Milí přátelé a příznivci přirozeného života indiánů,
po pár letech od vydání Veselých tropů Amazonie, kde jsem zdokumentoval svá setkání a
zkušenosti se čtyřmi kmeny, se kterými jsem v mnohaletém kontaktu, jsem se odhodlal k další
téměř mamutí práci. Jedná se o celkový, souhrnný pohled na jihoamerická etnika, rozsáhlý
Atlas indiánů Jižní Ameriky, s podtitulem život, sex, smrt. Nejedná se o příručku, ale o
niterný pohled na 217 etnik z nejrůznějších úhlů v kontextu životního prostředí, historie i
současnosti. Každému etniku bude věnován určitý prostor s důrazem na rozmanitost a pestrost
indiánské kultury. V knize se tedy objeví nejrůznější témata, jako jsou porod, infanticida,
kanibalismus, manželství, sex, prostitutky, muzikofábie, šamanismus, léčení, války, únosy
žen, náčelnictví, jazyky, pohřby, iniciace, první menstruaci, zpěvy, rituály, láska, přátelství,
couvade, yurupary, stvoření světa, halucinogeny, jedy, výroba tsan tsy či péřové čelenky,
obřad pití yagé, zpěvy ícaro, magické lety, vztah k přírodě a ke kosmu, genocida, starost o
budoucnost Země. Zjistíte třeba, kdo je spoluotec! Každé heslo obsahuje specifika daného
etnika, ale základní informace, názvy etnika, počty členů, geografické umístění, zařazení do
jazykové rodiny, jsou součástí všech.
Atlas je bohatě dokumentován historickými a mými fotografiemi, kresbami, mapami a
malovanými rekonstrukcemi odborníkem na indiánské kultury, který každý detail ověřoval v
depositářích světových muzeí. Připojen je i podrobný glosář rostlin, ovoce, lovné zvěře
s latinskými názvy, a samozřejmě bibliografie.
Po odborné stránce dohlíží nad mým textem expert na slovo vzatý, lingvista, filolog, filosof,
uznávaný lingvistický antropolog doc. dr. František Vrhel z Univerzity Karlovy orientovaný
na indiánské kultury, který také napsal ke knize úvodní slovo. Podle dostupných informací mi
bylo sděleno, že podobná publikace v Evropě neexistuje. Touto publikací bych také rád složil
hold indiánům a jejich kulturám.
Jedná se o velký projekt, který připravuji ve spolupráci s nakladatelstvím Argo, a rád bych,
aby vyšel v co nejlepší grafické úpravě, na kvalitním papíře, v celobarevném provedení. Na
takto rozsáhlou realizaci je potřeba finanční podpory stejně jako před časem v případě
Veselých tropů Amazonie.
Tentokrát zaštítila sbírku obecně prospěšná společnost Zámek Dobrohoř, kde společně
vystupujeme s Jaroslavem Duškem. Děkuji za každou částku, kterou zašlete na zvláštní účet
123-3090930247/0100,
a budete se tak na vzniku knihy spolupodílet.
Váš Atapana
Nakladatelství Argo dárcům nabízí odměny:
Kniha
Kniha s autorovým podpisem
Kniha s autorovým podpisem + poděkování v knize
Kniha s osobním věnováním autora + poděkování v knize
Kniha s osobním věnováním autora + poděkování v knize
+ pozvání na křest v divadle Kampa s účastí Jaroslava Duška

800 Kč
2500 Kč
5000 Kč
7000 Kč
od 10.000 Kč

Jako variabilní symbol prosím uveďte své telefonní číslo a do zprávy pro příjemce svou
e-mailovou adresu, abychom s Vámi po vydání knihy domluvili předání odměny.
Od částky 10 000 Kč je možné uzavřít darovací smlouvu přímo s nakladatelstvím Argo.
Kontaktujte prosím Markétu Novou marketa.nova@argo.cz.

Mnislav Zelený Atapana
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Úvod do nativní Jižní Ameriky

tlas indiánů Jižní Ameriky si klade za cíl prezentaci vybraných etnik z různých částí subkontinentu s obrovskou pestrostí jejich materiální a duchovní kultury, která je výsledkem několikatisíciletého propojení s jejich životním prostředím. Smyslem života zdejších obyvatel bylo
poznávání a chápání přírody – v jejich perspektivě. Vždy hledali svůj subjektivní vztah nejen k pozemské
fauně a ﬂóře, k minerálům, k vodě, k větru a hromu, ale i k nadpozemskému světu hvězd, planet, Měsíce a Slunce. Brzy pochopili, že svět neviditelný je důležitější než ten viditelný, ne-li víc, a proto jejich
šamani, čarodějové, kněží a léčitelé získali výsadní postavení ve své společnosti. Z těchto důvodů je
jejich duchovní kultura velice bohatá, plná rituálů, obřadů a slavností provázejících každého jednotlivce od narození až k smrti či spíš až do posmrtného života. Její kořeny můžeme hledat v náboženství
dávného paleolitu u jejich prapředků, Paleoinidiánů. Vzhledem k tomu, že nemají písemné záznamy,
všechny informace si tito indiáni předávali orální cestou zejména během dospívání. K tomu jim sloužila
i bohatá mytologie, která je vlastně zakódováním jejich kultury a hodnot dobra a zla, s jejich systémem
příbuzenství, se vztahem k přírodě i k nadpřirozenu a úctě k předkům. Jednoduše lze konstatovat, že
vše, celý jejich život, se odvíjí od okolní přírody, na kterou jsou úzce vázáni, a proto jsou pro ně násilné
přesuny jejich sídel, i v rámci jedné oblasti, traumatizující.
Právě jejich cesta od přírody ke kultuře je stále podvědomě propojuje s přírodou jako Matkou, kterou
nemají zájem opouštět. Jsou s ní nestále spojeni jakousi pupeční šňůrou. Jejich oděvy, obydlí, ozdoby,
nástroje, zbraně, malování, ale i chování, zpěv, tance, hudba jsou úzce propojeny s přírodními zdroji,
s projevy zvířat a rostlin. A obdobně jsou propojeni i s kosmem, s hvězdami, s pohyby Měsíce a Slunce,
s Mléčnou drahou, ve kterých spatřují buď místa svého původu, či místa cest svých šamanů, v kterých
vidí souvislosti s děním na Zemi. Je proto přirozené, že i ty nejprostší nomádní sběrači a lovci měli svůj
kalendář, jednoduchý, ale pro ně účelný, měli představy o své minulosti i budoucnosti, o existenci po smrti.
Indiáni Jižní Ameriky mají i přes svou velkou kulturní pestrost vzhledem k přírodě a ke kosmu podobný
světonázor. Mají sice množství navenek rozdílných kulturních rysů, ale všichni cítí, že jsou „děti Matky
Země“, a proto z jejich spirituality, obřadů, slavností, rituálů, léčení, tanců a zpěvů vyzařuje pokorný vztah
k přírodě. Neprotiví se přírodním zákonům, nemají je v úmyslu měnit ani zneužívat či organizovat. Chtějí
je pouze pochopit a jako oddaní synové se jim podřídit. Nikdy nezapomínají, odkud vzešli, a jejich pokora a vděk vůči Matce přírodě jsou zárukou jejich existence. Přirozená skromnost je drží, aby nerabovali
přírodní zdroje nadměrným lovem a rybolovem, čímž udržují v rovnováze přírodu, která je zárukou jejich
přežití, jejich kontinuity. Je to vlastně jejich velký odkaz vůči naší dravé kultuře drancující přírodu, i když
se nám mnohé jejich zvyky příčí jako krvavé, barbarské, odpudivé. I přesto nám dávají a někteří z nich již
jen zanechávají zprávu o tom, jak na naší Zemi přežít v harmonii. To, že z nich většina nepřežila, je ostudou
naší civilizace a nepochopení jejich dědictví bude, bohužel, příčinou našeho konce.
Lovectví indiánů v Jižní Americe a jejich šamanismus jdou ruku v ruce dějinami. Lovci a lovení živočichové, muži a zvěř vytvořili v jejich kultuře takové vazby, že oba tyto světy přirozeně a vzájemně prorostly pro nás nepochopitelným způsobem. Základním principem na Zemi je vztah přírody a kultury. My
považujeme přírodu za univerzální a kultury za speciﬁcké, zatímco pro indiány je jen jedna lidská kultura
a přírody jsou mnohé a speciﬁcké v závislosti na tom, jak jsou nazírány. V tomto jejich pohledu objekty
a věci samy neexistují, jsoucnost získávají teprve a pouze ve vztahu, do něhož jsou zařazeny, jak jsou
subjektivně vnímány, lokalizovány, deﬁnovány, plozeny a ničeny. Toto vnímání amerindiánů, především
ve Velké Amazonii, je asociováno symbolikou lovu a důležitostí šamanismu.
Jaguáři a pekariové se vidí každý svým způsobem jako lidi a své chování jako kulturní. Tento úhel
pohledu, jehož základy se nacházejí v mytologii, nese ideu pradávného společného původu lidí a zvířat.
Šamanismus může být proto deﬁnován jako schopnost vyvolených lidí překonávat tělesné bariéry a nabýt subjektivní nelidské perspektivy. Indiáni chtějí určit objekt poznáním jako subjekt, a tak indiánský
šamanismus vychází ze subjektivizace objektu. Základním přesvědčením je, že zvířata jsou lidé, což je
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společné pro převážnou většinu indiánských kosmologií. Neznamená to však, že indiáni nevědí, že zvíře
je zvíře a člověk je člověk, ovšem v určitých momentech u nich obstojí odlišná představa.
Je nanejvýš pozoruhodné, že indiány přes jejich niterný vztah k zvířatům, mnohem víc přitahoval
svět rostlin. Pochopili, že rostliny obsahují téměř nekonečné množství látek, které dokážou léčit, zabíjet,
přivádět do tranzu, přinášet vidění a halucinace, zahánět hlad a žízeň. A tak objevovali stovky léčiv, halucinogenů, jedů, barviv, stimulantů, hypnotik, narkotik působících přímo magicky, což fungovalo i jako
prostředek k potvrzování a posilování jejich vlastní kultury. A tak nás nepřekvapí, že podle R. E. Schultese
a A. Hoffmana je v Novém světě až 130.000 druhů psychotropních rostlin, zatímco v Starém světě jen
20.000. Indiáni toto dědictví zřejmě nezničili, naopak jej rozšiřovali. Současně domestikovali stovky rostlin,
z nichž se mnohé staly světovými kulturními plodinami.
Jejich kultura, jejich činnost, jejich život jsou pro nás proto často nepochopitelné a spletité, navíc jakoby
zakódované spoustou symbolů, slovních hříček, přesmyček, narážek. Nechápeme, proč se indiáni někdy cítí
jako zvířata, a proč v některých situacích dodržují pro nás až nesmyslné zákazy různých potravin v jídelníčku.
V každodenním životě, podobně jako my, zdůrazňují rozdíly mezi lidmi a zvířaty. Jenže v duchovním světě
je vše jinak! V době rituálů, léčení, snění či ayahuaskových vizí tyto rozdíly mezi lidmi a zvířaty splývají.
Minulost se stává současností, lidé a zvířata jedno jsou, což má praktický hlubší smysl. Lidé, tedy zvířata,
když loví zvířata pro jejich maso, vlastně zvířatům vypovídají válku a dopouštějí se kanibalismu. Mnoho
nemocí je pak podle indiánů diagnostikováno jako odplata zvířat za to, že je lidé zabíjejí a jí. Míra rizika
vychází z proporce a vzhledu zvířete: třeba tapír je nebezpečnější než opice, suchozemská zvířata jsou
nebezpečnější než ryby a větší ryba nebezpečnější než menší. Narození v našem světě provokuje zášť
a odpor mezi duchy zvířat. Pro ně to znamená smrt. A muži během všech rituálů, obřadů a tanců, během
těhotenství své manželky či při couvade, také ženy během těhotenství, při porodu nebo při menstruaci
jsou vlastně dočasně v pozici novorozeněte, v duchovním světě sdíleném se zvířaty. Tehdy musí svůj
jídelníček omezit celou řadou zákazů a oprostit se od nebezpečné potravy nebo některých druhů masa
a ryb musí šaman nejdříve zaříkat, aby odstranil jejich „zbraně“, jimiž se mstí lovcům a rybářům.
My se indiány snažíme pochopit, a proto je studujeme, klasiﬁkujeme, škatulkujeme, hodnotíme. Naše
snaha nemůže dopadnout dokonale. Během posledních sta let došlo k celé řadě dělení Jižní Ameriky
na oblasti, areály podle úrovně kulturního vývoje, životního prostředí, určitých kulturních fenoménů,
jazykové příbuznosti. John M. Cooper (1942) rozdělil Jižní Ameriku podle základních biomů na tři velké
zóny: savany různých typů (travnaté porosty, buše, křoviska a téměř polopouště), tropické lesy a Andy.
Nazval je marginální, lesní a horské. Julian H. Steward (1948) všechna původní etnika a kultury Jižní
Ameriky zorganizoval do čtyř základních kulturních regiónů: andský, karibský okruh, tropické lesy a marginální, což odpovídalo zvyšujícímu se zájmu o důležitost přírodního prostředí vůči sociálním systémům,
adaptaci společnosti vzhledem ke geograﬁckému umístění. Následně Steward (1949) vytvořil klasiﬁkaci
s menšími změnami, kdy ponechal karibský okruh, osamostatnil centrální Andy, zatímco jižní Andy spojil
s tropickými lesy a vedle marginálního areálu vytvořil přechodový areál semimarginální. Centrální Andy
byly charakterizovány znalostí zavlažovacích systémů, karibský okruh teokratickým a militaristickým náčelnictvím, jižní Andy pastevectvím, tropické lesy osadami kopaničářů, lovem a rybolovem a marginální
části nomádními lovci a sběrači. George P. Murdock (1951) podrobněji rozpracoval všeobecně přijímané
areály na 24 menších podle podobnosti kulturních znaků. Tropické lesy rozdělil do jedenácti areálů, do And
propojil prakticky celé území andského pohoří a rozdělil jej do pěti areálů, a stepní lovce umístil do osmi
loveckých a rybářských areálů. Zde se spíš vnucuje označení tří hlavních částí za areály a další za subareály.
Je zcela logické, že životní prostředí výrazně determinuje lidskou kulturu, a proto dělím Jižní Ameriku
podle hlavních biomů a výrazných kulturních znaků, částečně podle jazyků. Mou snahou je prezentovat
nativní Jižní Ameriku přehledně a propojit podobné kultury s podobnými biomy do jednoho areálu
či subareálu. Indiány Jižní Ameriky a jejich kultury proto člením do pěti kulturních areálů s několika
subareály: I. Velká Amazonie (subareály: I. a. Tropické deštné lesy orinocko-amazonského bazénu čili
Amazonie, I. b. Tropické savany a polopouště východní Amazonie, I. c. Tropické savany a polopouště
západní Amazonie, I. d. Tropické deštné lesy Paciﬁku, I. e. Tropické deštné lesy Atlantiku), II. Andy
(subareály: II. a. Andy severní, II. b. Andy centrální, II. c. Andy jižní), III. Gran Chaco, IV. Pampy a Patagonie, V. Ohňová země. Představuji pouze indiánská etnika, převážně ta existující, méně i vyhynulá, ale
ne tvůrce předkolumbovských kultur a civilizací, o jejichž etnické příslušnosti nic nevíme a které jsou
součástí jihoamerické archeologie. Jedná se o 217 etnik, charakteristických pro danou oblast, ať již
jsou ve své kvantitě malá nebo velká, ale v žádném případě se nejedná o vyčerpávající přehled. Každé
uvedené etnikum má základní názvy, umístění, počty členů a zařazení jazyka. Pak následují různorodé
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informace s cílem obecně představit nesmírnou pestrost materiální a duchovní kultury amerindiánů,
v jejich dávné historii i současné podobě. Každý popis etnika je proto orientovaný na jinou, zajímavou
část jeho kultury. Kdybychom chtěli prezentovat všechny kulturní fenomény a historické události
u každého etnika, měla by publikace tisíce stran. U některých etnik jsem si neodpustil důvěrnější osobní
vztah. Dokumentaci tvoří vedle fotograﬁí aktuálních i historických, kreseb a mapek také podrobné
a propracované rekonstrukce z dávného života. Každý detail výtvarník získával či ověřoval archivech
světových muzeí, aby postava či výjev co nejvěrněji odpovídaly skutečnosti.
Jistou komplikací je vždy ortograﬁe termínů z duchovní a materiální kultury včetně samotných názvů
etnik, kterých je navíc mnohdy celá řada. Jedná se vedle vlastních etnonym či endonym o exonyma
dávaná indiánům bělochy či různými indiánskými sousedy, nehledě na další názvy dle příslušnosti k jednotlivým podkmenům či klanům. Ortograﬁe není jednotná, naopak je velmi různá, španělská, portugalská, anglická. Například exonyma Kayapó, Cayapó, Caiapó, Kaiapó jsou přisouzena od jejich sousedů
a přejatá i bělochy, zatímco sami tito indiáni se obecně (!) nazývají Me Bêngô Kre. Dělí se však na tři
části s endonymy Irã‘ãmranh-re, Goroti Kumrenhtx a Porekry, které se dále člení na sedm podskupin
s endonymy Gorotire, Kuben-Krân-Krên, Kôkraimôrô, Kararaô, Mekrãgnoti, Metuktire a Xikrin, jež se
dále dělí na množství klanů a rodů jako Txucarramãea, někdy psaný jako Txukahamãe, jehož členové neustále migrovali, vzájemně se mísili, mezi sebou i bojovali a kradli si ženy. Vzhledem k tomu zařazujeme
etnika zpravidla podle jejich endonym (Yine, ne Piro), ale někdy také podle v literatuře rozšířenějších
exonym (Kayapó, ne Me Bêngô Kre).
Setkávání indiánů s bělochy bylo po pět set let cestou tragédií, vinou dobrodruhů hledajících v Americe jen rychlé zbohatnutí na cizí, indiánský účet, dobyvatelů, kaučukových baronů, zlatokopů, těžařů
dřeva, latifundistů, politiků a částečně i misionářů a v Brazílii státních „ochránců“ indiánů organizovaných
nejdříve do Služby pro ochranu Indiánů S.P.I (Serviço de Proteção ao Índio 1910–1960) a pak do Národní
indiánské nadace FUNAI (Fundação Nacional do Índio), založené r. 1973. Dobré myšlenky pomoci často
končily zneužíváním moci, i když dlužno dodat, že něco se jim napravit a zajistit ve prospěch původních
obyvatel Brazílie podařilo. V ostatních zemích byla státní pomoc indiánům součástí politických her, tedy byla zpravidla farizejská a záměrně neúčinná. Začaly proto vznikat soukromé nadační organizace na
světové úrovni, které zas neměly příliš oﬁciálních nástrojů, jak zasahovat i při ﬂagrantním porušování
lidských práv indiánů, kdy docházelo často k evidentním masakrům bez jakýchkoliv následků. Z těchto
důvodů se indiáni v průběhu druhé poloviny 20. století začali sami sdružovat a organizovat do ochranných
seskupení, „federací“, kde však často kvůli své politické nezkušenosti naráželi na politické harcovníky,
podvodníky na levici i pravici, kteří mezi nimi jen hledali cestu, jak se proﬁlovat, potažmo obohatit na
cizí účet. Statistiky z posledních desetiletí udávají místy i značný nárůst počtu členů různých etnik, takže
by se zdálo, že indiánů přibývá. To jsou zhusta zavádějící údaje. Zpravidla se jedná o míšence a mnohdy
jde jen o přihlášení místních obyvatel k určitému etniku z chvályhodných důvodů udržet jejich kulturu
nebo získat nazpět původní území, aniž vůbec sami jsou indiáni a mluví jejich jazykem. Typickým příkladem je etnikum Charrúa, jehož členové byli důsledně vyhubeni v roce 1831 a nyní se k nim hlásí několik
tisíc Uruguayců.
Logickou součástí atlasu je mapa Jižní Ameriky s umístěním uvedených etnik a mapa s lokalizací
a rozšířením hlavních jazykových rodin. Čtenář se seznámí s mnoha novými termíny jako couvade, klitoridektomie, avunkulární dědictví, ňame, etnokanibalismus, muzikofagie, geofagie, metempsychóza,
křížoví a paralelní bratranci, tembetá, adobe, infanticida, cubio, arracacha, zaque… Navzdory masivnímu
a mnohdy nelegálnímu kácení lesů, protiprávnímu zabírání půdy, těžbě zlata, stavbám velkých hydroelektráren a silnic, pronikání moderních technologií i plastů je stále mnoho etnik, které si zachovávají svou
tradiční kulturu, ale bohužel velká část našemu bělošskému světu podléhá.
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Borôro (chybně nazvaní prvními bělošskými agresory bororo = dvůr setkání, endonymum Bóe = Lidé) původně žili seminomádním způsobem života na obrovském
teritoriu asi 400.000 km² někde mezi řekami Araguaia
a státem Goiás na severu, Bolívií na západě, státem Mato Grosso do Sul na jihu a státem São Paulo na východě,
údajně 7.000 let. Památkami jejich původního území jsou
některé názvy měst: Cuiabá (Okúia Pá = rybolov s harpunou), Corumbá (Bákoro Bá = místo Bakóro), Poxoréo (Pó
Tcheréu = černá voda). V době prvníh o kontaktu v letech
1700–1850 obývali v počtu až 15.000 členů ohromné území
v jihozápadní části brazilského státu Mato Grosso a pramenů řeky Paraguay v oblasti biomu cerrado. Nyní jich žije
něco přes 1.800 (2014) na centrální planině Mato Grosso.
Jejich jazyk bóe wadáru patří do jazykové rodiny macro-gê.
O svá území často bojovali s Kayapó, Bakairí, Xavanty, ale nejvíce s bělochy. Jejich západní skupina zvaná
Cabaçais byla dlouho nezávislá, ale koncem 18. století
podlehla Portugalcům a byla zcela vyhubena. Členové
východní skupiny Coroados či Orarimugudoge (Rybí lidé)
podlehli alkoholu, fyzické a duchovní dekadenci. V 18. století dokonce bojovali na straně bělochů proti indiánům
Guaycurú a účastnili se i jejich masakrování (byli jejich
nepřátelé). Nyní žijí ve čtyřech rezervacích Teresa, Cristina,
Perigara a Tadarimana v počtu asi 300 členů a v Meruri
(400 členů kmene pod ochranou salesiánů, kteří je evangelizovali průběžně od počátku 20. století). Byli a stále

jsou zdatní lovci, rybáři, sběrači ovoce a pěstitelé hořkého manioku, kukuřice, fazolí, rýže a tabáku. K určování
počátku a konce suchého a deštivého období nutného
pro jejich kopaničářství sledují pohyb Plejád = Akiri doge.
Jejich osady jsou tradičně, jako u všech etnik gê, uspořádané v kruhu s Domem mužů baito uprostřed, v jehož
okolí je bororo, ceremoniální prostor pro tance a obřady.
Kruhová osada je považována za ideální sociální prostor
a reprezentuje i celý kosmos. Jejich sociální organizace je
velmi přísná. Obyvatelé osady udržující endogamii a jsou
rozděleni do dvou exogamních částí (moiety). Eceráe bydlí
v severní polovině a Tugarége v jižní polovině. I samotný
Dům mužů je rozdělen na dvě části v opačném gardu
světových stran. Každá polovina má čtyři klany (Eceráe:
Kie – Tapíři, Bokodori – pásovci, Baado Jebage Cebegiwuge – Stavitelé vesnic na jihozápadě a Baado Jebage
Cobugiwuge – Stavitelé vesnic na východě, Tugarége:
Aporie – Larvy, Paiwoe – Opice vřešťani, Iwagudu-doge – Věže a Apiborege – Vlastníci palmy acuri) s podklany
(jako Coréuge – Černí/ a Kujaguréuge – Červení nebo
Cobugíwu – Řeka na východ a Cebugíwu – Řeka na západ),
v kterých se členové ještě rozdělují na věkové skupiny,
Bratry starší a Bratry mladší. Na západním okraji kruhové
osady je oblast aíje muga, cesta duší. Každý klan s členy
spřízněnými po ženské linii má prakticky vlastní kulturu,
své tance, zpěvy, ozdoby, zbraně, názvy osob i věcí. Každý
má i své určené místo a své povinnosti v obřadech. Osoby

Muži a ženy Bororo
u haciendy Jacobina
(Hércule Florence,
září 1827)
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Pektorál z drápů pásovce
→ Slavnostní péřová čelenka paríko (katalog Arte Plumaria
do Brasil, 17. Bienal de São Paulo, 1983)

z jedné části se mohou ženit a vdávat jen s osobou z druhé
poloviny a děti patří do poloviny matky. Muž žije v domě
své ženy, zatímco jeho domov, kde se narodil, s jeho matkou a sestrami, je na opačné straně. Pohřby člena z jedné
části jsou vždy prováděny členy z druhé poloviny. Tímto
způsobem je každá polovina vždy dlužníkem a věřitelem té
druhé. Prakticky všechny osobní předměty jako penisová
pouzdra, luky, šípy, labrety jsou heraldicky zdobeny kresbou, mozaikou, barvou peří, jejich řazením či vykrojením.
Muži se všeobecně rádi krášlí a zdobí drobnostmi, které si
vyrábějí z kamínků, stébel, květů, drápů či kožešin zvěře.
Existuje celá řada komunálních aktivit často uskutečňovaných formou soutěží mezi oběma částmi. Můžeme
říct, že jejich život je jeden neustálý rituál či slavnost jako
slavnost kukuřice, jaguára, královského krahujce, dávání
jmen, léčení.
Důležitou součástí ozdob těla jsou péřové čelenky či
diadémy paríko půlkruhového tvaru k ceremoniální ozdobě
hlavy. Péřové čelenky obecně mají řadu výrobních technik
a podob: ﬂexibilní a jednoduše obtáčené kolem hlavy, jako
„kšilt“, stojaté, spojené s kruhovou košatinou a nošené na
hlavě jako talíř, spadající z hlavy až k zadní části zad, nebo
pevného tvaru jako paríko. Pro své velké rozměry, barevné
kombinace a perfektní provedení je paríko vyjádřením
vytříbeného estetického smyslu, ale má i skrytý význam
sociální. V první zadní a nejvyšší vrstvě jsou modrá péra ary
zelenokřídlého a Ara ararauna vytvářející základní půlkruh.
Vrcholy těchto per jsou ozdobeny přilepením drobného
bílého peříčka divoké kachny pižmové. V druhé vrstvě
jakéhosi obložení a zpevnění zadní řady jsou peří amazoňana modročelého promísená peřím amazoňana oranžokřídlého, která jsou přerušena třemi vysokými ocasními
péry orla ozdobného. Poslední nejkratší vrstva červených
peříček esteticky zakrývá holá brka per v zadních dvou
řadách. Řady vysokých per jsou zezadu zpevněny spojením

borôro

provázků z vláken palmy tucumã. Nosná část vytvářející
pevný půlkruh, do kterého jsou brka vetknuta a „přišita“, je
vytvořena z palistů olistění palmy babaçu. Složení paríko
z druhů a barev peří vyjadřuje i sociální zařazení nositele
ve společnosti, příslušenství ke klanu a k moietě. Peří je
často používáno i na ozdobu ostatních částí těla, ramen,
nosů, rukou, krku jako náhrdelníků, náušnic, náramků, ale
i zbraní, hudebních nástrojů, atd. Jiné ozdoby mají chlapci
a dívky při iniciačních obřadech nebo při pohřbu, jiné peří
používá šaman při léčení.
Válečný náčelník boe-eimejera má jistý respekt jen ve
válečném stavu. Ve všech aktivitách je důležitou osobou
bári, šaman-čaroděj, který je prostředník mezi lidmi a duchy. Stává se jím z vnitřního osvícení a puzení na základě
zjevení, při kterém učiní pakt s různými škodlivými duchy
a dušemi zemřelých čarodějů. Jeho soupeř, šaman aroé
etawarare, je pro své schopnosti, znalosti tajemství přírody, věštecké pohledy do budoucnosti, léčitelskou moc,
požehnávání lovu, odstraňování zlých sil či vyvolávání duší
předků vážen, ale současně obáván. Bári je vlastně asociální postava, která je duchy spíš ovládána, při transu do
něj vstupují a zmocňují se jeho těla. Bári (vždy Tugarége)
je posedlý duchy, předvídá smrt a nemoc, ale respektuje
se se svým soupeřem dobrodějným šamanem aroé etawarare, Pánem cesty duší (vždy Eceráe). Ten je pro změnu
prostředník mezi světem živých a mrtvých, ošetřuje a léčí.
K největším obřadům patří pohřeb, při kterém oslavují
přírodu, vznikají nové vztahy, spolužije minulost, současnost a budoucnost, inovuje se jejich rovnováha s přírodou
a nacházejí sílu k životu. Obřad se skládá asi z třiceti rituálů,
trvá přes měsíc a mnohdy se na něj napojuje i iniciace
chlapců. Prostřednictvím pohřbu znovu posilují životaschopnost své kultury: společně tančí s typicky obrovskými péřovými čelenkami, zpívají, pořádají společné lovy
a rybolovy pro smuteční hosty. Při každém pohřbu dochází
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Umírající, ale ještě stále živý
muž pokrytý bílými peříčky
krahujce, na která bude kapat
krev jeho blízkých jako vyjádření
spoluúčasti, sedí se svými
zbraněmi před šamanem bári,
který jej připravuje na smrt.
V další fázi je vybrán nejlepší
lovec, který se stane aroé-maiwu, jenž rituálně loví a zabíjí
jaguára, symbol zla i smrti Bope.
Následně aroé-maiwu v obrovské čelence se žlutým „kšiltem“
a se zbraněmi zemřelého tančí,
zpívá a transformuje se do jeho
odcházející duše.

borôro

13

Lebku zemřelého si po druhém pohřbu
ponechávají pozůstalí jako věčnou památku.
(V. Kozák, cca 1960)

← Dobová pohlednice s A. V. Fričem mezi
Borory v roce 1905
↓ Pohřební obřad Bororů v osadě Bayamoga
na řece São Lourenço (V. Kozák, cca 1960)
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k mystickému setkání všech živých se všemi mrtvými členy
komunity, je to spojování současnosti s minulostí. Umírající muž se mnohdy sám připravuje na vlastní pohřeb za
pomoci báriho s obrovskou paríko a svých blízkých. Ti mu
celé tělo natřou rudou barvou urucú, pokryjí bílými peříčky
krahujce a posadí jej nebo položí na rohož v jeho domě.
Rada starších vybere nejlepšího lovce z opačné poloviny
osady, který se současně stane aroé-maiwu. Věří, že smrt
přinesl duch Bope (zlý?) v podobě jaguára, představující
přírodní síly, oproti duchu Aroé (dobrý?) propojeného se
vším lidským. Šaman rituálně za konzultace s umírajícím
určí místo jaguára. Sám v jaguáří kůži a za doprovodu
řehtačky zpívá pohřební zpěvy a hymny Róia Kurireú, zatímco ženy i muži si rozřezávají kůži a nechají krev kapat na
mrtvé tělo či ještě umírajícího. Je to pro ně čest a loučení.
Všechen jeho majetek, zbraně, košíky, nádoby, jsou připraveny k spálení, někdy umírající ještě stačí z posledních
sil zlomit svůj luk. Příbuzní drží smutek, střihají si vlasy
a zalévají jeho místo hrobu v osadě vodou, aby se tělo
rychle rozložilo. Šaman řídí tance v maskách mytických
postav za notného popíjení zkvašené mízy palmy acurí.
Druhý pohřební obřad loučení s duší probíhá asi po
měsíci, až se tělo rozloží. Za účasti tanečníka-šamana
a lovce aroé-maiwu se zbytky těla zemřelého exhumují,
kosti očistí a natřou červenou barvou urucú, ozdobí bílými peříčky i velkými péry papouška ara a uloží do koše.
Všichni kolem zpívají a pláčou. Čestným úkolem lovce je
zabít jaguára, a tak pomstít smrt muže, za kterou může

Botocudo (Aymoré=druh opice v tupi, Guaimoré,
Borum, Krenak, endonym jedné z mnoha tlup Naknakuk=
Děti země,) žili ještě v 16. i 17. století v počtu 30.000 na
jižním pobřeží brazilského státu Bahia a severního státu
Espírito Santo, v oblasti biomu caatinga.

Obřadní souboj Botokudů
z roku 1816, rytina z expedice
německého badatele prince
Alexander Philipp Maximilian
zu Wied-Neuwied

botocudo

Bope, duch přinášející smrt. Vyčiněná a namalovaná
kůže ozdobená peřím se stává součástí obřadů, zatímco
ze zubů je připraven náhrdelník, který je předán příbuznému zemřelého. Lovec si ponechá drápy, ze kterých
si připraví ozdobu hlavy. Aroé-maiwu je v domě mužů
celý polepen peříčky a s obrovskou čelenkou paríko se
žlutým péřovým kšiltem z peří ptáka japu (Psarocolius
decumanus) se transformuje do nové duše zemřelého
a na „plaze“ tancuje a zpívá s jeho lukem. Dochází k totální
desﬁguraci zemřelého, jehož jméno se nesmí vyslovit,
věci i tělo mizí z povrchu zemského. Ostatní odnášejí
nabarvené kosti v koších k místu trvalého uložení, buď
na hladinu laguny, místo duší Aroé Eiaó, nebo se ostatky
zakopávají hluboko do země, kde se označí obyčejným
kolíkem s peříčkem. Pár dní před posledním uložením jde
několik mužů do lesa vyřezat posvátné hvízdače. Plochá
dřívka rybího tvaru (12 cm široké a 21 cm dlouhé) pomalují,
připevní na dlouhé provazy a ve vzduchu roztáčejí kolem
sebe. Posvátné hvízdače, které ženy nesmí vidět, vydávají
nepříjemně vysoké jakoby sténavé, naříkavé tóny, které
jsou údajně zvuky samotného principu zla bope, který je
v nekonečném souboji s aroé, s principem života. Vznik
lidského plodu je v gesci bope, ducha přírody a přijetí
jména dítěte je již spojeno s aroé, duchem kultury.
Jejich velkými znalci byli i A. V. Frič, který u nich žil
v roce 1905, ale zejména V. Kozák, který je navštěvoval
v 50.–60. letech 20. století a účastnil se i pohřebního
obřadu.

Odtud ještě před příchodem bělochů byli i s ostatními etniky obecně zvanými Tapuias (viz) vytlačeni do
vnitrozemí indiánskými kmeny hovořící jazyky tupi. Běloši
začali pronikat do jejich území od roku 1555, kdy již byli
vyhubeni pobřežní Tupinambové (viz). Začaly nekonečné

Botocudo v dobové kresbě z roku 1816 od kreslířů expedice německého
badatele prince Alexander Philipp Maximilian zu Wied-Neuwied
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