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Úvodní slovo

Atapanův Atlas je nepochybně v našem kulturním kontextu počinem ojedinělým. V každém případě
lze konstatovat, že zdaleka nejde o dílo nahodilé; je totiž organickým vyústěním dosavadní Atapanovy
amerikanistické činnosti, již výmluvně dokládá obsáhlá bibliograﬁe. Je pozoruhodné, že tato bibliograﬁe
zrcadlí nejen běžné badatelské výsledky, nýbrž i léta trvající terénní výzkum v Jižní Americe; tento fakt
bezesporu „autentiﬁkuje“ Atapanovy práce. Myslím, že umocňuje originálnost a promyšlenost Atlasu,
chápeme-li jej jako instanci „deskriptivní etnologie“ (beschreibende Völkerkunde), tradiční složky kontinentální podoby disciplíny, složky, která stojí na samém počátku dějin „národopisu“, složky původně
nazývané „přírodopis člověka“. Jde přece o „přírodní“ národy, termín nepříliš nápaditý a jistě nevýstižný,
termín, který byl vehementně a přesvědčivě odmítnut moderní empirickou etnologií.
Vraťme se však k Atapanovu Atlasu a povšimněme si jeho uspořádání. To je dáno nejprve obecným
úvodem (Úvod do nativní Jižní Ameriky), poté následují (typ etnologické klasiﬁkace) kulturní areály nebo
subareály, jichž Atapana rozlišil pět, na prvním místě je to areál Velká Amazonie, jež obnáší celkem pět
subareálů. Inovací je rozlišení tropických deštných pralesů Paciﬁku a tropických deštných pralesů Atlantiku v jejím rámci. Toto rozlišení pokládám za velmi šťastné, neboť se jím vyhneme různým „zbytkovým“
či marginálním kmenům (marginal tribes), jak to kdysi klasiﬁkoval v Příručce jihoamerických indiánů generální editor a známý antropolog Julian H. Steward1; podotkněme, že německá etnologie (tak například
Lindig a Münzel2) pracuje i nadále s rozlišením marginálního areálu a s některými málo výstižnými oblastmi (Východobrazilská vysočina). V tomto smyslu je Atapanovo členění kulturních areálů přijatelnější
a jeho Velká Amazonie pokračuje Andským kulturním areálem a jeho trojím rozčleněním; následuje Gran
Chaco, Pampy a Patagonie a nakonec zcela dle očekávání Ohňová země. Výhodou tohoto celku areálů je
naprostá přehlednost. Kulturní areály, vlastně etnologické konstrukty, mohou být nositelem organického kritéria, a co je důležité, mohou být doplňovány zřeteli dalšími, především jazykovými; stojí za zmínku, že takto areální klasiﬁkace může být posílena zřetelem k jazykovým svazům, například svazu jazyků
Gran Chaca. Podobně je tomu s oblastí Vaupés, horním tokem řeky Xingu a někteří specialisté soudí, že
jazykový svaz lze najít také v Amazonii jako celku. Zdůrazněme ještě, že Atapana uvádí celkem dvě stě
sedmnáct etnických skupin, což je maximum možného celku případových studií, jak jsme je mohli číst
v Murdockově časopisu Ethnology3. Atapanovým předmětem jistě nebyly jazyky nebo areály, klasiﬁkace
je pouhým nástrojem, avšak přiblížení úctyhodného počtu skupin ve smyslu etnologických charakteristik
je podnikem téměř heroickým a nutno dodat, že Atapanovy popisy jednotlivých etnik jsou velice zdařilé.
Pochopitelně, rozsahy jednotlivých popisů mohou kolísat.
Jsem přesvědčen, že Atapanův Atlas skýtá čtenáři závratný stupeň věcnosti, přiblížení kultury/kultur
nativní Jižní Ameriky, o níž se někdy soudí, že pro svou bezbřehou složitost a pestrost etnik a také propojenost kontaktů blokuje systematičtější studium, jak podotkl jeden německý amerikanista. Známou
komplikací jsou ostatně i etnonyma, případně jejich ortograﬁe, která není co do normy generalizovatelná.
Atapanův Glosář, jemuž předcházejí internacionalizované indianismy, je nezbytnou komponentou díla.
Konče úvodní slovo soudím, že Atapanův Atlas dává čtenáři excelentní možnost nahlédnout do akulturujícího se a v horším případě mizejícího světa nativní Jižní Ameriky.
doc. PhDr. František Vrhel, CSc., 2021

1 Příručka jihoamerických indiánů (Julian H. Steward ed.) (Handbook of South American Indians; bulletiny Bureau of American Ethnology, Smithsonian Institution, Washington 1940–1947).
2 Wolfgang Lindig – Mark Münzel, Die Indianer – Kulturen und Geschichte der Indianer Nord-, mittell- und Sudamerikas, München 1976.
3 Časopis Ethnology založil americký antropolog George P. Murdock r. 1962 při univerzitě v Pittsburghu, s podtitulem An International
Journal of Cultural and Social Anthropology. Časopis byl zrušen roku 2012.
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Úvod do nativní
Jižní Ameriky
Atlas indiánů Jižní Ameriky si klade za cíl prezentaci 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 stejně důležitý jako 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 úctou 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 neustále 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, ve kterých
vidí souvislosti s děním na Zemi. Je proto přirozené, že i ti 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 dětmi 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 žít 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 nazírají 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, což napadne každého z nás, že indiány přes jejich niterný vztah k zvířatům
mnohem více přitahoval svět rostlin. Pochopili, že rostliny obsahují téměř nekonečné množství látek,
které mohou léčit, zabíjet, přivádět uživatele do transu, 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. Hofmana je v Novém světě až 130 000 druhů psychotropních
rostlin, zatímco ve Starém světě jen 20 000. Weston La Barre to vysvětluje jako zřejmý přežitek paleolitického a mezolitického euroasijského šamanismu spojeného s muchomůrkovým kultem, který existoval
mezi dávnými paleolitickými lovci pronikajícími do Ameriky. Indiáni toto dědictví nezničili, naopak jej
rozšiřovali. Současně domestikovali stovky rostlin, z nichž mnohé se 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 mizí.
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 jedí. 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, které 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 se objevila celá řada 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 regionů: andský, karibský okruh, tropické lesy a marginální
region, 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. Severní Andy, II. b. Centrální Andy, II. c. Jižní Andy), 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 počtem členů malá,
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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 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, jelikož jsem je měl možnost osobně
poznat. Vzhledem k dokumentaci jsem vedle fotograﬁí aktuálních i historických, kreseb a mapek položil
důraz i na rekonstrukce z dávného života. Každý detail výtvarník získával či ověřoval v 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, endonym či exonym dávaných indiánům bělochy nebo různými indiánskými sousedy, nehledě na další názvy podle 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 Txucarramãe, někdy psaný jako Txukahamãe, jehož členové neustále migrovali,
vzájemně se mísili, mezi sebou i bojovali a kradli si ženy. Vzhledem k tomu zařazuji etnika zpravidla podle
jejich endonym (Yine, ne Piro), ale někdy také podle v literatuře rozšířenějších exonym (Kayapó, ne Me
Bêngô Kre) či zaužívaných českých forem (Kečua, ne Quechua).
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 SPI (Serviço de Proteção aos Índios 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 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 daným 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, ñame, 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 existuje stále mnoho
etnik, která si zachovávají svou tradiční kulturu, ale bohužel velká část našemu bělošskému světu podléhá.
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ulturní areál Velké Amazonie je jeden z pěti základních areálů nativní Jižní Ameriky, který se
skládá z pěti subareálů. Prakticky zabírá největší část Jižní Ameriky, plochu téměř deseti miliónů
kilometrů čtverečních. Rozkládá se od karibského pobřeží Kolumbie a Venezuely na severu a od
And na západě až k Atlantiku přes povodí Orinoka a Amazonky, s jižní hranicí na travnatých pampách
a s jihozápadní s Gran Chacem. Obsahuje několik biomů, zejména tropický les, savanu, mokřad a močál
pantanal, opadavé, poloopadavé lesy a křoviny aridního cerrado, trnitosukulentní lesy a křovinaté buše
caatinga i menší polopouště. Základem obživy zdejších obyvatel je převážně kopaničářství s pěstováním
kukuřice, sladkých brambor, dýní, yamů či arašídů, ale zejména hořkého či sladkého manioku zvaného yuka.
Také se pěstují technické plodiny jako tabák, bavlník, maté, strom červeného barviva Bixa orellana a černého barviva Genipapa americana, kalebasy i některé palmy, ovoce guayaba, papája, pequi, ananas a další.
Rybolov je zásadním zdrojem živočišných bílkovin vzhledem k obrovskému bohatství ryb (např. sumci,
piraně, piraíba, payara, tucunaré, gamitana, bocachico) a také želv, manatee a kajmanů v celé říční síti.
Lovci, kteří nejsou vždy úspěšní, vyhledávají tapíry, divoká prasata pekari sajino a huangana, pásovce,
kapybary, menší hlodavce jako paky, agutí, dále opice, ptáky (především různé druhy hoka), jeleny. Velmi
rozmanitý, pravidelný a úspěšný je sběr ořechů, ovoce, drobných živočichů a medu. V oblasti savan se
zvyšuje podíl kočovného lovu a sběru, ve výjimečných případech pastevectví.
Předpokládá se, že k prvním zdejším obyvatelům patřili paleolitičtí nomádní lovci a sběrači, kteří sem migrovali ze severu někdy před 10 000 lety asi podél atlantického pobřeží a deltami řek pronikali do vnitrozemí.
Obývali například místa Santa Rosa (8 000 př. Kr.) v okolí São Paula či Lagoa Santa v dnešním Minas Gerais,
které bylo nesouvisle osídleno 12 500 let. Našly se zde kamenné nástroje, semilunární sekery a kosterní skelety se zachovanými lebkami, které patří k nejstarším nalezeným v Americe. Odpadní hromady mušlí podél
pobřeží, sambaquí (5 000 př. Kr. – 500 po Kr.), nám zanechaly památky po sběračích a lovcích mořských plodů,
a dále také keramiku, kamenné hroty, kosti zvěře a ryb. Na mnoha místech Velké Amazonie jsou petroglyfy

K

Obratník Kozoroha

← Šaman Alejandro Criollo z kofánské
osady Dureno (foto Marek Zelený, 1998).
→ Mapka základních biomů v Brazílii.
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Etnika jazykové rodiny tupi (přehled adaptován podle Carolina Coelho Aragon a Suzi Oliveira de Lima, 2008).

neznámého původu (Lagoa Santa, Pedra Pintada v Roraimě, Piedra de Ingá v Paraíbě, v povodí Río Napo),
zřejmě z období mladého paleolitu. V následném období se začaly formovat jednotlivé etnické skupiny.
Vzhledem k tak dlouhé době osídlení je zvláštní, že zde není větší variabilita ekonomiky a způsobů života, sociopolitických jednotek či technologie materiální kultury. Dokonce se zdá, že agresivita tropických
kopaničářů před asi 3 000 lety zatlačila určité skupiny do interﬂuviálních neúrodných oblastí, jak můžeme
vidět v zónách lovců a sběračů mezi Venezuelou a Brazílií, což můžeme považovat za jakousi kulturní regresi. Výrazným znakem zdejších obyvatel, mimo těch interﬂuviálních, je používání a výroba člunů dlabaných z kmenů či ze stromové kůry. Nejrozšířenějším řemeslem je košíkářství, výroba hrnčířského zboží,
keramiky a textilií tkaných z bavlněné příze. Většina místních chodí zcela nahá, někteří si jen částečně
zakrývají pohlavní orgány, ve vyšších oblastech nosí tunikové cushmy z vytloukaného lýka nebo z bavlněné
látky. Velmi rádi se malují a zdobí nejrůznějším peřím, semeny, kostmi, zuby, drápy a dalšími přírodní artefakty, což svědčí o jejich snaze po propojování, přibližování k přírodě, k rostlinám a k zvířatům. Původně
bydleli ve velkých společných domech a velká část v nich stále bydlí, nověji začali stavět rodinné chýše.
Ve Velké Amazonii se vyskytuje množství jazyků, z nichž valnou část řadíme do větších či menších
jazykových rodin, ale určitá část je zcela izolovaná. K největším patří skupiny arawak, tupi, karib, pano
a gê. Na jejich původ panuje několik názorů. Rozšířená hypotéza podpořená archeologickými nálezy staví
na „vzniku“ tropického kopaničářství v příznivých podmínkách na soutoku řek Rio Solimões a Río Negro
zhruba před pěti tisíci lety. Následně se zvýšila výroba potravin, zvyšoval se počet obyvatel, a tak nastal
přetlak řešený migrací. V první velké migrační vlně v Amazonii se přemisťovali předkové Arawaků, zvaní
Protoarawakové, kteří někdy v 3. tisíciletí př. Kr. vyrazili proti tokům řek Madeiry, Juruá, Amazonky a Río
Negro. Asi o tisíc let později došlo k další, ještě početnější migrační vlně Arawaků, zvaných Protomaipurané,

14

Atlas sazba.indd 14

atlas indiánů jižní ameriky

18.10.2021 17:36:37

Etnika jazykové rodiny karib.

která probíhala další dva tisíce let. Ti se dostávali bifurkačním kanálem Casiquiare z Rio Negra až do údolí
Orinoka a časem osidlovali i karibské ostrovy a severovýchodní pobřeží Jižní Ameriky. Sledováním horních toků Amazonky se dostávali až do podhůří And, které se tak stalo největší arawackou oblastí. Panují
domněnky, že tito Arawakové by mohli být potomci tvůrců kultury Hupa-iya (cca 200 př. Kr.), která se
rozkládala v centrálním bazénu Ucayali. Podél Rio Negra pronikali až vysoko na sever ((Baníwa (viz), Guahibo (viz), Goajiro (viz)), ale i do oblasti Guyanské vysočiny (Wapishana (viz) a ojediněle na jih. Jazykovou
rodinu arawak můžeme přehledně dělit na čtyři etnické větve:
Větev jižní: Bauré, Mojo-Ignaciano, Mojo-Trinitario, Salumã, Terêna
Větev centrální: Mehinaku, Waurá, Yawalapiti, Paressí
Větev jihozápadní: Yine, Chontaquiro, Apurina-Ipurina, Iñapari, Mashco-Piro, Asháninca-Ashéninca,
Machiguenga, Nomatsiguenga, Amuesha, Chamicuro
Větev severní: Mawayana, Wapishana, Palikur, Wayú, Arawak, Cabiyari, Piapoco, Yucuna, Kurripaco,
Guarequena, Tariana, Bare, Baníwa, Mandawaka, Ressígaro, Kaifana. S menší skupinou jazyků arawá
(Banawá, Deni, Harakmbet, Kulina) tvoří jazykovou rodinu macro-arawak.
Velmi rozsáhlá je bezesporu jazyková rodina tupi (někdy zvaná tupi-guarani) s řadou podskupin, která zasahuje i do subareálu deštných lesů Atlantického lesa. Její předci se podle některých autorů začali údajně
formovat někdy už před 5 000 lety na území, kde archeologické výzkumy dokonce ne zcela jasně hovoří
o stáří 8 000 až 20 000 let indiánských sídlišť v údolích řek Jamari a Ji-Paraná. Území dnešní Rondônie
bylo zřejmě jejich původním jádrem osídlení. Z podskupin uveďme třeba Tupi-Mondé s jazyky etnik Cinta
Larga (viz), Gavião do Jiparaná (viz), Zoró či Suruí nebo Mawé-Aweti-Tupi-Guarani s jazyky etnik Awetí
(viz), Guarani (viz) či Tupinambá (viz). Podle jiných autorů jsou jejich kolébkou údolí řek Madeiry, Xingú
a střední Amazonky. Odtud začali migrovat po výše vysvětleném „vzniku“ tropického zemědělství s překotným demograﬁckým růstem, někdy v polovině 1. tis. př. Kr., proti proudu Xingú, Tapajós, Tocantins
a podél pobřeží na jih (Tupinambá) až k povodí řeky Paraná (Guarani). Osídlili obrovské území dnešní
Brazílie. Na horní tok Amazonky k ústí Putumaya a Huallagy pronikla osamocená větev Tupiů, z nichž se
zformovala etnika Kokama (viz) a Omagua (viz).
Vzhledem k tomu, že se členily historicky poměrně pozdě, někdy na přelomu letopočtu, jsou si jejich
jazyky poměrně velmi podobné. Podobná je i jejich kultura, mytologie, náboženství a zvyky. Jejich duchové žijící v horách byli ndo-ka (ndo = hory, ka = nachází se), na stromech sídlili duchové iip-ka a kameny
obývali itcha-ka. Vedle nich existovala ambivalentní mysteriózní síla ngere bãi. Pro zdejší byla pozitivní,
jim konala dobro, nepřátelům zlo. Svoji činnost prováděla v materializované podobě některých zvířat
a nikdo se tomu nemohl ubránit.
Kosmos Tupiů byl složen ze světa viditelného a neviditelného. Celá země se všemi obyvateli i s neviditelnými silami jakoby plove na velké mase vody. Je obývána mocnými duchy ngonhaney, kteří jsou
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z poloviny lidé a z poloviny ryby. Jejich snahou je krást lidem neviditelnou část itcho, bez které lidé nemohou žít. Nad tím vším je nebe, kde je další svět podobný jejich světu a kde žijí horní ngonhaney, kteří však
nejsou zlí na rozdíl od těch spodních. Sice také kradou itcho, ale tentokrát šaman wãwã může vše napravit. V horním světě je vše nádherné a pozitivní. Tamější obyvatelé se nazývají ngarpey a dělí se na mnoho
národů. V jednom národě žije i Ngorá, jeden ze dvou organizátorů kosmu, v jiném žije první šaman Nzaga
Poy, tvůrce magických a léčitelských obřadů. V rámci jejich mytologie je důležitý ochránce lesů Kurupirá,
který má zelené zuby, ohnivě rudé vlasy a chodidla obrácená na opačnou stranu, aby zmátl lovce překračující zásady indiánského lovu a lovící jen pro zábavu. Těm nastražuje pasti, aby se v lese navždy ztratili.
Kurupirá vešel do současného brazilského folklóru. Z jejich jazyka pocházejí námi přijatá slova aguti,
ara, ananas, jabiru, jaguár, maniok, piraňa, seriema, tapír, tanga, tukan. Část etnik (Chiriguano, Kokama,
Guarani, Mundurukú, Tupinambá) ukládala své zemřelé do velkých hliněných pohřebních uren igaçabas,
zato všichni se vzájemně přepadali s cílem ukrást ženy a muže zabít.
Karibské kmeny pocházející zřejmě z Guyanské vysočiny se odtud rozpínaly na sever a severozápad.
Bojovní Karibové zabírali nová území ještě po příchodu bělochů a byli postrachem všech indiánů. Zkomolením jejich jména vzniklo slovo kanibal. Zpravidla je dělíme na severní a jižní a odhadujeme, že jich
celkově žije asi 80–100 000.
K menším skupinám patří kmeny mluvící jazyky pano v podhůří And (jejich kmeny běloši označují společným jmenovatelem, suﬁxem -nahua) či jazyky tukano, jejichž členové žijí v severozápadní Amazonii.
Právě posledně jmenovaní vytvořili zajímavý sociálně-kulturní komplex, jak sousedních kmenů tukano,
tak i zdejších arawackých kmenů a etnika Makú. Podobně jednotný sociálně-kulturní komplex vznikl na
horním toku Xingú, kde 10 kmenů původu arawackého, karibského a tupiského vytvořilo vlastně jednu
hornoxingúskou kulturu Xingúských indiánů.
V subareálu tropických savan a polopouští východní Amazonie je významná skupina etnik, jejíž členové
hovoří jazyky patřícími do jazykové rodiny macro-gê. Údajně tato etnika patří k nejstarším obyvatelům
Velké Amazonie, k přímým potomkům paleoindiánů, k první vlně zdejšího osídlení. Z centrální brazilské
plošiny (Planalto) se její členové tamějšího proto-gê „jádra“ oddělili již před několika tisíci lety a rozdělili se na větev severní, centrální a jižní. K severním Gê patří východní Timbira ((Krahô (viz), Apanyekrá,
Canela (viz)), západní Timbira (Apinagê (viz), Kayapó (viz), Suyá (viz), Kreen-Akarore (viz)). Za centrální
Gê se považují Karajá (viz), Xerénte (viz) a Xavante (viz) a jižní jsou Kaingáng (viz), Borôro (viz) a Xokleng.
K jejich společným kulturním znakům patří kruhové osady s centrálním domem či pouhým sezením mužů,
dělení společnosti na moiety a věkové skupiny, bohaté slavnosti a péřové ozdoby či sportovní klání, zejména běh s kmenem na ramenou. Celkový počet k roku 1986 byl přes 26 000 osob.
Partikule gê znamená „otec“, „šéf“ nebo „předek“, alternativní částici kram („naše skupina“) či kran
(„potomek“, „syn“) používala ke svému názvu řada etnik Gê.
Uvádíme celkový přehled a dělení etnik (jazyky) a skupin (dialekty) jazykové rodiny macro-gê včetně
vyhynulých.
Větev Borôro: Borôro, Umutina
Větev Botocudo: Bacuém, Cracmum, Crenaque, Guticraque, Jiporoque, Minhajirum, Nacnenuque,
Nacrerré, Naque-nhapemã, Pejaerum, Pojixá
Větev Camacã: Camacã
Větev Karajá: Karajá, Javaé, Xambioá
Větev Kariri
Větev Charruana
Větev Guató: Guató
Větev Fulniô: Fulniô (Iatê, Carnijó)
Větev Gê: Apinagê, Aqüém (skupiny Xacriabá, Xavante, Xerénte)
Kayapó (skupiny: Kayapó-Aucre, Kayapó-Kararaô, Kayapó-Kôkraimôrô, Kayapó- Kuben-Krân-Krên,
Kayapó-Gorotire, Kayapó-Mekrãgnoti /Txucarramãe/, Kayapó-Metuctire, Kayapó-Xikrin
Kaingáng (skupiny: Kaingáng centrální, Kaingáng paraná, Kaingáng jihovýchodní, Kaingáng jihozápadní)
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Mapa umístění etnik jazykové rodiny macro-gê včetně etnik jejich podskupiny Timbira (tučně) a některá sousední etnika.

Timbira (skupiny: Apanyekrá-Canela, Gavião-Krikati, Gavião-Parakatêgê, Gavião-Pykopgê, Krahô,
Krengê, Quencategê-Canela, Rankokamekrá-Canela)
Panará (Kreen-Akarore)
Suyá (skupina Tapaiúna)
Xokleng
Větev Masacará
Větev Maxacali: Maconi, Malali, Maxacali, Panhame, Pataxó, Pataxó-Hãhãhãe
Větev Maromomi
Větev Ofaié: Ofaié
Větev Puri: Goitacá
Větev Rikbakta: Rikbakta
Větev Tarairiú

kulturní areál velké amazonie
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