práce na základě
osobních možností a kapacit jednotlivých členek. Některé starší členky, které už nemají sílu pracovat
na stavu a horší se jim zrak, mohou vlnu spřádat a mykat. Jiné, které ovládají dobře španělštinu, zase
častěji vyráží prodávat výrobky mimo Teotitlán. Šance na vyšší výdělek se zvyšují už jen samotnou
možností nabízet své výrobky v kamenném obchodě v Oaxace, kterým disponuje komunitární firma
Color y Cultura. Motivací pro práci v kooperativu je pro ženy z Galvain Cuy i pozitivní zpětná vazba od
zákazníků. Teresita Hernández García říká: „Lidé, kteří výrobky kupují a naše výrobky se jim líbí, mě
inspirují, abych se dál snažila.“282
Kooperativ zároveň členky Galvain Cuy vnímají jako prostředek k získání větší svobody pohybu
a rovnějších příležitostí v komunitě. Silvia Zitlali Gutiérrez Reyes říká: „Tenhle obchod je pro nás také
velkou příležitostí, protože nám otevírá oči do světa, je to boj žen, který je velmi důležitý, jsme rády že
existuje a jsme vděčné za příležitost.283 To nejpodstatnější, co bychom chtěly říct lidem, kteří chtějí
koupit naše výrobky, a co cítíme v srdci, je, že výrobek, který kupují, je zároveň příležitost pro ženu,
která ho vyrobila /.../ v tom koberci kupuje naši práci, naše emoce a náš život.“284
280 Vida Nueva Cooperative at the International Folk Art Market. Youtube [online].4.7.2013 [cit. 2017-05-7]. Dostupné z:
https://www.youtube.com/watch?v=P348BJC1tyg
281 Rozhovor s Adelou Vicente, Audiovizuální informační materiál z archivu Color y Cultura, kooperativ Galvain Cuy, červen
2010
282 Vida Nueva Galvan Cuy In: Youtube [online].31.3.2014 [cit. 2017-05-7].
Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=vcG0nVcs7GU&t=305s
283 Vida Nueva Cooperative at the International Folk Art Market. Youtube [online].4.7.2013 [cit. 2017-05-7]. Dostupné z:
https://www.youtube.com/watch?v=P348BJC1tyg
284 Ibidem
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Sdružování v rámci kooperativů vyžaduje od ženských pracovních kolektivů samostatnou
organizaci a plánování, což podle Pastory Asunción Gutiérrez Reyes pomáhá ženám k pocitu větší
sebedůvěry. Pravidelné schůzky a školení, organizované komunitární firmou Color y Cultura, mohou
být příležitostí nejen rozšiřovat své zkušenosti a dělit se o ně s ostatními, ale také ke vzájemnému
sdílení a podpoře. Petrona Lazo Hernández říká: „Já jsem předtím neuměla pracovat ve skupině, ale
teď tady, v našem kooperativu se scházíme každý měsíc a bavíme se o tom, na čem budeme dál
pracovat, na co se zaměříme příště.“285 Kooperativ se tak pro ženy stává cestou k získání pozitivnějšímu
pohledu na sebe samé. Adela Vicente říká: „Nikdy jsem nesnila o tom, že budu někdo důležitý, ale mým
snem bylo, abych si mohla vážit sama sebe. Například jsem se vždycky chtěla vyučit švadlenou, ale
nebylo to jednoduché, protože jsem vyrůstala v domě u rodičů a tehdy bylo všechno jinak než dnes,
hodně se dbalo na dodržování starých zvyků našich předků (zde Adela používá termín „usos y
costumbres“) a rodiče říkali, že dívka nemůže sama vycházet na ulici, neměla by moc studovat a měla
by se hlavně co nejdřív vdát, tak k čemu by jí to beztak bylo. /…/ Teď když jsem součástí skupiny, tak se
cítím užitečná, a to nejen pro kooperativ, ale také pro svou rodinu, protože tak můžu přinést víc peněz
do domácnosti.“286

Etnická (sebe)prezentace a textilní tvorba Galvain Cuy
Za účelem propagace vlastních výrobků se představitelky Galvain Cuy dopouštějí řady
drobných manipulací s projevy vlastní etnicity. Pokračování v řemeslných postupech předků, které
zmiňují jako důležitý rys své tvorby, rozhodně nemá podobu precizního konzervování starých technik,
vzorů a postupů, jakkoli jsou takové deklarované vlastnosti výrobku dobrým tahákem pro zákazníka.
Využívání marketingových strategií, těžících z etnického pozadí výrobků, má přitom v komunitě
dlouhou tradici. Již kolem roku 1920 místní podnikatelé vytváří znovu a znovu reprodukovaný obraz
tkalců z Teotitlánu jako dědiců a pokračovatelů předkolumbovského způsobu života a nositelů
zapotéckého kulturního dědictví. Odmítají být označováni za podnikatele či obchodníky (kterými ve
skutečnosti jsou) a v oficiálních materiálech se prezentují jako prostí umělečtí řemeslníci, kteří
produkují důležité kulturní artefakty.287 Tyto podoby sebeprezentace se i dnes promítají do podoby
reklamních materiálů, turistických průvodců a letáků, kolujících mezi importéry teotitlánských výrobků
ze Spojených států288 a přejaly je i současné kooperativy, včetně Galvain Cuy.
285 Vida Nueva Galvan Cuy In: Youtube [online].31.3.2014 [cit. 2017-05-7].
Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=vcG0nVcs7GU&t=305s
286 Rozhovor s Adelou Vicente, Audiovizuální informační materiál z archivu Color y Cultura, kooperativ Galvain Cuy, červen
2010
287 STEPHEN L.: The Creation and Re-Creation of Ethnicity: Lessons from the Zapotec and Mixtec of Oaxaca, s. 22
288 Ibidem
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V oficiálním katalogu Color y Cultura jsou výrobky Galvain Cuy prezentovány jako ručně
vyráběné starobylou rukodělnou technikou. Prezentační materiály Color y Cultura pak zdůrazňují
pracnost výroby, fakt, že výrobcem je zapotécká žena, líčí, že v komunitě, kde výrobek vznikl, se
zachovávají staré zvyky, rituály a jazyk z předkolumbovských dob, že motivy na výrobku jsou zapotécké
symboly, z nichž každý má svůj význam apod. Když odhlédneme od faktu, že samotný chov ovcí na vlnu
a tkaní na podnožkovém tkalcovském stavu přichází do Teotitlánu del Valle až se španělskou kolonizací
a že velká část zapotéckých motivů byla do tvorby Teotitlánců zařazena až ve druhé polovině minulého
století, jsou tu i další aspekty teotitlánských tapetes, díky kterým lze výrobky kooperativu Galvain Cuy
těžko považovat za produkty neporušeného pokračování předkolumbovských tradic.
Například v oficiálním katalogu Color y Cultura z roku 2014, jsou výrobky Galvain Cuy
prezentovány jako barvené přírodní cestou.289 Katalog dále uvádí, že červené barvivo na své koberce
získává Galvain Cuy z cochinilly, na modro barví vlákna indigem, dále používá brazilové dřevo (růžová)
směs z citronové kůry a cochinilly (oranžová), fialovou barvu vyrábí ze směsi popela a cochinilly,
kávovou z nopálů nebo ořechových skořápek a žlutou z aksamitníku. Ve skutečnosti zdaleka ne všechny
výrobky jsou barveny čistě přírodními barvivy. Důvodem je především časová náročnost získávání
extraktů a také fakt, že v rámci desetiletí trvajících zkušeností došli tkalci v Teotitlánu del Valle k závěru,
že koberce se zářivějšími (tzn. chemicky získávanými) barvami se lépe prodávají.
Další příklad manipulace s etnickými přesahy vlastní tvorby jsou zapotécké motivy na tapetes.
Umělecké tkalkyně z Galvain Cuy zdůrazňují, že na jejich kobercích může zákazník najít
předkolumbovskou zapotéckou symboliku, vycházejících z reliéfů v archeologických nalezištích v
Teotitlánu del Valle a v Mitle. Pastora A. Gutiérrez Reyes říká: „Je pro nás důležité stále používat
zapotécké vzory, protože je to pro nás důležitá kultura a měli bychom se starat o její uchování. Má
vlastní příběhy, náboženské představy, mýty, emoce, myšlenky, které jsou ukryté ve vzorech a motivech
našich výrobků. Jsou to vzory, které najdete v archeologických vykopávkách v Teotitlánu del Valle a v
Mitle.“ 290 Věc však opět není tak jednoznačná. Na kobercích se skutečně objevují zapotécké symboly,
ale také mayské obrazce a motivy z mixtéckých kodexů a v mnohem menší míře i motivy převzaté od
severoamerických Navahů. Ty se dostaly na zapotécké textilie v Teotitlánu del Valle a na sarapes v
mexickém městě Saltillo v 70. letech, kdy vzkvétal obchod se Spojenými státy. V USA v té době byly v
módě koberce, ručně tkané Navahy v Novém Mexiku, Utahu a Arizoně. Severoamerické originály
navažských koberců byly však mnohem dražší, a tak severoameričtí obchodní agenti začali tlačit na své
teotitlánské obchodní partnery, aby zařadily do motivů tapetes také navažskou symboliku.291 Prvky

289 Color y Cultura Catálogo 2015, Oaxaca de Juárez. 2015
290 Vida Nueva Cooperative at the International Folk Art Market. Youtube [online].4.7.2013 [cit. 2017-05-7]. Dostupné z:
https://www.youtube.com/watch?v=P348BJC1tyg
291 WOOD, W. W., The "Invasion" of Zapotec Textiles: Indian Art "Made in Mexico" and the Indian Arts and Crafts Act, s. 272
–
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odkazující ke slavné předkolumbovské minulosti a motivy dalších etnických skupin Mexika se na
teotitlánských tapetes uchovaly dodnes, navažské symboly na tapetes Galvain Cuy nenajdeme.
Vzhledem k tomu, že v Teotitlánu na prodeji výrobků s unikátním etnickým pozadím stojí celá
místní ekonomika, můžeme jistou manipulaci s etnickým pozadím výrobků ženám z Galvain Cuy těžko
vyčítat. Členky kooperativu zkrátka používají marketingové strategie v souladu se západním pojetím
reklamy: jsou si dobře vědomy, jaké aspekty by cílového zákazníka na produktu mohly přitahovat a ty
po obsahové stránce poněkud vágním líčením, které nabízí prostor zákazníkově fantazii, zdůrazňují.

7.2.2

Jiñi Ñuu, Mujeres de Yohocuaha
Velmi podobně jako v Teotitlánu del Valle pohlíží na kontinuitu uměleckého řemesla ve své

komunitě i členky kooperativů v San Juan Colorado. Opět zmiňují, že řemeslo jim předaly starší ženské
rodinné příslušnice. Paní Juana Felixa García Quiroz z kooperativy Mujeres de Yohocuaha říká: „Já jsem
se naučila tkát sama jen tak, že jsem pozorovala svou maminku při práci. Naučila jsem se přichystat si
vlastní stav a potom i tkát a dělám všechny druhy ruční práce. Všechny moje dcery už to umí také.“292
Julia Alavez Lorenzo, v době pořízení záznamu v roce 2011 sedmašedesátiletá členka kooperativu
Tusuchya, se také naučila umění tkaní na horizontálním stavu od své matky: „Naučila jsem se tkát ještě,
když jsem byla malá. Tak ve třinácti, čtrnácti letech. Začali jsme tkát huipil, potom calzón293, cotón.294
Už je to čtyřicet let, co tkám, ale dříve se výrobky tolik nevyvážely.“ 295 Členky kooperativů v San Juan
Colorado zároveň vnímají, podobně jako ženy z Teotitlánu del Valle a Santiago Yaitepec, tkaní na
horizontálním stavu jako součást každodenního života, své kultury a zároveň cestu, jak finančně
pomoci rodině. Julii Alavez Lorenzo její matka předávala řemeslo přirozeně jako něco, co ji v budoucnu
bude živit: „»Tímhle se budeš živit«, říkala. Spřádala jsem svoji bavlnu a ona ji barvila.“296
Na rozdíl od žen z kooperativu Galvain Cuy, jejichž produkce je v první řadě určená na prodej
a využití výrobků ve vlastních domácnostech je spíše okrajovou záležitostí, vstupuje u obyvatelek San
Juan Colorado do přístupu k jiný důležitý faktor. I dnes zde částečně přetrvává původní účel tkaní: totiž

292Artesanas de San Juan Colorado. Youtube [online].23.9.2016 [cit. 2017-05-7]. Dostupné z:
https://www.youtube.com/watch?v=R6OoOCIA8jg
293 Calzón jsou ručně tkané bavlněné pánské kalhoty nejčastěji bílé barvy a volného střihu, které se nosí hlavně při
slavnostních příležitostech. Dodnes jsou součástí šatníku etnik v pobřežní oblasti Mixteca de la Costa. KLEIN K.: El hilo
continuo. La conservaciónde las tradiciones textiles de Oaxaca. Vestimenta: San Juan Colorado [online]. 6.7.2011. [cit. 201705-7]. Dostupné z: http://sanjuancolorado-luna.blogspot.cz/2011/06/vestimenta_677.html
294 Cotón je název pro bavlněnou pánskou košili, která nahradila v indiánských komunitách někdejší tilmatl. V Oaxace
existuje více variant s délkou až po kolena, s nařasením na hrudi či balónovými rukávy. MENESES LOZANO H. M.: Traditional
Innovation in Oaxacan Indigenous Costumes, s. 4 Vestimenta: San Juan Colorado [online]. 6.7.2011. [cit. 2017-05-7].
Dostupné z: http://sanjuancolorado-luna.blogspot.cz/2011/06/vestimenta_677.html
295 Rozhovor s Julii Alavez Lorenzo, z archivu Adriany Osorio Avilez, San Juan Colorado, říjen 2011
296 Ibidem
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vyrobit pro sebe a svou rodinu tradiční (dnes využívaný už jen spíše při slavnostních příležitostech).
Catalina Mejía z kooperativu Jiñi Ñuu toto komentuje: „Takhle to dělali lidé už odnepaměti, kdysi dávno
s tím začali a nás tuhle práci naučila naše rodina. Říkali »dělejte to stejně jako my, protože tahle tradice
neupadne v zapomnění. Tenhle zvyk bude růst. Vezmete si muže a budete mu šít šaty, šijte mu calzón,
šijte mu cotón, ať už z bílé bavlny nebo coyuche.«“297 Původním oděvem žen San Juan Colorado byla
zavinovací sukně pozahuanco a kapuce capa, proto cotón a calzón s barevnými vetkávanými ozdobami
tkaly ženy především pro své manžele. Přestože tkaní na horizontálním stavu zůstává v komunitě San
Juan Colorado výhradně ženskou prací, barvení tkanin se tradičně věnovali také muži, na rozdíl od
komunity Santiago Yaitepec, kde je práce s textilem vyhrazena pouze ženám.298
Rozhovor s Adelfou Alavez Osorio, v době jeho vzniku pětašedesátiletou členkou kooperativu
Sanjuanera v San Juan Colorado, ukazuje, že ne vždy jsou pracovní postupy předávány idylickou a
přímočarou cestou z matky na dceru, jak by se mohlo zdát z některých uvedených líčení žen. Není
samozřejmostí, že žena svou dceru ke tkaní vede a učí ji, do hry vstupují osobní vztahy a rozpory.
Adelfino vyprávění také odhaluje, že alespoň pro některé ženy je umělecké řemeslo otázkou životní
volby, nikoli automatické následování cesty „usos y costumbres“, vytyčené jejich staršími příbuznými.
Pro paní Adelfu je její zaměstnání něčím, co si musela svým způsobem vybojovat, jak vyplývá
z následujícího líčení: „Naučila jsem se té práci ve dvanácti letech tak, že jsem se dívala na mou
maminku. Jí se to moc nelíbilo, protože si tehdy musela připravovat přízi sama. Dříve se nedala sehnat
upředená bavlna. Předla si jí sama a já jsem chtěla, aby mi to taky půjčila, abych se taky naučila
připravit si přízi. Ale ona říkala, že ne, že tu bavlnu musí pak kupovat. A tak, když nebyla doma, řekla
jsem jedné tetě, aby mě to naučila. Teta mě naučila spřádat vlákno a já jsem tak získala trochu
upředené bavlny a ona mi řekla, jak jí osnovat.“299
Podobně jako ženy z Galvain Cuy, také členky kooperativů v San Juan Colorado motivuje ke
vstupu do kooperativů a komunitární firmy šance vyššího a stabilnějšího výdělku. Jako hlavní důvod
ženy uvádí nutnost živit děti a přispívat jim na vzdělání. Herberta Quiroz Lorenzo z kooperativu
Yohocuaha říká: „Chtěla jsem vytvořit skupinu proto, aby se moje výrobky lépe prodávaly. To, že je můžu
prodávat, mi hodně pomáhá, aby můj syn mohl chodit do školy.“300 Minerva Nicolás Alavez říká: „Já
jsem se připojila k téhle skupině, protože potřebuji peníze, potřebuji, aby se moje ubrousky prodávaly,
abych pomohla naší rodině, abych mohla finančně podpořit moje děti.“301 Celia Tapia Alavez: „Pro mě

297Audiovizuální propagační materiál Color y Cultura, kooperativ Jiñi Ñuu, jaro 2014, rozhovor s Catalinou Mejía
298Julia ze San Juan Colorado říká: „Byl tu jeden pán, který barvil bavlnu, nevím přesně jak, ale chemickou cestou, na černo”.
Rozhovor s Julií Alavez Lorenzo, z archivu Adriany Osorio Avilez, San Juan Colorado, říjen 2011
299 Rozhovor s Adelfou Alavez Osorio, z archivu Adriany Osorio Avilez, San Juan Colorado září 2011.
300 Artesanas de San Juan Colorado. Youtube [online].23.9.2016 [cit. 2017-05-7]. Dostupné z:
https://www.youtube.com/watch?v=R6OoOCIA8jg
301 Ibidem
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kooperativ znamená hodně, protože tak můžu pomoci mé rodině, mým dětem.“302 María Leonor
Lorenzo Alavez: „Pro mě je práce v kooperativu hodně důležitá, protože jsme všichni indiáni a opravdu
nemáme peněz nazbyt a nemáme moc možností a tak, právě třeba prací tady, si můžeme vydělat peníze
na výdaje v domácnosti.“ 303 Kooperativ Jiñi Ñuu zároveň jako jediný spolupracuje i s muži. Ti se zabývají
pěstováním bavlny coyuche, ze které ženy tkají své textílie. Jeden z nich, Nelson Marín Nicolás říká:
„Pro mě a pro moji ženu je dobré, že jsme součástí skupiny, protože tak dostáváme podporu a daří se
nám o něco lépe. Díky skupině dnes už pracuji na poli o dost méně, protože se naše výrobky dobře
prodávají.“304
Začátek spolupráce kooperativu s Color y Cultura znamenal slibnou možnost pravidelně posílat
své výrobky do kamenného krámku v Oaxace. Ještě před jeho otevřením pořídila komunitární firma
Color y Cultura audiovizuální záznam rozhovorů se členkami kooperativů Jiñi Ñuu a Mujeres de
Yohocuaha. Z jejich výpovědí je patrné, že otevření obchodu, kde by byly jejich výrobky k zakoupení a
který by zajišťoval pravidelný, byť malý příjem, vnímají jako skutečnou nutnost: Augustina Quiroz
Nicolás z kooperativu Mujeres de Yohocuaha říká: „Velký problém naší skupiny je, že nemáme žádné
pevné místo, kde bychom mohly prodávat naše výrobky. Potřebujeme si vydělat každý den alespoň
trochu peněz a když si můžeme něco málo vydělat prodejem našich výrobků, velmi nám to pomáhá.
Přijíždějí sem nakoupit lidé z Oaxaky nebo z jiných míst a ano, něco prodáme, ale potíž je v tom, že
nemáme jedno místo, kde bychom všechny mohly prodávat. Potřebujeme si každý den alespoň něco
vydělat a umíme jen tkát.“305
Zlepšení vlastní finanční situace a pomoc rodině, které práce v kooperativu přináší, rovněž
pozitivně ovlivňuje pohled žen na sebe samé. Adelfa Alavez Osorio se o sebe starala sama ještě před
založením prvního kooperativu v 70. letech, zpočátku tedy nebyla na činnosti kooperativu závislá. Její
líčení uvádím jako ilustraci toho, jak pozitivní roli hraje v sebehodnocení žen jejich finanční
soběstačnost: „Když moje matka umřela, já už jsem se o sebe uměla postarat. Otec mého dítěte mě
opustil a zůstala jsem sama. Řekla jsem svojí mamince, že zůstanu doma, protože už jsem si vydělávala
takhle, že zůstanu s nemocným bratrem, a tak tu teď žiju s jedním synem a už se nevídám s jeho otcem,
a tak jsem tu zůstala dodnes a živím se sama svou prací.306/.../Dělám to, co chtějí lidé, kteří si mě na
práci najmou. Když chtějí ubrus, nebo rebozo, tak ho udělám. Touhle prací se živím. Dělám ubrusy,
ubrousky, reboza a tašky.“307

302 Artesanas de San Juan Colorado. Youtube [online].23.9.2016 [cit. 2017-05-7].
https://www.youtube.com/watch?v=R6OoOCIA8jg
303 Ibidem
304 Ibidem
305 Ibidem
306 Rozhovor s Adelfou Alavez Osorio, z archivu Adriany Osorio Avilez, San Juan Colorado září 2011.
307 Ibidem
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Dostupné

z:

Další výhodou kooperativu je větší flexibilita a možnost rozdělení pracovních úkolu. V
rozhovorech se ženami z komunity San Juan Colorado se nejvíce ze všech tří komunit objevily stížnosti
na manžely, kteří nechtějí ženy pouštět prodávat výrobky mimo domov. Proto je možnost spolupráce
ve větší skupině v tomto ohledu velmi vítaná. Paní Julia Alavez Lorenzo lámanou španělštinou říká: „Je
to hezká práce, ale to, co bychom si přáli je, aby přišel někdo z organizace a pomohl nám, aby se naše
výrobky prodávaly víc mimo San Juan Colorado, na více místech. Vyjíždět prodávat naše výrobky mimo
komunitu je pro nás problém. Bylo by dobré, kdyby někdo přijel nakoupit naše výrobky přímo k nám.
Říkáme to všechny. Tkáme, tkáme, pracujeme, ale nejde to na odbyt. Kéž by zájemci přišli a viděli na
vlastní oči, jaká je to práce. Malé ubrousky jsou hotové hned, ale vyrobit huipil trvá dlouho. S ozdobou
kolem krku to trvá celé dny. Kéž by se našel způsob, jak by kupující mohli přijet přímo sem. Je to těžké
vyrážet prodávat ven.“ Její líčení dále pokračuje: „Organizujeme se do skupin, protože tak jsme zvyklé
tkát. Já jsem vyrážela prodávat svoje výrobky mimo komunitu a prodávaly se dobře, dříve se prodávaly
lépe. Ale dnes, protože je nás hodně, naše výrobky už nejdou tolik na odbyt. Ženy z komunity za mnou
začaly chodit a žádaly mě o pomoc. Já nejsem žádný překupník, ale nakonec jsem souhlasila a prodávalo
se to dobře. A tak za mnou chodili lidé a říkali »Vezmi s sebou i naše výrobky!« A tak já jsem je vzala a
šla jsem je prodávat, a tak vznikl kooperativ, protože to sami lidé chtěli. Je to dost obtížné dostat odsud
všechny ty výrobky a ve skupině to jde líp.“308 Na dotaz, zda je spolupráce ve skupině výhodnější proto,
že pokud dostane kooperativ pozvánku na nějakou prodejní akci, pokaždé se najde někdo, kdo může
výrobky vyvést, paní Julia odpovídá: „Ano, tak bychom si to představovaly Já můžu vyjet prodávat ven,
ale ostatní ne. Nikam nejezdí. A pak mi řeknou, že je to kvůli manželovi, že je nechce pustit. Tak to je
trochu složité. Já jezdím prodávat i jinam, ale ne moc daleko. Jezdím do Oaxaky, do Puerto Escondido,
jen tam, nikam dál. Dál odsud, třeba do Ciudad de México ne.“309

Etnická (sebe)prezentace a textilní tvorba Jiñi Ñuu
Podobně jako členky Galvain Cuy, i ženy z kooperativů Jiñi Ñuu a Mujeres de Yohocuaha na
propagačních materiálech Color y Cultura i při osobních rozhovorech zdůrazňují kontinuitu
tkalcovského řemesla. Hovoří o tom, že stejně, jako se nezměnila od dávných dob technika tkaní, i
motivy a obrázky na textiliích zůstávají stejné. Jako důležitý rys své práce vnímají pokračování v tradici,
zděděné po předcích: „Techniky tkaní, které používáme, jsou ty samé jako dřív, nemění se obrázky a
taky barvy jsou ty samé jako v minulosti.“310 Vyprávění paní Adelfy Alavez Osorio však ukazuje, že to
308 Rozhovor s Julií Alavez Lorenzo, z archivu Adriany Osorio Avilez, San Juan Colorado, říjen 2011
309 Rozhovor s Julií Alavez Lorenzo, z archivu Adriany Osorio Avilez, San Juan Colorado, říjen 2011
310 Tejedoras de Vidas y Sueños In: Youtube [online].31.3.2014 [cit. 2017-05-7].
Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=4rJJKjzCsFc&t=11s
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není tak docela pravda. I když tkaní na horizontálním stavu má v komunitě nepochybně dlouhou
historii, otázkou je, zda je pro všechny ženy aspekt předání nedotčeného hmotného kulturního dědictví
skutečně podstatný. Stojí za to se dokonce ptát, do jaké míry si vůbec všechny tento rys své tvorby plně
uvědomují.
Podoba ručně tkaných textilií v San Juan Colorado, podobně jako v Teotitlánu del Valle,
rozhodně není čímsi statickým. Vzhled výrobků je ovlivněn osobním vkusem umělecké řemeslnice a
zákazníka a někdy je jejich volba prostou otázkou řemeslné zručnosti. Jak popisuje paní Adelfa Alavez
Osorio, někdy si ženy nové motivy přímo vymýšlí, či je modifikují, jindy přejímají nové vzory i ze
vzdálených zdrojů. Paní Adelfa například s neskrývanou hrdostí líčí, jak se samostatně naučila vetkávat
do textilií obrázky a motivy, které se jí samotné líbily: „/…/a když si máma všimla, že už umím něco
vyrobit sama, začala mi kupovat bavlnu a já se pustila do tkaní alespoň jednoduchých obrázků. Když mi
bylo asi třináct nebo čtrnáct, dělala jsem už složité obrázky a figury. Přišla jsem na to, jak vplétat vlákna
a naučila jsem se hodně obrázků, víc, než matka myslela že zvládnu, sama jsem přišla na způsob, jak
některé vyrobit“311
Později začala Adelfa prodávat ve městě Pinotepa de Don Luis chleba, který pekla její matka, a
s ním i vlastnoručně tkané ubrousky. Zde pak získává své první zakázky: „Jednou mi jedna paní dala na
zakázku vyrobit rebozo. Řekla mi: »Přála bych si, aby to rebozo bylo hodně široké.« Řekla jsem, že ho
vyrobím, protože jsem věděla, že mi dobře zaplatí. A sama jsem do něj vetkala všechny obrázky, co se
mi líbily a vypadalo to moc pěkně. A jak to paní viděly a začaly si mě najímat, abych jim také udělala
rebozo. A tak ne moje máma, ale já sama už jako malá holčička jsem hledala způsob, jak bych se to
naučila. A když už jsem věděla, jak pracovat s vláknem, dělala jsem nejprve jednoduché obrázky a pak
jsem sama hledala i něco složitějšího. Dřív tyhle vzor každý neuměl.312 Za nějaký čas už uměla Adelfa
tkát lépe než její matka (nebo je o tom alespoň přesvědčena): „Ona uměla jen tenhle druh tkaní, tohle
dělala moje matka. Když si matka všimla, že mi to jde, že mi to opravdu jde, protože ona sama neuměla
to, co jsem se naučila já, viděla, jak jsem se naučila obrázek pejska a škorpióna, pozorovala jsem totiž,
jak pracují ostatní a začala jsem to dělat taky tak, tak se mě ptala: »Jak jsi to dokázala? Vypadáš, že
neumíš do pěti počítat, ale teď vidím že jsi vážně chytrá.«“313
Příkladem volného přístupu k zařazování nových motivů je i Adelfino vyprávění o tom, jak
začala zařazovat do motivů, vetkávaných do svých výrobků, obrázek dvouhlavého orla. Jedná se o
motiv s rozsáhlým mytologickým pozadím, který se na mezoamerických textiliích objevuje poměrně
často.314 V San Juan Colorado však běžný nebyl. Adelfa viděla tento obrázek na textiliích ve městě

311 Rozhovor s Adelfou Alavez Osorio, z archivu Adriany Osorio Avilez, San Juan Colorado září 2011.
312 Ibidem
313.Ibidem
314 Dvojhlavý orel je velmi rozšířený mezoamerický motiv, který najdeme na textiliích v Oaxace, na východě Guerrera a jiných
regionech Mexika a Guatemaly. Bývá proveden rozmanitými technikami a často tvoří ústřední, nejdůležitější motiv dané
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Igualapa ve státě Guerrero a tolik se jí líbil, že se rozhodla jej také zařadit do svého repertoáru:
„/…/viděla jsem huipil v jednom městečku, které se jmenuje Igualapa a jedna paní z Don Luis má stejný
a požádala mě, abych udělala taky takový, ale já jí říkám »Ne, jestli chcete udělám rebozo, ale huipil
ne, protože co když ho zkazím, nepovede se mi střih kolem krku a vy se pak budete zlobit. Jestli chcete
udělám vám rebozo.« A pak mě ta paní naučila tenhle vzor a já jsem zjistila, jak správně vplést bavlnku.
Ale tenhle motiv se tu předtím nedělal, protože je to motiv, co se dělá na huipilech z Igualapy.“ 315 Na
fotografiích dole jsou pak vlevo motivy charakteristické pro mixtécké textílie ze San Juan Colorado,
vpravo pak motiv dvouhlavého orla („águila bicéfala“) na bavlněném huipilu z Guerrera, z oblasti
vzdálené asi čtyři hodiny cesty od Igualapy. Tento detail z vyprávění paní Adelfy dobře ilustruje stále
trvající proměnu a vzájemné ovlivňování mezi jednotlivými etniky i vzdálenějšími komunitami.

Motivy charakteristické pro textilní tvorbu
v San Juan Colorado316

Dvouhlavý orel (águila bicéfala) na huipilu
z mixtécké komunity v oblasti Metlatónocu na
východě Guerrera, cca pol. 20. století317

Motivy na dečce z dílny Jiñi Ñuu, 2014 318

textilie. Původní předkolumbovský motiv je spjatý s příběhem o božských dvojčatech, který se v různých obměnách objevuje
ve vyprávění mnoha mezoamerických etnik. Je symbolem moci a síly ve dvou jejích opačných a zároveň komplementárních
podstatách (žena-muž, světlo-tma, nahoře-dole) a duality světla jako střetávání dobra a zla.
315 Rozhovor s Adelfou Alavez Osorio, z archivu Adriany Osorio Avilez, San Juan Colorado září 2011.
316 Mexican textiles: Coastal Mixteca. Mexican Indigenous Textile Project. [online] © 2006 Bob Freund [cit. 7.8.2017].
Dostupné z: http://www.mexicantextiles.com/grouppages/mixtecacoasta.html
317 KLEIN K. El hilo continuo. La conservaciónde las tradiciones textiles de Oaxaca, s. 130
318 Archiv autorky
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S etnickou sebeprezentací ve vztahu k rukodělné textilní tvorbě místních žen souvisí také
aktivita designérů státních institucí v 70. – 90. letech, ve kterých dnes pokračují v určité šetrnější
obměně organizace jako Fundación Comunitaria Oaxaca (FCO) nebo Rada pro udržitelný rozvoj San
Juan Colorado (CDS). Za zmínku z historie kooperativu v 90. letech stojí konflikt kolem krejčovského
ateliéru Verónicy Lorenzo, současné prezidentky Jiñi Ñuu a jejího manžela Amadora Martína, který
zpracovává textilie, vyprodukované ženami v San Juan Colorado do moderněji pojatých střihů.
V polovině 90. let se Verónice Lorenzo podařilo s podporou vládní organizace ARIPO přivést do
komunity profesorku šití a uměleckého návrhářství a s její pomocí zde pak uspořádat tvůrčí dílnu.
V této dílně pak vznikají nové střihy výrobků, určené k prodeji v turistických centrech. Verónica Lorenzo
uvádí, že v minulosti prošel kooperativ několika podobnými školeními za pomoci odborníků z vládních
organizací, žádné však nepřineslo příliš užitku. Výsledky se dostavily až po tomto projektu, který vzešel
z iniciativy samotných členek Jiñi Ñuu. Ve druhé polovině 90. let se tak skupina jako jedna z prvních v
oblasti Mixteca de la Costa začala specializovat na výrobu stylizovaných oděvů, které čerpaly ze
současných střihů a mísily je s motivy a barevnými kombinacemi, charakteristickými pro mixtéckou
estetiku.
Některé výrobky tohoto ateliéru pak vycházely ze modelů návrhářek Beatriz Russek a Marthy
Turok. Ty pro organizaci ARIPO vytvořily sérii návrhů moderních střihů z rukodělných textilií.
Nesouhlasily ovšem, aby se tyto návrhy volně kopírovaly a nekontrolovatelně šířily mezi prodejci, a to
včetně státem podporovaných kooperativů. Jiñi Ñuu toto nerespektovalo, přičemž jeho vedoucí
Verónica Lorenzo argumentovala tím, že není jednoznačné, kdo je ve skutečnosti duševním vlastníkem
modelů, prodávaných jejím krejčovským ateliérem. Je to kooperativ, které na základě tradičních
způsobů výroby vytvořily látky, nebo návrhářky, které jsou autorkami jednotlivých střihů, jež však samy
o sobě opět vychází z indiánských mezoamerickými oděvy (huipil, pozahuanco, rebozo, quechquemitl
etc.)? Verónica Lorenzo měla následně konflikt s Beatriz Russek, která v té době v San Juan Colorado
pracovala se skupinou Mujeres de Yohocuaha a přála si, aby se obě skupiny spojily. Podle Verónicy
Lorenzo byla důvodem snaha o kontrolu nad produkcí Jiñi Ñuu.319 Na to ovšem Verónica nepřistoupila
a pokračovala dál v samostatné práci. Tento konflikt je dalším z celé řady sporů o duševní vlastnictví,
které jsou dnes charakteristické pro postoj některých indiánských uměleckých řemeslnic k současným
módním designérům, čerpajícím inspiraci z jejich umění. Ať už je definování hranice mezi inspirací a
plagiátem jakkoli obtížné a v některých případů může být současný módní trh „v právu“, jako
zranitelnější strana sporu se dlouhodobě ukazují být indiánské umělecké řemeslnice. Tomuto
problému se dále hlouběji věnuji v kapitole Etnická (sebe)prezentace Kee Nshií a Bordados chatinos.

319 HÉRNANDEZ DÍAZ J., ZAFRA G.: Artesanas y artesanos: Creación, innovación y tradición en la producción de artesanías, s.
272

91

Dnes jsou to pak především Komunitární nadace Oaxaca (FCO) a Rada pro udržitelný rozvoj San
Juan Colorado (CDS), které zanechávají stopy na textilní tvorbě v San Juan Colorado a ovlivňují
sebeprezentaci místních žen ve vztahu ke komercializaci jejich výrobků. Jak již bylo zmíněno, dnes již
jen menší část místních žen chodí od pasu nahoru běžně odhalené. Na propagační fotografii pro Color
y Cultura, která je prezentována na webu organizace Color y Cultura a v jejích oficiálních materiálech,
jsou členky kooperativu vyfoceny právě takto, tedy s odhalenou hrudí, pouze v tradičních zavinovacích
sukních pozahuancos. Zdá se, že cílem bylo zachytit „autenticky indiánský“ obraz komunity pro
potenciálního zákazníka. A to i přesto, že ani pozahuanco dnes již není každodenní součástí šatníků
místních žen a znalost jeho tradiční výroby mizí. Zmíněná propagační fotografie pak souvisí s iniciativou
na obnovení umění výroby tohoto kusu textilu. V roce 2015 byl organizací FCO v San Juan Colorado za
účasti zástupkyň kooperativů Jiñi Ñuu a Mujeres de Yohocuaha uspořádán workshop tkaní
pozahuancos a jejich ručního barvení tradičními postupy. Školení absolvovalo 30 žen, jež následně
zaškolily ve výrobě ostatní.320

Členky Jiñi Ñuu, San Juan Colorado, 2014321
CDS pak od roku 2010 usiluje o obnovu pěstování bavlny coyuche v subregionu Mixteca de la
Costa, v Costa Chica de Oaxaca. CDS, vedená Američankou Margaret MacSems, se věnuje výhradně
zpracovávání lokálně pěstované bílé bavlny a bavlny coyuche.322 V kooperativech Jiñi Ñuu a Mujeres de
Yohocuaha se jejím pěstováním zabývají také muži. Podle Julie Alavez Lorenzo má pěstování bavlny
muži v komunitě tradici, Julia vypráví, že bílou bavlnu pro soukromé účely pěstoval už její otec.323
Naopak tmavší, do žluta zbarvená bavlna coyuche se podle paní Julie před vznikem této organizace

320 Informe anual 2015. Fundación Comunitaria Oaxaca. Oaxaca de Juárez. 2016, s. 10
321 Color y Cultura, Empresa Comunitaria [online] ©2014 [cit. 2.7.2017]. Dostupné z: http://www.colorycultura.com/
322 MACSEMS M. Katyi ya’ a Revives Native Cotton Growing, Spinning, Weaving in Oaxaca In: Weave a real peace [online].
Vol. 22, No. 2. Summer 2015. [cit. 2017-13-7]. Dostupné také z: http://weavearealpeace.org/weave/wpcontent/uploads/Summer-2015.pdf., s. 4
323 Rozhovor s Julií Alavez Lorenzo, z archivu Adriany Osorio Avilez, San Juan Colorado, září 2011
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v San Juan Colorado minimálně půl století nepěstovala a tohoto odstínu bavlny se dosahovalo
barvením bílé odrůdy bavlny.324 Místní dosahovali odstínu „coyuche“ barvením slupkou plodu nance
(španělsky namche).325 Julia Alavez Lorenzo říká: „Moje maminka používala k barvení slupku plodu
nance, protože tehdy nebyla bavlna coyuche a můj táta rád nosil bavlněné oblečení v kávové barvě,
v barvě coyuche. A tak brala tyhle slupky a barvila jimi tkaninu. Tehdy musela ještě bavlnu sama
spřádat.“326 Tato technika barvení bavlny na žluté a okrové odstíny zásluhou projektů na obnovu
pěstování bavlny coyuche dnes mizí. Pěstování „tradiční“ bavlny coyuche se pak opět odráží na
sebeprezentaci žen z Jiñi Ñuu na propagačních materiálech Colory y Cultura. Na fotografii nahoře je
můžeme právě s košíky okrové bavlny coyuche.
Iniciativy FCO a CDS tak dnes vytváří určitý protipohyb k aktivitě státních institucí v 70. letech.
Zatímco ty se pokoušely „civilizovat“ místní ženy zaváděním zahalování hrudi a nových střihů oblečení,
FCO a CDS naopak usilují o znovuobnovení „tradičních“ postupů a oděvů, jež byly zásluhou
modernizace před několika desetiletími vytlačeny. Paradoxní je, že hlavním podnětem k provádění
těchto změn je v obou případech určitá snaha „vyjít vstříc“ moderní kultuře. Zatímco v tom prvním jde
o to přiblížit indiánky jejich stylem odívání modernitě, která nezahalenou ženskou hruď neakceptuje,
v tom druhém je to snaha představit San Juan Colorado, Jiñi Ñuu a jeho tvorbu zákazníkovi jako místo
se silně přetrvávající „původní“ indiánskou kulturou.

7.2.3

Kee Nshií
V Santiago Yaitepec se textilní tvorbě a výšivce v porovnání s ostatními dvěma zkoumanými

etniky věnuje poměrně menší část žen z komunity. Santiago Yaitepec je zároveň odlehlejším a
zaostalejším municipiem než Teotitlán del Valle a San Juan Colorado a samotné etnikum Chatinů, mezi
které se v současnosti řadí kolem 45 000 mluvčích, je mnohem méně početné, než statisícové
zapotécké a mixtécké národy. Proto i charakteristické výrobky uměleckého řemesla Chatinů jsou
v kontextu nepřehledné a bohaté džungle projevů uměleckořemeslné tvorby původních indiánských
etnik vzácnější.
Odlehlost komunity Santiago Yaitepec zároveň přispívá k tomu, že je umělecké řemeslo
chatinských žen nejen méně dostupné běžnému zákazníkovi ale také, jak už bylo řečeno v úvodu této

324 Rozhovor s Julií Alavez Lorenzo, z archivu Adriany Osorio Avilez, San Juan Colorado, září 2011
325 Drobný, žlutý, třešním podobný plod nance pochází ze stromu Byrsonima crassifoia, který se vyskytuje v tropických a
subtropických oblastech Jižní a Střední Ameriky. V komunitách San Juan Colorado, Pinotepa de Don Luis, obývaých Mixtéky a
v San Mateo del Mar, kde žije etnikum Huaves se za účelem barvení bavlny na odstín coyuche používají kromě nance také
plody mangrovníku a dalších rostlin. Rozhovor s Julií Alavez Lorenzo, z archivu Adriany Osorio Avilez, San Juan Colorado, září
2011
326 Ibidem
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práce, opomíjené z hlediska odborné reflexe. Tyto okolnosti do jisté míry vstupují i do sebepojetí
uměleckých řemeslnic z kooperativu Kee Nshií a hrají svou roli v jejich snahách propagovat své výšivky
jako výhradně spjaté s jejich rodnou komunitou. Důležitým impulzem pro společnou pracovní
organizaci žen ze Santiago Yaitepec byla snaha více propagovat místní textilní tvorbu a dát tak širší
veřejnosti vědět o své kultuře a umění. Podle členek Kee Nshií si ženy z ostatních komunit v regionu
přivlastňují jejich charakteristické oděvy a na důležitých kulturních událostech, jako je například
každoroční festival Guelagetza, je prohlašují za svoji práci. Jedna ze členek Keen Nshií na toto téma
říká: „Pro založení kooperativu nás hodně motivovalo, že kousek od Juquily je komunita, kde nosí náš
typický oděv a pak jdou na Guelagetzu a další akce a prezentují ho, jako by byl jejich. A to nám vadilo a
nelíbilo se nám, že nosí naše výrobky, jako by byli jejich, jako by je vyrobili oni.“

327

Jiná členka

kooperativu dodává: „Jsem ráda, že jsem součástí skupiny, protože tak můžeme lépe prorazit s naším
typickým oděvem. Mně se moc líbí, a chtěla bych, aby ostatní věděli, co tu děláme /…/ šijeme si tu
všechno, blůzy, sukně a všechno je to vyšívané, a to se mi moc líbí.“328 Zároveň jsou však členky Kee
Nshií, podobně jako ženy z Galvain Cuy a Jiñi Ñuu, poměrně nakloněné tvorbě na přání zákazníka:
„Chtěla bych vyrábět více věcí, dělám hodně tašek, protože se tu dobře prodávají, ale jestli dostaneme
jinou zakázkou, budeme pracovat na jiných produktech.“329
Další důležitou motivací pro založení kooperativu byla šance finančně si polepšit a získat nové
kanály pro distribuci svých textilií, častěji je prodávat i ve větších městech: „/…/ a taky máme další
problém, že se naše výrobky moc neprodávají v Juquile a v Oaxace, protože tam nemáme žádné pevné
prodejní místo a tak naše výrobky nakupují jenom lidé odsud.“330 Organizace v rámci kooperativu
umožňuje dělbu práce a distribuci objednávek, kterou uvítají zejména ženy, jež se musí na přechodnou
dobu více věnovat rodině. Prezidentka kooperativu Verónica říká: „Tak jsme se rozhodly založit
kooperativ a jsme za to moc rády, protože když dostaneme například objednávku na pět blůz a tři sukně,
tak část můžu udělat já a část jiná členka kooperativu. Teď, když jsme ve společné organizaci, dost si
pomáháme.331 Jiná členka kooperativu Kee Nshií říká: „Jsem moc ráda, že jsem členkou téhle
organizace, protože můžu prodávat svoje výrobky a doufám, že to tak bude i do budoucna.“332
Ženy z Kee Nshií zároveň uváděly další specifický problém, který doufaly, že jim členství
v organizaci se sídlem v Oaxace pomůže vyřešit: byla jím příliš vysoká cena bavlny. Vzhledem k relativní
izolovanosti Santiago Yaitepec jsou možnosti žen zvolit si dodavatele materiálu značně omezené:

327 Kee Nshii In: Youtube [online].31.3.2014 [cit. 2017-05-7].
Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=g40CCsjG3dY&t=85s
328 Ibidem
329Ibidem
330 Kee Nshii In: Youtube [online].31.3.2014 [cit. 2017-05-7].
Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=g40CCsjG3dY&t=85s
331 Ibidem
332 Ibidem
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„Problémem, se kterým se potýká naše organizace, je to, že je někdy dost obtížné sehnat zpracovanou
bavlnu, protože nám ji prodávají hodně draho a my bychom rády našly nějaký obchod, který by nám ji
prodal levněji, abychom vydělaly trošku víc, protože tady jsou zpracovaná bavlněná vlákna hodně
drahá.“333 Výhodná na pracovní organizace v kooperativu je podle žen z Kee Nshií Yaitepec možnost
pracovat společně, sdílet materiál a nápady, získat nové zkušenosti a zabavit se.334 Členky Kee Nshií se
jako jediné z trojice kooperativů nezmiňují přímo o problémech s manžely nebo zbytkem komunity
v jejich snažení o komercializaci výrobků. Důvodem může být fakt, že audiovizuální materiál pochází
z doby krátce po založení kooperativu, kdy ženy ještě neměly příliš příležitostí za účelem prodeje
komunitu opouštět. Zároveň, jak uvádí předsedkyně kooperativu, je většina skupiny tvořená
švagrovými, žijícími blízko u sebe (což odpovídá chatinské tradici, kdy se ženy stěhují do domu svých
manželů – bratrů, bydlících v sousedství), vzájemné návštěvy a schůzky při zakládání kooperativu
nebyly takový problém.335
Výpovědi členek Kee Nshií vznikly pro potřeby propagačního videa komunitární firmy Color y
Cultura, natočeného v roce 2014. Dnes je již patrné, že mnoho z jejich představ a plánů se nepodařilo
realizovat. Color y Cultura nedokázala v důsledku obtížné komunikace a vzdálenosti zprostředkovat
prodej výrobků Kee Nshií v Oaxace a členky Kee Nshií nebyly schopné nastavit svému podnikání takové
podmínky, aby mohly pravidelně opouštět komunitu a účastnit se trhů a přehlídek a vyvážet své zboží
mimo Santiago Yaitepec. Souhrnně řečeno, kooperativní podnikání žen v komunitě Santiago Yaitepec
má před sebou ještě dlouhou cestu, na které spolupráce s komunitární firmou Color y Cultura
znamenala jen jeden z prvních, ač jistě ne zcela bezvýznamných kroků.

Etnická (sebe)prezentace a textilní tvorba Kee Nshií a PKI e CHAq f TNYAn – Bordados
chatinos
Pro kooperativ Kee Nshií hraje v jejich etnické sebeprezentaci důležitou roli snaha jeho členek
upozornit na textilní tvorbu Santiago Yaitepec jako na něco zcela specifického i v rámci etnika Chatinů.
Na rozdíl od žen ze zapotéckých a mixtéckých kooperativů však ženy ze Santiago Yaitepec neměly
v propagačních rozhovorech pro Color y Cultura ani při osobním rozhovoru tendenci prezentovat svou
tvorbu jako pokračování tradic předků. Členky Kee Nshií nijak nezdůrazňují kontinuitu motivů nebo
textilních technik (to i přes to, že se v komunitě, stejně jako v San Juan Colorado textilie stále ručně
tkají na horizontálním stavu). Etnická sebeprezentace žen z Kee Nshií v souvislosti s jejich výrobky se
333 Kee Nshii In: Youtube [online].31.3.2014 [cit. 2017-05-7].
Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=g40CCsjG3dY&t=85s
334 Rozhovor s předsedkyní kooperativu Kee Nshií Verónicou, prosinec 2014
335 Ibidem
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tak, spíše než o kontinuitu tradice, opírá o snahu odlišit se od ostatních komunit, a to i těch stejného
etnického původu, a vyzdvihnout krásu a výlučnost textilní tvorby Santiaga Yaitepec.
V souvislosti se současným problémem „přivlastňování“ a plagování textilní tvorby původních
etnik a ve spojitosti s tématem politických a kulturních konotací, které jsou dnes s rukodělnou textilní
tvorbou indiánských komunit spojeny, stojí za zmínku spor kolem chatinských rukodělných textilií,
který vznikl na již zmiňovaném folklórním festivalu Guelagetza v červenci 2017. Guelagetza je slavnost
„autentické“ hudby, tance, jídla a uměleckých řemesel ze sedmi regionů Oaxaky, který se koná
každoročně třetí týden v červenci v hlavním městě státu. Je to oficiálními institucemi podporovaná
událost, na kterou se sjíždějí příslušníci jednotlivých etnik, aby zde prezentovali svou uměleckou tvorbu
a zvyky. Zároveň se však také jedná o turistické lákadlo a zdroj ekonomického profitu a prestiže pro
město. Sami příslušníci indiánských etnik vnímají tento festival jako zásadní událost, příležitost, kdy
mohou představit svou kulturu světu. Zároveň však budí Guelagetza kontroverze. Aktivisté a
intelektuálové, zabývající se právy indiánů v Mexiku, ji vnímají jako politický nástroj, umožňující
politickým představitelům veřejně se prezentovat v charakteristických oděvech indiánských etnik jako
ochránci jejich práv a příznivci a podporovatelé indiánských kultur a zvýšit tak svou popularitu, zatímco
zájmy těchto skupin reálně stojí stranou. Manželka guvernéra státu Oaxaca Ivette Morán de Murat si
na zahájení festivalu Guelagetzy 17. července 2017 oblékla šaty s vrchním dílem sestávajícím z blůzy,
jednoznačně identifikovatelné jako práce chatinských žen ze Santiago Yaitepec. Spodní díl šatů však
sestával z bílé sukně se zavěšenými barevnými střapci, která s charakteristickým oděvem Chatinů nemá
nic společného. Tato róba byla komentována v médiích (viz článek Jenny Sánchez Kdo navrhl šaty Ivetty
Murat na Guelagetzu?)336 a byla probírána na stránkách obou firem Chatinů přímo ze Santiago
Yaitepec, které se zabývají prodejem chatinských děvů. Jak první firma PKI e CHAq f TNYAn i – Bordados
Chatinos337, tak druhá s názvem La Chatina de Yaitepec, se vyjádřily k obleku Ivette Murat kriticky. La
Chatina de Yaitepec dále upozornila na to, že blůzy s chatinskou výšivkou oblékly na oficiálním
vystoupení na Guelagetze ještě další dvě významné ženy, zpěvačka Susana Harp a představitelka
mexického Sekretariátu kultury. Jádrem sporu bylo, že šaty guvernérovy ženy kombinovaly
charakteristickou výšivku s cizorodými prvky a dále to, že tyto výšivky byly použity bez uvedení
spojitosti s touto komunitou.

336 SÁNCHEZ J.: Quién diseñó le vestido de Ivette Murat para Guelagetza [online].17.7.2017. [cit. 7.8.2017]. Quadratín
Oaxaca. Dostupné z: https://oaxaca.quadratin.com.mx/quien-diseno-vestido-ivette-murat-guelaguetza/
337 Na stránkách PKI e CHAq f TNYAn i – Bordados Chatinos se objevila tato reakce: Jak můžeme chtít, aby byla respektována
práva indiánských národů, zakotvená v článku 169 naší ústavy a zákony o ochraně nehmotného kulturního dědictví, když
samotní guvernéři a jejich spolupracovníci podporují plagiátorství. Je jasné, že chatinské výšivky jsou teď v módě, ale pozor!
Jedna je věc je koupit kus oděvu, a druhá je porušovat nedotknutelnost dědictví indiánských etnik bez jejich vědomí. Každý den
je to horší, kéž by existovalo něco, co by nás ochránilo před takovými podrazy. Stěžujeme si, že Francouzi pak zase italské
značky a další plagují naše výrobky, přitom ti nejhorší zloději jsou tady!!! PKI e CHAq f TNYAn i – Bordados Chatinos. In:
Facebook. 18.7.2017 [online]. [cit. 2017-11-29]. Dostupné z: https://www.facebook.com/BordadosChatinospkiEchaqFtnyanI/
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Ivette Morán de Murat na festivalu Guelagetza, červenec 2017 338

K podobným manipulacím se symbolickými významy rukodělné textilní tvorby indiánských
komunit přispívá nevyřešená legislativa v otázce nehmotného kulturního dědictví etnik, která se stává
problémem hlavně ve chvíli, kdy jsou jejich charakteristické textilní prvky využívány návrháři v
moderně upravených střizích. Pokud jsou tyto návrhy výsledkem oboustranně prospěšné spolupráce,
kdy jsou ručně vyráběné textilie žen použity se souhlasem autorek a jejich podílem na výsledném
návrhu i zisku, většinou je hodnocení takovýchto projektů ze strany ostatních příslušníků etnik
pozitivní. Podobné iniciativy fungují především v Chiapasu, kde například v rámci projektu Maya Kotan
se sídlem v San Cristóbal de las Casas mladé designérky a módní návrhářky pracují s několika desítkami
žen z mayských komunit na vytváření vlastních návrhů oděvů, šál a tašek.339 Pokud je však takové užití
cizí práce provedeno bez souhlasu či vědomí ženy, která materiál vytvořila (nebo k tomu existuje
důvodné podezření) či pokud komunita má z konečného návrhu nulový prospěch, následuje logicky
často negativní reakce, někdy i obvinění z plagiátorství.
Druhým z aktuálních témat, které je s tímto možná na první pohled banálním sporem spojeno,
je již zmíněný vztah politických představitelů k uměleckořemeslné tvorbě indiánských komunit, jejíž
aspekty používají k sebeprezentaci a veřejné deklaraci jakési povrchní sounáležitosti.340 Jejich reálné

338 Zdroj: SÁNCHEZ J.: Quién diseñó le vestido de Ivette Murat para Guelagetza [online].17.7.2017. [cit. 7.8.2017].
Quadratín Oaxaca. Dostupné z: https://oaxaca.quadratin.com.mx/quien-diseno-vestido-ivette-murat-guelaguetza/
339 Maya Kotan [online] http://www.mayakotan.com.mx/ [cit. 3.8.2017]. Dostupné z: http://www.mayakotan.com.mx/
340 Takový způsob politické sebeprezentace ilustruje volební kampaň jednoho z kandidátů na guvernéra Oaxaky v 90. letech.
V předvolebním období se objevil v ulicích města plakát se jménem kandidáta a ilustrací vyšívaného „tradičního” textilu. Na
něm se skvěl slogan, „z autentické oaxacké tkaniny”. Kandidát, zastupující tehdy vládnoucí politickou stranu, se zároveň ve
svých projevech opíral o svůj indiánský původ. Podle oficiálních dat ale k žádnému indiánskému etniku nepatřil, protože v
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přispění na podporu daného uměleckého řemesla má však často malý pozitivní efekt pro komunitu,
nebo je tato jejich aktivita hodnocena jako účelově politicky motivovaná. Existuje článek z února 2016
s titulkem „Ivette Murat a Nadace AMO poskytnou pomoc chatinským ženám“,341 který je důkazem
návštěvy guvernérovy ženy ve městě Juquila nedaleko Santiago Yaitepec. Zde jako ředitelka organizace
na podporu uměleckého řemesla Fundación Arte y Manos Oaxaqueñas (AMO)342 navštívila místní
umělecké řemeslnice ze skupiny s názvem Blusas de la Región Chatina a darovala jim pomůcky a
materiál na jejich práci. O celé akci vyšla zmíněná propagační reportáž s bohatým fotografickým
materiálem, zachycujícím Ivette Murrat v typické chatinské blůze v přítomnosti chatinských žen.
Pomoc ze strany jí vedené vládní instituce však není v článku přesněji specifikována a množství
fotografií Ivette Morán de Murat v tradiční chatinské blůze, v obklopení místních žen skutečně nelze
upřít propagační rozměr. Nesouhlas ze strany zástupců etnik s podobným způsobem politické
sebeprezentace však většinou zůstává omezen pouze na dosah internetu a sociálních sítí.

Ivette Morán de Murat v Santa Catalina Juquila, únor 2016343

Výšivku z odlehlé indiánské komunity Santiago Yaitepec si oblékly na festivalu Guelagetza v ten
samý rok hned tři významné oficiální představitelky. Ve chvíli, kdy se stávají výrobky původních
jeho rodné komunitě už původní indiánský jazyk dávno vymizel a svébytné textilní umělecké řemeslo zde vymizelo na počátku
19. století. KLEIN K. El hilo continuo. La conservaciónde las tradiciones textiles de Oaxaca, s. 135
341 Ivette Murat y Fundación AMO entregan apoyos a las mujeres chatinas [online].6.2.2016. [cit. 7.8.2017]. El correo de
Oaxaca. Dostupné z: http://www.elcorreodeoaxaca.com/ivette-murat-y-fundacion-amo-entregan-apoyos-a-las-mujereschatinas/
342 Tato organizace, která se mj. zabývá prodejem chatinských blůz, má svůj vlastní krámek v Oaxace de Juárez s názvem
Amo Creaciones Oaxaqueñas. Při své návštěvě Ivette Murat podle článku Ivette Murat y Fundación AMO entregan apoyos a
las mujeres chatinas odevzdala pěti stovkám žen z regionu Sana Catalina Juquila kuchyňské náčiní, které mělo prospět
„lepšímu a zdravějšímu stravování dětí v Yaitepec“. Rozsah a účinnost této pomoci však není blíže specifikována. Ivette Murat
y Fundación AMO entregan apoyos a las mujeres chatinas [online].6.2.2016. [cit. 7.8.2017]. El correo de Oaxaca. Dostupné z:
http://www.elcorreodeoaxaca.com/ivette-murat-y-fundacion-amo-entregan-apoyos-a-las-mujeres-chatinas/
343 Zdroj: Ivette Murat y Fundación AMO entregan apoyos a las mujeres chatinas [online].6.2.2016. [cit. 7.8.2017]. El
correo de Oaxaca. Dostupné z: http://www.elcorreodeoaxaca.com/ivette-murat-y-fundacion-amo-entregan-apoyos-a-lasmujeres-chatinas/
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mexických etnik obchodními artikly, podléhají také nevyzpytatelným hnutím a vrtochům módy a trhu.
Nepřekvapí, že poté, co se takto chatinská výšivka, „dostala do módy“, se v následujících měsících na
stránkách obou firem, nabízející vyšívané výrobky ze Santiago Yaitepec, objevují nové modely různých
šatových střihů s vyšívanými vrchními díly, které, soudě podle dostupných pramenů, doposud součást
šatníku chatinských žen nikdy netvořily.344

344 PKI e CHAq f TNYAn i – Bordados Chatinos. In: Facebook. 18.7.2017 [online]. [cit. 2017-11-29]. Dostupné z:
https://www.facebook.com/BordadosChatinospkiEchaqFtnyanI/. La Chatina de Yaitepec. In: Facebook:
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Komunitární firma Color y Cultura

Obchod komunitární firmy Color y Cultura v Oaxace345

Komunitární firma Color y Cultura sdružuje třináct kooperativ z různých částí Oaxaky, které
prodávají své výrobky ve sdíleném obchůdku v Oaxace de Juárez, účastní se společných prodejních akcí
a různých školení na podporu a rozvoj jejich samostatného podnikání. Nejužším jádrem Color y Cultura
je pět uměleckořemeslných kooperativů, zapojených do programu Komercializační sítě, dalších osm
kooperativů z venkovských oblastí státu Oaxaca je pak přidruženo volněji.346 Zřizovatelem Color y
Cultura je Komunitární nadace Oaxaca (Fundación Comunitaria Oaxaca, FCO), nezisková organizace,
usilující o rozvoj kultury, vzdělání, ochranu životního prostředí a vytváření nových pracovních
příležitostí v zaostalých regionech Oaxaky. FCO je financována z prostředků podnikatelské skupiny
IRIZAR347 a Nadace ADO348. Misí organizace je: „Podporovat společenskou angažovanost v Oaxace i
mimo ni s cílem zlepšit životní úroveň nejvíce zranitelných a marginalizovaných skupin skrze iniciativy,
přinášejících podstatné a trvalé pozitivní změny.“349 Hlavním cílem FCO je trvale udržitelný rozvoj
těchto komunit, založený na úctě ke všem jeho aktérům a na respektu ke kulturní rozmanitosti. FCO se
zároveň zavazuje rozhodovat o důležitých otázkách s rovnoprávnou participací všech zúčastněných

345 Color y Cultura, Empresa Comunitaria [online] ©2014 [cit. 2.7.2017]. Dostupné z: http://www.colorycultura.com/
346 Boletín Bimestral ene-feb 2016, Fundación comunitaria Oaxaca. Oaxaca de Juárez. 2016, s. 4
347 Jedná se o nadační projekt třinácti autobusových a kamionových dopravců sdružených do podnikatelské skupiny IRIZAR,
se sídlem ve Španělsku. Rozhovor s Gabrielou Izar Mancilla, prosinec 2016
348 Nadace ADO je charitativní projekt autobusových dopravců ADO, který v mexických státech, kde tato společnost působí,
realizuje projekty vzdělávání žen a ochrany životního prostředí. Rozhovor s Gabrielou Izar Mancilla, prosinec 2016
349 Informe anual 2015. Fundación Comunitaria Oaxaca. Oaxaca de Juárez. 2016, s. 3
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subjektů a posilovat autonomii jednotlivých členských kooperativů a dalších podporovaných
organizací.
V roce 2009 začíná FCO projekt s názvem „Inovace a udržitelný rozvoj uměleckořemeslných
skupin v Oaxace“ a v roce 2013 pak zahajuje program podpory a rozvoje vybraných třinácti kooperativů
z Oaxaky. Z těchto třinácti skupin se následně konstituuje komunitární firma Color y Cultura de nuestra
tierra.350 Před formálním ustanovením Color y Cultura prošly jednotlivé členské uměleckořemeslné
organizace programem s názvem DemiRegión, který byl jakýmsi předchůdcem současného programu
Komercializační sítě. Zmíněným třinácti uměleckořemeslným organizacím měl pomoci rozvinout jejich
produkci co do kvality i kvantity. Některé z realizovaných vzdělávací workshopů byly: výroba šperků z
hedvábí, zpracování a pěstování bavlny coyuche, využití plynové trouby při výrobě hliněné keramiky
nebo umělecké řezbářství z plodů kujety hruboplodé (jícara). Součástí byl také program, zahrnující
školení v oblasti administrativy, nacenění výrobků, marketingových strategií, či základů podnikového
řízení. FCO také kooperativy podpořila po hmotné stránce v podobě pracovních nástrojů a nářadí
(tkalcovské stavy, šicí stroje, nářadí na práci se dřevem), nábytku, pracovního vybavení a úprav
pracovních prostor. Hlavním cílem organizace Color y Cultura de nuestra tierra je dlouhodobé a stabilní
zvyšování kapitálu cílových komunit (ať už v rovině finanční, hmotné, společenské či v rovině životního
prostředí) a hospodářská a sociální prosperita každého z jejich členů. Komunitární firma Color y Cultura
usiluje o spravedlivé obchodní podmínky, vzdělávání svých členů a propagaci uměleckého řemesla.351
Z původních třinácti organizací vykrystalizovalo pět kooperativů, které byly zapojeny do
projektu Komercializační sítě. Mezi tyto organizace patří: Arte y Tradición z komunity San Juan
Chilateca, Flor de Morera ze San Pedro Cajonos, Galvain Cuy z Teotilánu del Valle, Jiñi Ñuu ze San Juan
Colorado a Ecoalebrijes ze San Antonio Arrazola Xoxocotlán. Zbylých osm kooperativ s Color y Cultura
spolupracuje, má svůj profil na oficiálních stránkách a je možné je prostřednictvím Color y Cultura
zkontaktovat, ale jejich zboží se neobjevuje pravidelně na pultech komunitárního obchodu.352
17. července 2014 je pak slavnostně otevřen obchod komunitární firmy Color y Cultura v
blízkosti centra Oaxaca de Juárez na adrese Tinoco y Palacios 507, col. Centro.353 Informační materiály
komunitární firmy zdůrazňují, že jeho cílem je usilovat o spravedlivý obchod bez intermediarios,
uchovat stabilní kvalitu nabízených výrobků a usilovat o čestné jednání s klienty i uvnitř firmy. Color y
Cultura deklaruje genderovou rovnost v rovině vnitřní organizace a rozhodování, podporu

350 Boletín Bimestral julio-agosto 2015, Fundación comunitaria Oaxaca. Oaxaca de Juárez. 2015, s. 4
351 Color y Cultura, Catálogo, s. 2
352 Jedná se o následující kooperativy: Detalle de Mujer Oaxaca, Oaxaca de Juárez; Kee Nshií, Santiago Yaitepec; Casa del
Baro, Tavehua; Cooperativa de Cosméticos Naturales Mazunte, Santa María Tonameca; Bienhi, San Miguel Cajonos; Flor de
Morera, San Pedro Cajonos; Mujeres Tejedoras de Yohocuaha, San Juan Colorado; Mujeres Trabajadoras de Tiltepec, Santa
María Magdalena Tiltepec, Grabadores Mixtecos Unidos, Pinotepa de Don Luis. Color y Cultura, Empresa Comunitaria [online]
©2014 [cit. 2.7.2017]. Dostupné z: http://www.colorycultura.com/
353 Boletín Bimestral julio-agosto 2015, Fundación comunitaria Oaxaca. Oaxaca de Juárez. 2015, s. 2
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zodpovědného spotřebitelství, solidarity a rovnocenný přístup k trhům pro všechny své členy. Otevření
obchodu Color y Cultura znamená podle informačních materiálů FCO bezprostřední přínos pro 126
osob.354 Od otevření obchodu podporovala FCO firmu Color y Cultura formou hrazení pronájmu
prostor, elektřiny a telefonu v obchůdku. Dále zajišťovala dvě zaměstnankyně, koordinátorky, nejprve
Gabrielu Izar Mancilla a poté Noemi Jiménez Santiago. Konečným cílem FCO bylo nicméně dosáhnout
úplné samostatnosti a soběstačnosti Color y Cultura. Od června 2016 se Color y Cultura podařilo
finančně pokrýt výdaje za nájem a energie obchůdku, přičemž FCO stále zajišťovala plat koordinátorce
Noemi. V prosinci 2017 pak byl zakončen proces školení zástupců jednotlivých kooperativ, kteří nadále
od roku 2018 zajišťují chod obchůdku sami.355
V roce 2015 proběhlo v Color y Cultura důležité školení v oblasti firemní správy a nacenění
výrobků. Úkolem každého kooperativu bylo určit fixní ceny výrobků, adekvátně reflektující vynaložené
úsilí na jejich výrobu.356 Pro některé umělecké řemeslníky to bylo poprvé, kdy si přesně spočítali hodiny,
vynaložené na práci, a pokusili se nacenit svůj umělecký přínos a zkušenosti. V roce 2016 pak FCO
poskytla členským kooperativům Color y Cultura možnost účastnit se projektu Obnova spravedlivého
obchodu a rovnocenných příležitostí ve spolupráci s nadací Merced, který měl za cíl zpropagovat jejich
tvorbu.357 V letech 2015 – 2016 byly uspořádány workshopy výroby pozahuancos pro členky Jiñi Ñuu a
Mujeres de Yohocuaha v San Juan Colorado, školení rozvoje řídících kompetencí a účetnictví a
workshop rozvoje pozitivního sebehodnocení a řešení konfliktů, který realizovali studenti psychologie
z Universidad Mesoamericana v kooperativech Arte y Tradición v San Juan Chilateca a Galvain Cuy v
Teotitlánu del Valle.358 Dále to bylo například školení v oblasti financí a financování občanských
sdružení, které proběhlo za podpory nadace mexické banky Banamex a školení v právním základu pro
občanská sdružení a daňové zákonodárství.
Color y Cultura ve svém centru nabízí i workshopy základů uměleckých řemesel pro veřejnost.
Zástupkyně Galvain Cuy pod vedením Pastory Asunción Gutiérrez Reyes v Color y Cultura uspořádaly
kurz, seznamující s technikami barvení přírodními barvivy a jejich přípravou, kooperativ Jiñi Ñuu pak
workshop s ukázkou tkaní na horizontálním stavu s výkladem historie a významu textilu v San Juan
Colorado.359 Color y Cultura také hostí návštěvy ze zahraničí s cílem získat trvalejší obchodní kontakty i
mimo Mexiko (v roce 2016 ji například navštívili reprezentanti asociace studentů z univerzity v San José
354 Informe anual 2015. Fundación Comunitaria Oaxaca. Oaxaca de Juárez. 2016, s. 9
355 Rozhovor s Noemi Jiménez Santiago, srpen 2017
356 Informe anual 2015. Fundación Comunitaria Oaxaca. Oaxaca de Juárez. 2016, s. 9
357 Boletín Bimestral ene-feb 2015, Fundación comunitaria Oaxaca. Oaxaca de Juárez. 2015, s. 4
358 Boletín Bimestral mayo-junio 2015, Fundación comunitaria Oaxaca. Oaxaca de Juárez. 2015.s. 3
359 Zástupci dalšího textilního kooperativu Flor de la morera z komunity San Pedro Cajonos pak uspořádali workshop,
přibližující pěstování hedvábí a tkaní hedvábných rebozos. Workshop mixtéckého tkaní z palmových vláken ze Santa María
Apaxco nabídl návštěvníků možnost naučit se vyrábět dekorativní předměty z rostlinných materiálů. Ženy z kooperativu Arte
y Tradición uspořádaly workshop s názvem Vyšívání myšlenek (Bordando pensamientos), kde se mohli návštěvníci naučit
základům výšivky z komunity San Juan Chilalteca. Další z workshopů pro veřejnost seznamoval s výrobou alebrijes, oaxackých
sošek fantastických zvířat z copalového dřeva. Noemi Jiménez Santiago, rozhovor v prosinci 2O16
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v Kalifornii).360 Dalším důležitým aspektem jejího fungování je možnost zapojení studentů do aktivity
firmy v rámci jejich povinného ročního dobrovolnického programu, kterým musí v Mexiku projít každý
student střední školy (tzv. servicio social). Takto se do aktivity Color y Cultura v roce 2016 zapojily
studentky grafického designu Tania a Anna. Spolupracovaly různou formou s pěticí kooperativ, které
tvoří jádro komunitární firmy Color y Cultura, v oblasti inovace jejich výrobků.361

Workshop barvení přírodními barvivy pod vedením Pastory Asunción Gutiérrez Reyes, v centru Color y
Cultura, jaro 2015362

360 Boletín bimestral mar-abril 2016, Fundación comunitaria Oaxaca. Oaxaca de Juárez. 2016, s. 6
361 Boletín Bimestral mayo-junio 2015, Fundación comunitaria Oaxaca. Oaxaca de Juárez. 2015, s. 3
362 Boletín Bimestral mayo-junio 2015, Fundación comunitaria Oaxaca. Oaxaca de Juárez. 2015, s. 3
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Srovnání kooperativů Galvain Cuy, Jiñi Ñuu a Kee Nshií
Fungování a výchozí podmínky trojice zkoumaných kooperativů se od sebe v řadě důležitých

ohledů liší. Tyto faktory mají také vliv na jejich úspěch v rámci komunitární firmy Color y Cultura i jako
samostatných subjektů. Relativní obchodní úspěch kooperativů Galvain Cuy a Jiñi Ñuu oproti Kee Nshií
je způsoben celou řadou vnějších okolností, z nichž některé mohou členky kooperativů jen těžko
ovlivnit. 363
Prvním podstatným aspektem je existence kontinuální tradice obchodování s výrobky
uměleckých řemesel v komunitě, osvědčených způsobů jejich prodeje a přítomnost obchodních
kontaktů. V Teotitlánu del Valle členky Galvain Cuy těží ze staleté tradice obchodu s vlněnými výrobky,
umění tkaní zde ovládají téměř všechny ženy a existují zde dlouholeté kontakty se zákazníky ze
zahraniční (především USA). Oproti tomu v San Juan Colorado tradice obchodování s textilními
rukodělnými výrobky není tak dlouhá, prodej místních výrobků je záležitostí posledních pěti desítek let
a kontakty s obchodníky z USA se místním podařilo navázat až po roce 2000. Komercializace výrobků
zde probíhala až do 90. let především skrze intermediarios nebo prostřednictvím státem řízených a
zakládaných kooperativ. V Santiagu Yaitepec pak neexistuje prakticky žádná tradice kooperativního
podnikání a obchodování s místními vyšívanými textiliemi se až doposud omezovalo především na
lokální trhy. Kooperativní podnikání, vznik firem, usilujících o spravedlivý obchod s chatinskými
výšivkami a kontakty s americkými obchodníky jsou záležitostí posledních pěti let. Neexistuje zde
kontinuita obchodních styků se zahraničím nebo vzdálenějšími městy.
Dalším důležitým faktorem je tradice ženského komunitárního podnikání a způsob, jakým se v
dané komunitě rozvíjelo. Ženské kooperativní podnikání v Teotitlánu del Valle začíná na přelomu 80. a
90. let, v San Juan Colorado je to ještě dříve, již v letech sedmdesátých. V každé z komunit stojí za
prvními samostatnými kooperativy trochu jiná motivace. V Teotitlánu je jejich zakládání především
reakcí na prohlubující se ekonomické rozdíly mezi několika prominentními obchodnickými rodinami a
„námezdními“ tkalci a dále touha nejmladší generace žen uspět se svými výrobky na trhu samostatně,
bez kontroly mužských rodinných příslušníků. Státem organizované kooperativní podnikání zde až do
90. let neexistovalo a ženské tkalcovské kooperativy byly mezi prvními organizacemi tohoto typu v
komunitě. Dnes je zde nejvíce ženských textilních kooperativů ze všech tří komunit. V San Juan
Colorado vznikly první ženské kooperativy již v 70. letech v rámci státem podporovaných programů.
Cílem bylo institucionalizovat a kontrolovat uměleckořemeslnou tvorbu v regionu, která začíná

363 Rozhovor s Noemi Jiménez Santiago, srpen 2017
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vzkvétat v reakci na turistickou poptávku. Státní kooperativy měly nabídnout alternativu k místním
intermediarios. Samostatné kooperativní podnikání, které se v San Juan Colorado a okolních
municipiích rozvíjí během 90. let, pak bylo reakcí na nepříliš uspokojivý vývoj státem řízených
organizací, motivovanou místních žen najít si vlastní, efektivnější cestu ke komercializaci svých
výrobků.
Zásadní vliv na fungování kooperativů mají geografické, ekonomické a společenské podmínky
komunit, ve kterých působí. Ve prospěch Teotitlánu del Valle, kde funguje kooperativ Galvain Cuy,
jednoznačně hraje blízkost hlavního města a hlavního turistického střediska státu, Oaxaky de Juárez.
Teotitlán je dnes díky smlouvám s turistickými průvodci z Oaxaky navštěvovaným místem zahraničních
návštěvníků, kteří významně přispívají k odbytu výrobků a věhlasu uměleckého tkaní Teotitlánců. V
Teotitlánu je také nejnižší negramotnost a nejnižší počet monolingvních jedinců, ovládajících pouze
zapotéčtinu. Je zde nejlepší dopravní dostupnost, rozvody elektřiny, vody, kanalizace, rozvody a
dostupná základní zdravotní péče. Situace v San Juan Colorado je komplikovanější. Komunita je
vzdálená od hlavního města osm a půl hodiny cesty. San Juan Colorado je znatelně hůře vybaven co do
dostupnosti základní zdravotní péče, elektřiny i kanalizace, nepříznivá je zde i kvalita půdy pro
zemědělství. Mnoho členek kooperativu příliš neovládají španělštinu. V tom hraje roli také jejich věk,
který často přesahuje 50 let, což ve zkoumaných komunitách věková skupina se statisticky nejnižší
mírou znalosti jiného než mateřského, tedy indiánského jazyka. Výhodou Jiñi Ñuu je krejčovský ateliér
Verónicy Lorenzo Quiroz a jejího manžela v Oaxace de Juárez, který koordinuje převoz textilií do
hlavního města a stará se zde o jejich prodej. V Santiago Yaitepec, pět hodin vzdáleném od hlavního
města státu, je pak v porovnání s ostatními dvěma komunitami nejvyšší míra analfabetismu, největší
počet monolingvních obyvatel a velmi špatná dostupnost základních služeb. Všechny tyto faktory pak
mají vliv na možnosti prodeje výrobků v hlavním městě, který se ukázala být pro kooperativ Kee Nshií
prozatím nepříliš schůdnou cestou.
Důležitou roli ve fungování kooperativů hrají také osobní charakteristiky a motivace jeho
členek. V Galvain Cuy působí pouze dvanáct žen, což usnadňuje jeho demokratické fungování a
vzájemnou domluvu. Jako nejvýraznější osobnost a hlavní mluvčí kooperativu vystupuje velmi aktivní
a vstřícná vedoucí Pastora Asunción Gutiérrez Reyes. Také kooperativ Kee Nshií má pouze dvacet jedna
členek, které jsou často navzájem (stejně jako členky Galvain Cuy), příbuzné. Kooperativ Jiñi Ñuu je
organizován poněkud odlišně, vychází ze staršího uspořádání kooperativů v 80. letech. Skupina
oficiálně čítá na devadesát členek, které se zapojují různou měrou podle svých možností. Hlavní slovo
zde má vedoucí kooperativu Verónica Lorenzo Quiroz. Zatímco hlavní motivací žen z Galvain Cuy a Jiñi
Ñuu pro založení textilního kooperativu a vstup do komunitární firmy Color y Cultura byly finanční
důvody, v případě žen z Kee Nshií to byla také možnost propagovat svou textilní tvorbu, jako výlučně
spjatou právě s komunitou Santiago Yaitepec.
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Také míra lpění na „usos y costumbres“ v dané komunitě má na aktivitu ženských kooperativů
vliv. V Teotitlánu del Valle umožňuje vliv dlouholeté emigrace do Spojených států, kontakt
s americkými obchodníky, blízkost hlavnímu městu a vyšší míra gramotnosti, snadnější pronikání
nových myšlenek a liberalizaci některých svazujících názorů na samostatné obchodování žen.
V Teotitlánu jako v jediné z komunit zastávají dnes ženy funkce v městské samosprávě a podle
některých názorů by se jim do budoucna mohla otevřít možnost jmenování do oficiálních funkcí
v městském zastupitelstvu. V San Juan Colorado a Santiago Yaitepec je situace složitější. Izolovanost
komunit a vysoká míra analfabetismu přispívá k uchovávání některých zvyklostí, které samostatnému
rozvoji kooperativního podnikání žen brání. Ženy ze starší generace především v San Juan Colorado si
stěžují na odmítavý přístup manželů k jejich obchodní aktivitě a problémy s vyjížděním mimo dům a
město.
Ženy ze San Juan Colorado a Teotitlánu del Valle se při propagaci svých výrobků opírají o
osvědčené strategie, propojující unikátnost výrobku s jeho etnickým pozadím. V propagačních
materiálech Color y Cultura zdůrazňují provázanost své současné tvorby s historií etnika a komunity a
kontinuitu technik a motivů. V Santiagu Yaitepec ženy propagují svou tvorbu spíše upozorněním na její
jedinečnost i v rámci etnika Chatinů. Ochota k inovaci a přizpůsobení se konkrétním přáním zákazníka
je vlastní uměleckým řemeslnicím ze všech třech komunit.
Jako obchodně nejúspěšnější z trojice kooperativů se ukazuje být skupina Galvain Cuy. V její
prospěch hraje staletá kontinuita obchodu s textiliemi v komunitě, tradice dlouholetých obchodních
kontaktů se zahraničím a také fakt, že tkaní na podnožkovém stavu zde ovládá většina žen. Ženské
kooperativní podnikání je v Teotitlánu velmi rozšířené a má zde již třicetiletou tradici. Místním ženským
kooperativům se také podařilo prosadit vstřícnější přístup lokálních autorit k jejich snažení. Ve
prospěch Galvain Cuy hraje poloha Teotitlánu del Valle v blízkosti turisty zaplavované Oaxaky, dobrá
dopravní dostupnost a dobrá dostupnost základních služeb. Důležitá je také vyšší gramotnost, znalost
španělštiny mezi členkami a jejich silná finanční motivace jako svobodných či ovdovělých žen. Zásadní
roli pak hraje osobnost vedoucí kooperativu Pastory Asunción Gutiérrez Reyes, která spolu se svou
dcerou vyjíždí na přehlídky mimo komunitu, pořádá workshopy v centru Color y Cultura a intenzivně
se věnuje propagaci práce kooperativu.
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10 Přínosy a úskalí kooperativního podnikání a komunitárních
firem – Galvain Cuy, Jiñi Ñuu, Kee Nshií a Color y Cultura
Kooperativní způsob pracovní organizace a komunitární podnikání může přinést do životů
zapojených žen i jejich komunit pozitivní změny. Poznatky zformulované v této kapitole vychází
především výpovědí žen z Teotitlánu del Valle a San Juan Colorado. Textilní kooperativy zde působí již
delší čas a je proto možné pokusit se o konkrétní závěry. Některé obecnější poznatky ohledně přínosů
kooperativní organizace žen se pak opírají o studie L. Stephen Women weaving cooperatives in Oaxaca,
práci A. E. Urbioly Solís a A. W. Vázqueze García Tradición y cambio en la división del trabajo
comunitario: el proceso artesanal de tapetes de lana en una comunidad indígena zapoteca, ze studie
Handicrafts and Employment Generation for the Poorest Youth and Women od N. Richard a studie M.
J. Fernández Aldecua a L. Martínez Barón Participation of women in private and community-based
tourism businesses in the bays of Huatulco, Mexico. Výzkumy, zabývající se ženskými kooperativami
v Mexiku, se shodují na tom, že tento způsob organizace a společného obchodování je pro ženy alespoň
v některých komunitách přínosný.364 Ačkoli nelze kooperativy vnímat jako samospasitelné, zapojení do
společného podnikání přineslo řadě žen zlepšení jejich sebehodnocení, růst asertivity a vědomí
hodnoty vlastní práce, pozitivně ovlivnilo i jejich postavení v rodině, společenskou roli, aktivitu v rámci
komunit a v neposlední řadě výdělek.365
Zapojení se do kooperativu znamená pro ženy často první krok ke změně genderových
konvencí a začátek cesty k rovnoprávnějšímu postavení v rodinách. Výzkumy Lynn Stephen ukazují, že
většina dotazovaných žen v zapotéckých a mixtéckých komunitách tento vývoj vidí jako pozitivní, a to
ať už jsou sami členkami kooperativů nebo ne.366 Pro vdané členky kooperativů bývá pochopení a
podpora jejich manželů a rodin klíčové, přesto však ne vždy bývá samozřejmostí. Marcelina Ruiz, členka
původní kooperativy Te Gunaa Ruinchi Laadi v Teotitlánu del Valle, popisuje první roky fungování
kooperativu jako jeden dlouhý zápas s manžely jeho členek. Konflikty se týkaly především jejich výjezdů
do Oaxaky za účelem prodeje výrobků.367 Názorové střety však nakonec přinesly pozitivní výsledky.
Marcelina Ruiz popisuje, že když manželé viděli, že ženy jsou si schopny vydělat prodejem někdy i více
než oni sami, začali je postupně podporovat.368 Dnes již ženy Teotitlánu del Valle běžně odjíždí prodávat

364 STEPHEN L.: Women’s Weaving Cooperatives in Oaxaca: An Indigenous Response to, Neoliberalism, s. 258
365 ZAPATA MARTELO E, SUÁREZ SAN ROMÁN B. Las artesanas, sus quehaceres en la organización en el trabajo, s. 620
366 STEPHEN L.: Women’s Weaving Cooperatives in Oaxaca: An Indigenous Response to, Neoliberalism, s. 261
367 Ibidem s. 271
368 „Byl to velký zápas s našimi manžely. Musely jsme narušit určité vazby s našimi partery a komunitou. Díky všem těm
zápasů nam ale teď pomáhají. Naši manželé nám rozumí. Chápou, že to, co děláme není jen pro nás, pro ženy, ale pro celou
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své výrobky bez mužského doprovodu do Oaxaky a dalších měst v Mexiku a zůstávají na trzích přes
noc. Někdy pak ženy na trhy do měst mužští členové jejich rodin doprovází a pomáhají s převozem a
vykládáním výrobků. Například vedoucí kooperativu Galvain Cuy Pastoru Asunción Gutiérrez Reyes při
prodeji v centru Color y Cultura v Oaxace, kde jsem se s ní setkala, takto doprovázel její syn. Fakt, že
ženy přestaly být doma nepřetržitě k dispozici, vedl k tomu, že rodina se stala flexibilnější.369
Pro mnoho žen, zapojených do kooperativů, znamená možnost prodeje výrobků bez
intermediarios finanční přilepšení.370 Lynn Stephen ve své studii Women’s weaving cooperatives in
Oaxaca uvádí, že všech padesát žen, kterých se autorka v letech 2001-2003 dotazovala, zaznamenalo
po vstupu do kooperativu alespoň nějaké ekonomické zlepšení.371 Podle A. E. Urbiola Solís a. W.
Vázquez Garcíi je pak od změny v ekonomických rolích mužů a žen v rodině jen krůček ke změně v
rovině rolí společenských.372 Největším přínosem sdružení několika kooperativních firem, jaké
představuje Color y Cultura, je možnost společně celoročně provozovaného krámku v Oaxaca de
Juárez. Vlastní prodejní místo v největším turistickém centru ve státě by si žádný z kooperativů nemohl
dovolit. V komunitárním obchůdku jsou výrobky kooperativů prodávány zákazníkům přímo, bez
intermediarios a zisk je tak větší.
Vyklouznutí ze sítě intemediarios poskytuje také větší svobodu tvorby a možnost flexibilnější
inovace. Umělecká řemeslnice už není pouhou najatou pracovní silou, která podle zadání z obdrženého
materiálu vyrábí produkt pro zadavatele, není závislá na objednávce konkrétního výrobku a není
omezena množstvím a typem materiálu, který jí dodá překupník. Po domluvě s ostatními členy
kooperativu tak může tvořit podle svých možností a fantazie. Reina, dlouholetá členka kooperativů v
Teotitlánu del Valle, říká: „Rozhodla jsem se, že už nikdy nebudu prodávat své výrobky překupníkovi.
Když budu něco nutně potřebovat, najdu si jiný způsob, jak získat peníze. Už nikdy nechci pracovat jako
„najatá” pracovní síla. Moje výrobky patří mně a budu si je schovávat, dokud nebudeme mít možnost
je prodat (pozn. v rámci kooperativu). /…/ Jsem na to velmi hrdá. Už nikdy nebudu nikomu dělat
námezdní pracovní sílu.”373 Přesto však ne vždy jsou členky kooperativů schopny uživit se výhradně z
výrobků prodaných v komunitárním obchůdku nebo akcích, organizovaných FCO a i dnes musí někdy
prodávat své výrobky méně výhodně prostřednictvím intemediarios.
Bezprostřednější kontakt uměleckých řemeslnic s cílovým zákazníkem – turistou, který
umožňuje komunitární firma, vytváří určitý tlak na přizpůsobení se specifickým preferencím ohledně

rodinu. Ale na začátku to byla válka. Všichni se na nás dívali svrchu protože jsme opouštěly komunitu sami. Později, když muži
viděli, o co nám ve skutečnosti jde, a že toho prodáme víc, jak oni, nechali nás jít samotné....Teď nám rádi pomáhají.” Ibidem
369 STEPHEN L.: Women’s Weaving Cooperatives in Oaxaca: An Indigenous Response to, Neoliberalism, s. 271
370 ZAPATA MARTELO E, SUÁREZ SAN ROMÁN B. Las artesanas, sus quehaceres en la organización en el trabajo, s. 601
371 STEPHEN L.: Women’s Weaving Cooperatives in Oaxaca: An Indigenous Response to, Neoliberalism, s. 268
372 URBIOLA SOLÍS A. E., VÁZQUEZ GARCÍA A. W.: Tradición y cambio en la división del trabajo comunitario: el proceso
artesanal de tapetes de lana en una comunidad indígena zapoteca, s. 111
373 STEPHEN L.: Women’s Weaving Cooperatives in Oaxaca: An Indigenous Response to, Neoliberalism, s. 268
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etnických suvenýrů, kterými se výrobky kooperativů v okamžiku svého umístění na pulty obchodu
stávají. V tomto ohledu mohou být tedy komunitární firmy prostorem pro hledání rovnováhy mezi
uchováním tradičních postupů a specifického charakteru výrobku a mezi inovací produktu podle
požadavků trhu. Zapojení uměleckého řemeslníka do komunitární firmy má i další výhodu v rovině
propagace. Prostřednictvím FCO mají členské kooperativy Color y Cultura možnost prodávat své
výrobky na nejrůznějších kulturních událostech, prodejních výstavách a trzích.
Ženy z trojice zkoumaných kooperativů opakovaně uvádí, že je zapojení do společného
obchodu naučilo řadě nových dovedností. Color y Cultura nabízí členkám kooperativů možnost dostat
se mimo dosavadní poněkud uzavřený svět domácí komunity, práce v domácnosti a péče o děti, rozšířit
si obzory a poznat nové lidi. Už jen samotné formální ustanovení kooperativu a jednání s příslušnými
úřady je pro ženy často novou zkušeností. Úspěšná komercializace jejich výrobků v turistickém
středisku, kterou Color y Cultura umožňuje a pozitivní zpětná vazba jsou pro ženy důležitými impulzy
pro větší důvěru ve své schopnosti.374 Pro umělecké řemeslnice není jejich výrobek pouhým prodejním
produktem, jsou do jeho výroby emocionálně zainteresovány. Adela Vicente z Galvain Cuy například
říká: „Pro mě znamená tkaní něco výjimečného. Je to jako umělecké dílo, protože pracovat s nitěmi a
vytvářet vzory je pro mě druh umění. Mám to moc ráda mám moc ráda svou práci.“ 375 Získání nových
dovedností a možnost vlastního finančního přínosu do rodiny pak vede k vyššímu sebevědomí žen.376
Klíčem k úspěšnému fungování kooperativu je schopnost jeho členek umět se organizovat a domluvit
mezi sebou uvnitř skupin. To však, jak vysvítá z popisu fungování jednotlivých kooperativů (například
neustálých rozepří uvnitř organizací v San Juan Colorado), není vždy samozřejmostí.
Přetrvávajícím problémem uvnitř kooperativů, ale také mezi jednotlivými pracovními
skupinami, zapojenými do Color y Cultura, který zatím nemá jednoznačné řešení, je vnitřní
heterogenita. Důvodem různých výchozích podmínek kooperativů pro společné podnikání může být
různá vzdálenost od centra, jiné podmínky pro transport a prodej výrobků nebo odlišná tradice
pracovní organizace (vycházející i z různé míry lpění na „usos y costumbres“). Roli hraje také životní
úroveň nebo míra zaostalosti municipia i osobní dispozice členek kooperativů. Už autoři prvních studií
o kooperativním podnikání v Oaxace na počátku 90. let, Jeffrey Cohen a Lynn Stephen, upozorňují, že
ani kooperativy nejsou zcela rovnostářsky fungujícími organizacemi se stejnými šancemi pro všechny.
Mohou reprodukovat ta samá hierarchická schémata vztahů mezi „obyčejnými“ artesanos a
překupníkem, kterým se může stát v podstatě kdokoli, kdo má důvěru ostatních členů a možnost
shromažďovat a prodávat výrobky mimo komunitu. Trojice zkoumaných kooperativů Galvain Cuy, Jiñi

374 EDWARDS M. E. Artisan Cooperatives in Oaxaca, s. 112
375 Rozhovor s Adelou Vicente, Audiovizuální informační materiál z archivu Color y Cultura, kooperativ Galvain Cuy, červen
2010
376 Ibidem
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Ñuu a Kee Nshií jsou pak v mnoha ohledech ztělesněním této heterogenity více kooperativů v jedné
komunitární firmě.
Problematickou a kritizovanou ekonomickou, organizační a uměleckou závislost na státu, která
byla charakteristická pro fungování řady kooperativů v minulosti, pak v případě Color y Cultura
vystřídala závislost na charitativních iniciativách soukromých firem, které jsou zřizovateli FCO.377 Tato
pomoc se v začátcích Color y Cultura ukázala být zcela nezbytnou. Komunitární obchod Color y Cultura
se nachází mimo hlavní turistickou zónu a proto stále vede boj o přežití v konkurenci desítek dalších
podobných krámků a soukromých galerií, zaměřených na náročnějšího zákazníka. Bez podpory
Komunitární nadace Oaxaca už by byl tento její zápas už dost možná prohraný.378
Zapojení kooperativů do sítě Color y Cultura má pozitivní vzdělávací a osvětový rozměr, a to ve
dvojím smyslu. Na jedné straně mají kooperativy možnost se účastnit vzdělávacích programů a školení
pro zefektivnění jejich práce buď v centru Color y Cultura, nebo v dané komunitě. Pastora Asunción
Gutiérrez Reyes na toto téma říká: „/…/ To, co pro nás bylo například velmi důležité, byly nové poznatky
ohledně cen a nacenění zboží a také, že jsme dokázaly naši organizaci ustanovit legálně se všemi
právními náležitostmi.“379 Na straně druhé Color y Cultura a zástupci jednotlivých kooperativů sami
organizují workshopy a přednášky s cílem seznámit veřejnost s uměleckým řemeslem. Ty jsou
příležitostí pro propagaci výrobků a osvojení nových dovedností pro zapojené ženy (vystupování na
veřejnosti, organizace a výuka). Pro Color y Cultura je zároveň důležitá myšlenka kolektivního přínosu
komunitárního podnikání i pro mateřskou komunitu. Členské kooperativy Color y Cultura každoročně
organizují a spolufinancují projekt na rozvoj jejich vlastní komunity.380
Rozvoj profesních dovedností žen a finanční nezávislost může vést k růstu vlivu žen v dané
komunitě a jejich k rostoucí participaci v lokální a regionální politice.381 Před rokem 1980 se ženy ze

377 Ojedinělým příkladem zcela soběstačného projektu, vedeného uměleckými řemeslníky indiánského původu je Huizache
Arte Vivo de Oaxaca (Huiazche, živé umění z Oaxaky), trh a kulturní centrum indiánských kultur a lidového umění, který sídlí
v centru Oaxaca de Juárez. Tomuto projektu, který na komunitární bázi sdružuje umělecké řemeslníky z celé Oaxaky, podařilo
dosáhnout úplné nezávislosti na vládních i nevládních podpůrných programech. Jak říká jeden z jejích zakladatelů Edgardo
Villanueva, když je dotázán, zda využívá státní fondy na podporu svého podnikání: „Nevyužíváme je, ani nechceme. Protože v
ten den, kdy začneme natahovat ruku o podporu, smiřujeme se s tím, že nejsme schopni se o sebe postarat sami a my toho
schopni jsme. Díky téhle organizaci jsme toho ukázali hodně: že my indiáni jsme schopní, jsme inteligentní a umíme pracovat
v týmu, společně slavit, společně se opít. Společně zvládneme všechno.” EDWARDS M. E. Artisan Cooperatives in Oaxaca. s.
103, Huizache – Arte Vivo de Oaxaca. In: Facebook: 2017 [online]. [cit. 2017-06-29]. Dostupné z: 2017 [online]. [cit. 2017-0629].
378 Rozhovor Noemi Jiménez Santiago, srpen 2017
379 Color y Cultura Empresa Comunitaria In: Youtube [online]. 17.12.2015 [cit. 2017-05-7]. Dostupné z:
https://www.youtube.com/watch?v=y-lPdcc9r5o
380 Rozhovor s Pastorou Asunción Gutiérrez Reyes, prosinec 2014
381 K takové situaci došlo v případě úspěšného turistického projektu Selva del Marinero v biosférické rezervaci Los Tuxlas ve
Veracruz. Ten je kompletně provozován místními ženami, které zde působí jako průvodkyně i koordinátorky. Úspěšně funguje
take projekt Taselotzin v Cuetzalanu, provozovaný kooperativem, zaměstnávajícím na 200 místních žen. V Oaxace funguje
dale kooperativní firma na výrobu přírodní kosmetiky Mazunte Natural Cosmetics, zaměstnávající na 200 žen, které mají
rovněž nesporný vliv na lokální politické dění. Tento kooperativ je rovněž přidružený ke komunitární firmě Color y Cultura.
FERNÁNDEZ ALDECUA M. J., MARTÍNEZ BARÓN L. Participation of women in private and community-based tourism businesses
in the bays of Huatulco, Mexico, s. 282
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všech tří zkoumaných komunit neúčastnily obecních sněmů a velmi zřídkakdy zastávaly nějaký civilní
mocenský post, vyjma oblasti vzdělávání a zdravotnictví. Nefigurovaly tedy ve funkcích v městském
zastupitelstvu, lokálních soudních orgánech nebo v poradních komité v oblasti přírodních zdrojů.382 V
80 a 90. letech počet žen v kooperativech vzrůstá a otázka účasti na rozhodování městských sněmů se
pro ně stává stále aktuálnější. Příkladem nesnadné cesty členek textilních kooperativů k většímu podílu
na rozhodování v komunitě je zkušenost Te Gunaa Ruinchi Laadi v Teotitlánu del Valle. Kooperativ začal
navštěvovat obecní shromáždění na pozvání starosty v roce 1989. Členky Te Gunaa Ruinchi Laadi byly
tehdy vůbec první ženy, které kdy na půdu obecního sněmu vkročily. Už jen to, že ženy vešly do
místnosti, kde se sněm konal a společně se posadily na lavici před shromáždění, bylo v tehdejším
Teotitlánu vnímáno jako přelomové. Aktivita Te Gunaa Ruinchi Laadi v této době jednoznačně přinesla
větší respekt ženským kooperativům v komunitě.383
Poté, co se kooperativ rozpadl a jeho členky nebyly v letech 1988–1990 aktivní, ustala také
jejich účast na obecním sněmu. V 90. letech se pak formují další ženské kooperativy, jejichž členky v
letech 1993–2001 opět nepravidelně navštěvují obecní sněmy v malých skupinách po pěti až deseti. V
této době, kdy se zároveň přestává ručně tkanému textilu z Teotitlánu dařit, se ženské kooperativy
soustředí spíše na propagaci a prodej svých výrobků v Oaxace a na jiných místech Mexika. Přesto však
i jen existence a aktivní fungování ženských kooperativů mělo v komunitě pozitivní dopady. Na začátku
90. let se ženy stávají členkami městského shromáždění trhovců a v polovině 90. let zde již zastávají
volené funkce pokladnice a viceprezidentky.384
V letech 1997–2000 pak podle Pastory Gutiérrez nastává další období, kdy bylo po delší
přestávce nutné si účast na sněmu opět vybojovat.385 V roce 2001 se pak stal starostou respektovaný
muž, o kterém se říkalo, že byl „zvolen ženami“, protože většinou jeho voličů bylo právě ženské
osazenstvo sněmu. Na volebním shromáždění bylo přítomných 250 žen, pozvaných odcházejícím
starostou, mezi nimi také příslušnice ženských kooperativů. Samotné členky kooperativů hodnotily
takové množství žen přítomných na volebním shromáždění jako něco nevídaného.386 Dnes jsou na
obecní sněmy ženy z kooperativu v Teotitlánu del Valle přímo zvány a jejich účast není vnímána jako
něco pobuřujícího. Městský rozvojový plán z roku 2010 uvádí, že ženám ještě nebylo umožněno
zastávat oficiální funkce v městském zastupitelstvu387, nicméně administrativní posty, které zde ženy
získávají již v prvních letech nového milénia, by jim snad v budoucnu mohly otevírat obsazení oficiálních
cargos. Josefina, jedna ze členek textilních kooperativů v Teotilánu se v roce 2002 o rovnoprávnosti v

382 STEPHEN L.: Women’s Weaving Cooperatives in Oaxaca: An Indigenous Response to, Neoliberalism, s. 271
383 Ibidem, s. 257
384 Ibidem, s. 274
385 Rozhovor s Noemi Jiménez Santiago, srpen 2017
386 STEPHEN L.: Women’s Weaving Cooperatives in Oaxaca: An Indigenous Response to, Neoliberalism, s. 274
387 Plan municipal del desarollo Teotitlán del Valle „Xaquija“, s. 68
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rozhodování ozáležitostech komunity vyjádřila následovně: „Ano, já myslím, že by se to mohlo stat. Čím
více se ženy budou účastnit obecních shromáždění, tím spíš by se tato myšlenka mohla uskutečnit (mluví
o obsazení postů v městském zastupitelstvu ženami). Tak si to představujeme a za tím si jdeme, že
bychom měly mít stejná práva jako muži. V první řadě bychom měly mít právo hlasovat, projevit vlastní
názor. Protože jsme lidé a myslíme stejně jako muži. Neměly bychom být izolovány jen proto,že je to
tak zvykem.”388

388 STEPHEN L.: Women’s Weaving Cooperatives in Oaxaca: An Indigenous Response to, Neoliberalism, s. 274
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11 Dialog tradice a inovace v éře globalizace
Důležitým principem současných společenských, kulturních a ekonomických vztahů ve světě,
který se silně dotýká také produkce a obchodu s uměleckými řemesly v Oaxace, je globalizace. Lze ji
definovat jako rostoucí tendenci k integraci světové ekonomiky, která je charakteristická redukcí
celních a jiných obchodních bariér, urychlující pohyb zboží, osob i myšlenek přes hranice států.389 Tento
hospodářský, politický a kulturní proces, doprovázený neustálým zdokonalováním informačních
technologií, které pronikají do všech aspektů současného života, s sebou zároveň přináší ještě
intenzivnější vzájemnou závislost, ovlivňování mezi kulturami a tlak na změnu.390 Důležitý fenomén, jež
z globalizace vychází a který zároveň ovlivňuje vývoj textilní uměleckořemeslné tvorby v trojici
zkoumaných komunit, je kulturní turismus.
Především (i když ne výhradně) skrze turismus se uměleckořemeslné výrobky z Oaxaky součástí
globálního trhu a jsou ovlivňovány jeho trendy. Kulturní turistika je principem, který ovlivňuje způsoby
percepce výrobků a jim připisované významy, a to jak ze strany zákazníků, tak samotných výrobců.
Proud turistů, kteří touží odnést si z Oaxaky originální výrobek s etnickým pozadím vytváří na ženy –
umělecké řemeslnice v Oaxace doposud nevídaný tlak. Jestliže intenzivní komercializace
uměleckořemeslných produktů v Oaxace na jedné straně umožnila některým z nich pokračovat
v tradiční uměleckořemeslné tvorbě a dodnes vytváří určitý stimul pro další generace, na straně druhé
ohrožuje již tak křehkou svébytnou existenci komunit, pohybujících se na periférii současné
(hyper)moderní společnosti.
Textilní tvorba indiánských žen v Oaxace v je dnes více než kdy jindy vystavena globální
obchodní konkurenci, rychle se měnícím módním trendům a kulturním preferencím. Zatímco ještě
před patnácti lety mohly být některé produkty uloženy ve skladech celé roky, dnešní běžný cyklus
životnosti výrobku je šest měsíců.391 V oblasti oaxacké rukodělné textilní tvorby je pak výsledkem
klesající kvalita textilií, mizení některých složitějších technik a postupů, slábnutí povědomí o důležitosti
kulturního a symbolického pozadí výrobků a růst ekonomické nerovnosti mezi jednotlivými
uměleckými řemeslníky v závislosti na jejich schopnosti přizpůsobit se požadavkům a tempu trhu.
Ručně tkané textilie se ve snaze obstát v konkurenci mísí v hlavním městě státu s levnými sériovými
produkty z Guatemaly či Ekvádoru. Od 60. a 70. let 20. století zároveň vyplavuje globální módní trh

389 EDWARDS M. E. Artisan Cooperatives in Oaxaca, s. 27
390 JIMÉNEZ CASTAÑEDA J.C., DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ M.J., MARTÍNEZ CASTRO C.J.: Estrategias y competitividad de los
negocios de artesanía en México. In: Pensamiento y gestión [online]. No. 26. pp. 167-190. 2007. [cit. 2017-25-7]. ISSN 16576276. Dostupné také z:
http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/pensamiento_gestion/26/7_Estrategias%20y%20competitividad.pdf, s. 170
391BARBER T., KRIVOSHLYKOVA M.: Global market assessment for handicrafts [online]. Volume I Washington. International
develompent United States Agency. July 2006. [cit. 2017-2-7].
Dostupné také z: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadn210.pdf, s. 31

113

střihy a modely, připomínající ceremoniální a sváteční oděvy indiánských komunit, ty mexické
nevyjímaje. Módní oděvy, čerpající z etnických prvků, se objevují i na pultech obchodů jako Gaultier,
Yves Saint Laurent, Chalayan, Dior a Galliano.392 Prodej uměleckořemeslných výrobků pro západní trh
zároveň přísně vzato okrádá některé výrobky o jejich esenciální podstatu: přizpůsobením se vkusu
cílového zákazníka se ztrácí jejich ceremoniální a symbolický rozměr. Z někdejších posvátných prvků se
stávají dekorace sériově vyráběné módy. S objevem obrovského bohatství, které skýtá textilní tvorba
mimoevropských národů pro světový módní byznys se objevuje problém plagiátorství a porušování
nedotknutelnosti duševního vlastnictví.
Funguje to ale i naopak. Díky vlivu masových médií a internetu dnes již indiánské ženy běžně
přichází do kontaktu se západními módními trendy jak v odívání, tak v oblasti designu a domácích
dekorací a jsou jimi ovlivňovány. Ženy, zabývající se rukodělnou textilní tvorbou, do své tvorby zařazují
často nové motivy a střihy dobrovolně, nikoli pouze pod vlivem poptávky trhu či s motivací ušetřit. Pro
řadu z nich je tedy jistá míra inovace nikoli nutným zlem, ale přirozeným kreativním procesem, který
je součástí tvorby a který k ní patřil po celou její historii. Zatímco použité motivy, vzory, barevnost,
symbolika a techniky se mění pomalu a někdy dochází dokonce k jejich vzkříšení, materiály a
v posledních letech také střihy podléhají rychlejší transformaci a přizpůsobení aktuální módě. Zároveň
však, když tkalkyně např. zavede použití nového typu materiálu, nebo rozšíří motiv, stále zůstává jeden
neměnný parametr její práce a tím je technika tkaní na horizontálním stavu, kterou musí ovládat o to
lépe, pokud chce inovovat.393
Pojem „inovace“ se ve studiích k tématu i ve vyjádřeních samotných uměleckých řemeslníků
objevuje ve dvou významech. Je to jednak inovace jako zdokonalování obchodních strategií, výrobních
technik nebo zlepšování pracovních podmínek. Takováto inovace je všemi vnímána pozitivně. Pak je tu
inovace jako změna tradičních technik, posuny v designu a barevném provedení výrobků, inovace jako
zařazení nových materiálů nebo mechanizace výrobních procesů. Tato inovace v uměleckořemeslné
tvorbě je naopak vnímána částí veřejnosti i samotných uměleckých řemeslníků spíše negativně. Jako
jeden ze současných největších problémů uměleckořemeslné výroby v Mexiku uvádí výzkum Centra
sociálních studií a veřejného mínění (Centro de Estudios Sociales y de opinión pública) zavádění nových
motivů a designu, které jsou dané tradici a kulturnímu kontextu cizí a dále panující nepříznivé
podmínky pro pokračování v tradičních způsobech výroby.394 K tomuto tématu se vyjádřila umělecká
řemeslnice Anna Karen Allende následovně: „Dost mě znepokojuje, když se používá sousloví inovovat

392 VERDÚ V. El estilo del mundo. La vida en el capitalismo de ficción. Barcelona. Editorial Anagrama. 2002. ISBN:
9788433972569
393 KLEIN K. El hilo continuo. La conservaciónde las tradiciones textiles de Oaxaca, s. 18
394 Las artesanías en Mexico In En contexto [online]. No. 20. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Cámara de
Diputados. México, D.F. 7 marzo 2012. Dostupné také z:
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/274853, s. 12
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umělecké řemeslo. Uměleckořemeslný výrobek totiž není pouhý objekt; je to nositel symbolů, jsou to
dveře otevírající cestu k poznání kultury, která je za nimi. A tak když říkáte, že je třeba výrobky inovovat
a přiblížit je moderní době, tak mluvíte už o něčem jiném, ne o uměleckém řemesle. To je už něco jiného.
V takovém případě mluvíte o pouhé věci. Nám uměleckým řemeslníkům záleží na uchování našeho
kulturního dědictví, záleží nám na tom, abychom byli respektování jako nositelé kultury, chceme, aby
lidé chápali, jak důležité je chránit a podporovat projevy kulturní rozmanitosti a chtěli bychom, aby lidé
respektovali náš způsob života, protože čas uměleckého řemeslníka je jiný než čas města, čas strojů.
/…/ Je možné modernizovat skrze tradici, nikoli měnit tradici, abychom dospěli k modernitě.395
Samotná kooperativní pracovní organizace je pak svého druhu inovací. Je novou cestou, jak
dosáhnout efektivnějších pracovních i obchodních výsledků pro ženy – tkalkyně v indiánských
komunitách. Kooperativní pracovní organizace a komunitární způsob podnikání je zároveň modelem,
který je mezoamerické indiánské společnosti blízký, opírá se o principy jejího společenského
uspořádání a fungování i mimo pracovní sféru. Tedy svým způsobem „modernizuje skrze tradici.“ Na
inovaci v rovině samotného provedení výrobků má pak kooperativní organizace práce uměleckých
řemeslnic dle mého pozorování dvojí vliv. Organizace v kooperativu může na jedné straně šíření změn
usnadňovat, ženy si mohou rychleji navzájem ukázat, jak se nový pracovní postup provádí a přirozeně
dochází při společné práci k ovlivňování více, než kdyby pracovala každá žena sama doma. Charakter
kooperativní organizace umožňuje zapojit se do nejrůznějších programů na podporu a rozvoj jejich
podnikání, v jejichž rámci pak často dochází k prosazování určitých změn v tvorbě zcela záměrně. Na
druhé straně kooperativy se svým posláním respektovat, uchovávat a šířit povědomí a chránit kulturu
etnika, z něhož jeho členky pochází, působí jako určitý usměrňující prvek těchto změn. Usilování o
demokratický charakter vnitřní organizace kooperativů brání prosazení extrémních forem přizpůsobení
se vkusu a požadavkům zákazníka. Je tedy velmi nepravděpodobné, že by se například kooperativ
Galvain Cuy z Teotitlánu del Valle začal vyrábět tapetes s perskými nebo africkými vzory, jako se tomu
děje v dílnách teotitlánských kolegů, samostatně působících tkalců.
Tlak na změnu, vycházející z nároků současné globální kultury, který působí na nejrůznější
roviny rukodělné textilní tvorby indiánských komunit v Oaxace je nevyhnutelný a může být i přínosem.
Jak však ukazuje zkušenost bezmála půl století fungování ženských textilních kooperativů v Oaxace, je
nutné, aby se tyto změny děly „zezdola“ a byly motivovány přirozenými potřebami a aspiracemi žen,
indiánek, uměleckých řemeslnic.

395 SALES HEREDIA F.J. (ed.): Las artesanías en México. Situación actual y retos [online]. Centro de Estudios Sociales y de
Opinión Pública Cámara de Diputados / LXII Legislatura 2013 [cit. 2017-12-7]. ISBN: 978-607-7919-54-4. Dostupné také z:
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/content/download/6520/33176/file/9Las%20artesan%C3%ADas%20en%20M%C3%A9xico.pdf, s. 57
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12 Závěr
Cílem práce mé diplomové práce bylo zmapovat fungování trojice ženských textilních
kooperativů Galvain Cuy, Jiñi Ñuu a Kee Nshií, sdružených do komunitární firmy Color y Cultura se
sídlem v Oaxaca de Juárez. V rámci svého výzkumu jsem se snažila zjistit, jak vnímají zapotécké,
mixtécké a chatinské ženy model kooperativního podnikání a komunitární firmy Color y Cultura, jíž jsou
součástí a v čem tkví přínosy a úskalí takové pracovní organizace. Své závěry jsem formulovala na
základě intepretace rozhovorů se ženami z daných komunit, koordinátorkami z komunitární firmy
Color y Cultura a audiovizuálních informačních a propagačních materiálů Color y Cultura, které jsem
porovnávala s dalšími studiemi o tématu.
Umělecké řemeslnice ze zkoumaných kooperativů mají ke své práci pozitivní vztah. Ženy
z Teotitlánu del Valle a San Juan Colorado zdůrazňují důležitost kontinuity uměleckého řemesla a jeho
tradiční podoby v komunitě. Vnímají jej jako cenné dědictví své kultury, zděděné po předcích. S
uměleckým řemeslem ženy ve všech třech kooperativech začínají v ranném dětství. Ačkoli jejich členky
uvádí, že se řemeslu naučili od starších příbuzných, nejčastěji žen (v případě žen z Teotitlánu del Valle
také mužů) není úplnou samozřejmostí, že žena svou dceru ke tkaní vede a učí ji, do hry vstupují osobní
vztahy a rozpory. Přinejmenším pro některé ženy je zároveň umělecké řemeslo otázkou životní volby,
nikoli automatické následování příkladu a přání matky nebo zvyklostí v komunitě. Protože řada z nich
nemá žádné jiné formální vzdělání a umělecké řemeslo je jednou z mála cest, jak si vydělat nějaké
finanční prostředky, jsou často odhodlány pokračovat v práci za jakýchkoli podmínek.
Uměleckořemeslná činnost žen ze zkoumaných komunit, je natolik spjatá s jejich každodenním životem
od útlého dětství, že může vést k nedostatečnému vědomí hodnoty vlastní práce.
Jedním z hlavních důvodů pro vstup do kooperativu a následně do komunitární firmy byly
finanční motivy. Ženy opakovaně uvádí nutnost živit děti a finančně přispívat na jejich vzdělání. Od
spolupráce v rámci formálně ustanovených kooperativů očekávají možnost čerpání finanční a hmotné
pomoci od státních i nevládních organizací, a především prodej svých výrobků bez překupníků.
Organizace ve skupině pak umožňuje vyslat prodávat výrobky jen jednu členku, zastupující i všechny
ostatní. To je výhoda především tehdy, když některým z nich jejich manželé nechtějí dovolit opouštět
domov, nebo jsou zaměstnány péčí o malé děti. Kooperativní organizace také dovoluje ženám
navzájem sdílet materiál a nápady a rozdělit si mezi sebou pracovní úkoly podle sil a dispozic
jednotlivých členek.
Na rozdíl od Teotitlánu del Valle a San Juan Colorado ženy z kooperativu v Santiago Yaitepec
uvádí ještě další motivaci pro založení kooperativu a vstup do komunitární firmy Color y Cultura.
Odlehlost této komunity a nepočetnost etnika Chatinů přispívá k tomu, že výrobky místních žen nejsou
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příliš známé a mohou být proto snáze zaměněny. Ženy z kooperativu Kee Nshií nemají tendenci
prezentovat svou tvorbu jako pokračování tradice předků, ale jejich motivace pro vstup do kooperativu
souvisí se snahou odlišit se od ostatních komunit (a to i těch stejného etnického původu), kteří si jejich
výrobky přivlastňují.
Za účelem propagace vlastních výrobků se představitelky Galvain Cuy a San Juan Colorado
dopouštějí drobných manipulací s projevy vlastní etnicity. Pokračování v tradičních řemeslných
postupech a kontinuita motivů, o které v souvislosti se svými výrobky hovoří, se rozhodně nepodobá
konzervování starých technik, vzorů a postupů. Zdůrazňování takovýchto vlastností výrobků je tak v
těchto kooperativech s dlouholetou zkušeností s prodejem výrobků turistům určitou reklamní
strategií. Vzhled výrobků, byť čerpá z estetiky a repertoáru motivů, vlastních dané komunitě, zároveň
vychází z osobního vkusu, řemeslné zručnosti a někdy také finančních možností konkrétní ženy a
kooperativu. Umělecké řemeslnice si nové motivy samy vymýšlí, či je modifikují a přejímají nové.
Zároveň na ně působí nejrůznější tlaky ze strany státních i neziskových organizací, usilujících o
propagaci a prodej uměleckého řemesla v regionu. V Teotitlánu del Valle hraje od 60. let roli také vliv
zahraničních obchodníků, kteří tlačí umělecké řemeslníky do reprodukování určitého stylu, barev a
motivů, jež se v cílové zákaznické skupině dobře prodávají. Vliv mohou mít také oficiální soutěže,
preferující určitou podobu výrobků
Ve chvíli, kdy se textilie původních mexických etnik stávají obchodními artikly, jsou ovlivňovány
požadavky trhu. Módní tendence v odívání tak mohou nezávisle na vůli uměleckých řemeslnic vytvořit
či naopak utlumit poptávku po určitých výrobcích. S tím souvisí i otázka plagiátorství, přivlastňování
výrobků či jejich využívání jako určitých politických symbolů, kterou dnes nejpalčivěji pociťují ženy z
kooperativu v Santiago Yaitepec. Političtí představitelé používají charakteristické rukodělné textilie
indiánských komunit k sebeprezentaci a veřejné deklaraci jakési povrchní sounáležitosti s indiánskými
etniky. Nevyřešená legislativa v otázce nehmotného kulturního dědictví indiánských národů se pak
stává problémem hlavně ve chvíli, kdy jsou jejich charakteristické textilní prvky využívány návrháři v
moderně upravených střizích. Na druhou stranu i samotné indiánské umělecké řemeslnice někdy
reprodukují a prodávají tyto moderně upravené střihy z dílen jiných návrhářů, jak ukazuje konflikt
s návrhářkami a vedoucí kooperativu Jiñi Ñuu.
Ustanovení ženských kooperativů a jejich zapojení do kooperativní firmy Color y Cultura
znamenalo pro ženy řadu pozitivních přínosů. Sdružení několika venkovských kooperativních firem do
jediné zastřešující organizace umožňuje celoroční provoz obchůdku s výrobky kooperativů v Oaxaca de
Juárez, který by si samostatně žádný z kooperativů nemohl dovolit. V komunitárním obchodě jsou
výrobky kooperativů prodávány zákazníkům přímo, bez intermediarios a za spravedlivé ceny.
Nezávislost na intermediarios poskytuje uměleckým řemeslnicím větší svobodu tvorby.
Bezprostřednější kontakt uměleckých řemeslnic s cílovým zákazníkem – turistou, který umožňuje
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komunitární firma, zároveň vytváří určitý tlak na přizpůsobení se specifickým preferencím trhu. V
tomto ohledu může komunitární firma fungovat jako prostor pro hledání rovnováhy mezi uchováním
tradičních postupů a specifického charakteru výrobku a mezi impulzy na inovací produktu.
Přetrvávajícím problémem uvnitř kooperativů, ale také mezi jednotlivými pracovními
skupinami, zapojenými do Color y Cultura, je vnitřní heterogenita. Důvodem různých výchozích
podmínek kooperativů jsou odlišné podmínky v mateřských komunitách i jiné dispozice jejich členek.
Kooperativy ani dnes nejsou zcela rovnostářsky fungujícími organizacemi. Trojice zkoumaných
kooperativů Galvain Cuy, Jiñi Ñuu a Kee Nshií jsou dobrým příkladem této heterogenity více
kooperativů v jedné komunitární firmě. Přesto však umělecké řemeslnice ze všech tří skupin pozitivně
hodnotí možnost dostat se mimo dosavadní poněkud uzavřený svět jejich komunity a domácnosti,
který jim kooperativní organizace a komunitární firma nabízí. Díky příležitostem k vlastnímu výdělku,
nabytí nových dovedností a samostatné organizaci se zapojení do kooperativů a komunitárních firem
stává důležitým impulzem pro větší důvěru žen ve vlastní schopnosti. Zapojení kooperativů do sítě
Color y Cultura má rovněž pozitivní vzdělávací a osvětový rozměr. Kooperativy absolvují školení pro
zefektivnění své práce a také samy organizují workshopy a přednášky o uměleckém řemesle pro
veřejnost.
Aktivita žen v kooperativu s sebou zároveň často přináší změny v jejich postavení v rodinách a
komunitách, jak ukazuje poměrně důkladně odborně zpracovaný vývoj ženského kooperativního
podnikání v Teotitlánu del Valle. Těmto změnám však obvykle předchází období konfliktů s manžely
některých členek a konzervativní částí komunity. Odpůrci samostatného obchodování žen se zaštiťují
„usos y costumbres“, tradovaným souborem zvyklostí a pravidel, která určují práva a povinnosti jejich
členů. Pro řadu příslušníků komunit jsou stále hlavními pilíři sdílené morálky, která stojí nad zákony.
Muž je podle nich tradičně vnímán jako hlavní autorita v rodině. Má kontrolu nad majetkem a žena je
mu podřízena. Konfliktní situace v podobě psychického tlaku či dokonce fyzického násilí ze strany
manželů pak někdy nastávají, když ženy kvůli prodeji výrobků nebo schůzím kooperativu opouštějí dům
a komunitu nebo začnou disponovat vlastními financemi. Ženy musí také čelit odmítavému postoji
komunity (včetně její konzervativní ženské části) v podobě pomluv, psychického tlaku rodiny a někdy i
otevřených urážek. Důvodem může být přesun některých pracovních povinností žen na ostatní rodinné
příslušníky v době jejich nepřítomnosti, případně narušování obchodní monopolů určitých rodin v
komunitě. Jak ukazuje příklad ženských kooperativů z Teotitlánu del Valle, obchodní úspěchy žen mají
nakonec moc jejich manžely přesvědčit. Dnes již místní ženy běžně opouští za účelem prodeje svých
výrobků komunitu a jejich manželé je podporují. Fakt, že ženy přestaly být doma nepřetržitě k dispozici,
vedl k tomu, že rodina se stala flexibilnější. Tyto změny se zrcadlí i v rovině lokální politiky, které se
dnes ženy účastní aktivněji než v minulosti a do budoucna jim mohou otevírat vlastní zastoupení
v městských zastupitelstvech v jejich komunitách.
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Kooperativy a komunitární firmy se dnes zdají být jednou ze schůdných cest pro pokračování
rukodělné tradice a spravedlivý obchod s textilními výrobky uměleckých řemesel v indiánských
venkovských komunitách v Oaxace. Jejich fungování ani samotnou tvorbu nelze vnímat neodvisle na
pomoci i nejrůznějších vlivech, ať už ze strany vládních či nevládních organizací, inspirací z okolních
komunit nebo impulzů, plynoucích ze zařazení tvorby místních žen na nekonečné pulty globálního trhu.
Textilní rukodělná tvorba v Oaxace neustále balancuje mezi snahou uchovat svou svébytnost a obstát
v konkurenci. Její budoucností se proto zdá být v neustálém dialogu mezi tradicí a inovací. Toto
setrvávání ve stavu neustálé proměny uprostřed rozmanitých tlaků je však zároveň důkazem, že textilní
umělecké řemeslo indiánských komunit je doposud živou kulturou, reflektující osobitým způsobem
současný svět.
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ARIPO

Artesanías e Industrias Populares del Estado de Oaxaca

CDI

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

CDI

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

CESOP

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública

CODIMUJ

Coordinadora Diocesana de Mujeres

CONAMI

Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas

EZN

Ejército Zapatista de Liberación Nacional

FCO

Fundación Comunitaria Oaxaca

FONART

Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías

INAES

Instituto Nacional de la Economía Social

INEGI

Instituto Nacional de Estadística y Geografía

INI

Instituto Nacional Indigenista

IOA

Instituto Oaxaqueño de las Artesanías

SEDESOL

Secretaría de Desarrollo Social
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