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dvou českých okultistů za�protekto-
r�tu (s. 10) a�uvést na�pravou m�ru 
některé d��ve publikované a�zav�dě-
j�c� informace o�českém okultismu  
(s. 195). To se j� do�velké m�ry po-
vedlo, ale je to i�č�stečnou slabinou 
knihy. �a�jednu stranu jsou prvn� 
t�i kontextové kapitoly poměrně 
kr�tké, nepracuj� ani s�ž�dnou teori� 
(kniha tuto ambici nem�), ani nena-
vazuj� na�ž�dnou zahraničn� literatu-
ru nebo vědeckou diskusi, což kni-
hu limituje a�omezuje jen na�českou 
provenienci. T�ebaže kniha mapuje 
českou scénu, pr�vě konceptualizace 
okultismu v�celoevropském�r�mci by 

knize pomohla propojit lok�ln� a�za-
t�m sp�še neprob�danou oblast čes-
koslovenského okultismu se širš�m 
evropským kontextem. �a�druhou 
stranu, jak již bylo �ečeno, kniha 
p�in�š� velké množstv� nového ar-
chivn�ho materi�lu a�je velmi zaj�-
mavým čten�m zejména pro znalce 
dějin (českého) okultismu. �ochvalu 
si autorka zaslouž� za�mravenč� pr�-
ci v�archivu a�uk�zkově odcitované 
zdroje. �niha doplňuje b�d�n� 
o�okultismu v�českém kontextu a�je 
vhodn� pro všechny z�jemce o�da-
nou problematiku.

Pavel Horák (EÚ AV ČR, v. v. i., Praha)
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Recenze na�kolektivn� monogra-
fie s�deklarovaným autorstv�m jed-
notlivých kapitol se nep�š� snadno. 
�ažd� kapitola by si totiž zaslouži-
la samostatnou recenzi ct�c� svým 
detailem a� rozsahem úsil�, které 
autor či auto�i psan� své kapitoly 
věnovali. O�to těžš� je to u�recenzo-
vané knihy Původní obyvatelé a glo�
balizace, kter� m� 14 samostatných 
kapitol, 12 různých autorů a�v�ce 
jak sedm set stran hutného textu. 
V�n�sleduj�c�ch ��dc�ch se proto 
soust�ed�m na� obecné post�ehy 
s�občasnými odkazy na�vybrané 

kapitoly ilustruj�c� ten který aspekt 
složitého vztahu mezi „původnos-
t�“ a�„globalizac�“.

Celkový dojem z�knihy je roz-
hodně výborný. Jedn� se o�unik�tn� 
počin nejen v�českém prost�ed�. 
Jednotlivé kapitoly jsou ps�ny vy-
nikaj�c�mi odborn�ky na�danou ob-
last či téma a�z�jejich textů je zn�t 
hlubok� znalost kontextu i�osobn� 
výzkumné zkušenosti z�popisova-
ného územ�. �o�odborné str�nce 
nelze textům nic moc vytýkat a�je 
radost se do�nich zač�st. �ěkteré 
kapitoly vedou m�rou svého z�běru 
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a�detailu až k�zamyšlen�, zda by ne-
st�lo za�to je rozpracovat do�podo-
by samostatných knih (nap�. Úvod 
L�vie Šavelkové, Jany Jetmarové 
a�Tom�še Boukala, Původní obyva�
telé a olympijské hry L�vie Šavelkové 
či Indiánský hip hop v USA a Kana�
dě �artina He�manského). Jiné 
naopak kontrastuj� svou terénn� 
perspektivou, kter� d�v� vhled 
do�každodenn�ch situac� v�m�stech 
tak rozmanitých jako �apua �ov� 
Guinea (Melanésie v  síti globálních 
propojení �artina Soukupa) či 
�adagaskar (Lokální reakce vesnic�
kých společenství východního pobřeží 
Madagaskaru na globalizaci �arka 
Halbicha). Tyto tematicky a�geo-
graficky relativně úzce vymezené 
kapitoly pak vhodně doplňuj� p�e-
hledově pojaté studie věnuj�c� se 
pr�vům původn�ch obyvatel (Práva 
původních obyvatel Severní Ameriky 
a OSN Lucie �ýrové), m�lo zn�-
mým etnikům Sibi�e (Původní oby�
vatelé Sibiře a ruského Severu v globa�
lizujícím se světě Tom�še Boukala), 
�aorům (Maorové – „Bojovníci“ 
z krajiny Dlhého bieleho oblaku Lu-
cie Bist�rové), genezi aymarského 
nacionalismu v�Bol�vii (Volveré y 
seré miliones...Carajo! Aymarský na�
cionalismus v gellnerovské perspekti�
vě Jany Jetmarové), současnému 
indi�nskému uměn� (Globalizace 
a současné indiánské umění Latinské 
Ameriky �oniky Breniš�nové) či ja-
zykům původn�ch obyvatel (Jazyky 
původních obyvatel a globalizace �i-
roslava Černého a�Domorodé jazyky 
Mexika a  ich postavenie v�mexickej 

spoločnosti Radoslava Hlúška). Jis-
tým zjeven�m je v�kontextu knihy 
kapitola Proč si indián z Yukonu za�
miloval Evropu a chce v ní žít Ukjese 
van �ampena, kter� nab�z� skvělou 
kritickou sebereflexi, up��mnou, 
problematizuj�c� �adu stereotypů 
a�esenci�ln�ch kategori� a�pouka-
zuj�c� na�propojen� a�sd�len� mezi 
lidmi. �nihu pak uzav�r� český 
p�eklad Deklarace OSN o právech 
původních obyvatel, kter� zasazuje 
jednotlivé kapitoly do�mezin�rod-
n�ho pr�vn�ho kontextu.

�roblematika vztahu tradičn�ch 
společnost� a�současného světa je 
tedy probr�na z�mnoha úhlů po-
hledu a� ilustrov�na na��adě kon-
krétn�ch p��padů. Zejména rozs�h-
l� úvodn� kapitola však nastiňuje 
široký r�mec vztahů a�problémů 
dotýkaj�c�ch se původn�ch obyvatel 
a� jejich možnost� a�ambic� v�sou-
časném světě. Diskutuje nap��klad 
o�roli evropských imaginac� a�ste-
reotypů, které podporovaly histo-
rické koloni�ln� projekty a�které 
st�le deformuj� vn�m�n� původn�ch 
obyvatel mimo jiné prost�ednic-
tv�m dnešn� pop kultury. Otev�r� 
také velmi komplexn� ot�zku se-
beprezentace, kulturn� autenticity 
a� mez� ekonomické emancipace 
původn�ch obyvatel v� kontextu 
cestovn�ho ruchu se všemi jeho 
doprovodnými negativn�mi jevy. 
Stranou rovněž nenech�v� téma-
ta environment�ln� spravedlnosti 
a�glob�ln�ho domorodého aktivis-
mu, včetně solid�rn�ch organizac� 
v�různých zem�ch světa. �onečně, 



254

ČESKÝ	LID ročník 2022/109 2

diskutuje také o�ot�zce identity 
původn�ch obyvatel a�o� tom, jak 
se tato identita utv��� a�měn� v�re-
akci na�glob�ln� vývoj současné 
společnosti. 

Tento široký r�mec pak dokres-
luj� či up�esňuj� jednotlivé kapi-
toly. �ap��klad utv��en� identity 
ilustruje L�via Šavelkov� na�p��-Šavelkov� na�p��- na�p��-
kladu role sportu v� původn�ch 
společnostech a� Jana Jetmarov� 
na� p��kladu veskrze modern�ho 
nacionalistického hnut� bol�vij-
ských Aymarů, kte�� současnými 
„modern�mi“ prost�edky bojuj� 
za�uchov�n� „tradičn�ho“. Lucia 
Bist�rov� pak analyzuje utv��en� 
maorské identity na��ovém Zélan-
du v�prost�ed� pouličn�ch gangů. 
�aopak �artin Soukup či �arek 
Halbich poukazuj� na�pragmatis-
mus v�p�ej�m�n� „modern�ch“ výdo-
bytků dnešn�ho světa a�vznik �ady 
zaj�mavých hybridn�ch kulturn�ch 
forem v�každodenn�m životě, kte-
rý se vzp�r� jednoduché teoretické 
klasifikaci. �a�tvůrč� roli hybridity 
odkazuj� i��artin He�manský či 
�onika Breniš�nov� ve�svých ka-
pitol�ch věnovaných pouličn�mu 
uměn� či hip hopu jako n�strojům 
k�redefinici a�emancipaci domoro-
dé identity tv��� v�tv�� neúprosným 
komerčn�m sil�m současné pop 
kultury. Téma kulturn� ekologie, 
environment�ln� spravedlnosti 
a�vlivu cestovn�ho ruchu rozpra-
cov�v� na�p��kladu sibi�ských etnik 
Tom�š Boukal. �roblematice pr�v 
původn�ch obyvatel jako odrazu 
snah o� mezin�rodn� aktivismus 

se pak věnuje několik p��spěvků, 
ať už v�rovině pr�v obecně (Lucie 
�ýrov�) či jazykových pr�v kon-
krétně (�iroslav Černý, Radoslav 
Hlúšek).

Vzhledem k�velikosti a�různoro-
dosti autorského kolektivu i�analyzo-
vaných témat nen� p�ekvapen�m, že 
se jednotlivé kapitoly někdy značně 
liš� svým rozsahem, m�rou teoretické 
ukotvenosti či terminologicky a�kon-
ceptu�lně. S�ohledem na�deklarovaný 
n�zev a�c�l (tj. původn� obyvatelé 
a�globalizace) jsem oček�val kritič-jsem oček�val kritič-č-
tějš� diskuzi o�politice původnosti 
a�o�globalizaci, jež by byly systema-
ticky reflektov�ny v� jednotlivých 
kapitol�ch. �� těmto tématům se 
ale auto�i často vyjad�uj� nejednot-
ně a�někdy jen okrajově či povrch-
ně, pop��padě vůbec ne. Zejména 
v�úvodn� kapitole bych oček�val 
důkladnou reflexi diskurzu původ-
nosti – kdo je „původn�“, jak se toto 
pojet� měnilo v�čase a�jak se liš� mezi 
různými zeměmi, jak se prost�ed-
nictv�m konceptu „původnosti“ 
legitimizuj� autentické i� účelové 
politické, ekonomické a�kulturn� 
projekty dovnit� i�navenek skupin 
deklarovaných „původn�ch obyva-
tel“, kdo je těmito diskurzy umlčo-
v�n a�vytlačov�n z�ve�ejného pro-
storu atd. Dozv�d�me se také velice 
m�lo o�vnit�n� politické pluralitě, 
soci�ln� stratifikaci a�rozpolcenos-
ti domorodých skupin, postaven� 
žen a�menšin v�domorodých společ-
nostech či o�odlišných politických 
strategi�ch p�edstavitelů různých 
skupin a�konfliktech mezi nimi na-
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vz�jem. �ůvodn� obyvatelé totiž 
nejsou jednolitý blok s�totožnými 
problémy a�z�jmy, jakkoliv se to 
tak mnoz� domorod� aktivisté snaž� 
vykreslovat, aby si z�skali p��zeň 
svých „nepůvodn�ch“ spojenců 
v�akademických a�politických kru-
z�ch. Abstrahov�n� od�této skuteč-
nosti hroz� zjednodušuj�c�mi pohle-
dy na�původn� obyvatele a�vedou 
k�implicitn� legitimizaci politické 
represe, ekonomického vyko�isťov�-
n� a�ekologického vandalstv� uvnit� 
domorodých společnost�.

Analogicky jsem oček�val po-
dobně kritickou diskuzi o�globali-ě kritickou diskuzi o�globali-ou diskuzi o�globali-
zaci, jej�ch různých pojet�ch a�for-
m�ch a� jej�ch možných dopadech 
na�diskurz původnosti a�na�životn� 
situaci obyvatel planety. ��sto 
toho auto�i sp�še p�edpokl�daj� 
jakési implicitn� p�edporozuměn� 
toho, kdo je „původn�“ a� co je 
„globalizace“, a�dokumentuj� vše-, a�dokumentuj� vše-
lijaké dopady modern� společnosti 
na�tradičn� společnosti. Vzhledem 
k�této skutečnosti by možn� trefněj-
š�m n�zvem (a�c�lem) knihy mohlo 
být „tradičn� společnosti v�součas-
ném světě“ (protože původnosti 
a�globalizaci se auto�i systematicky 
nevěnuj�). V�r�mci oborové, resp. 
terminologické sebe-reflexe bych 
také ocenil transparentn� zdůvod-� zdůvod- zdůvod-
něn� a�pop�. sjednocen� psan� sku-
pinových kategori� – i/Indi�ni – 
a�zejména použ�v�n� endoetnonym 
a�exoetnonym (kritizovat v� textu 

mocenskou nadvl�du Evropanů 
nad domorodými obyvateli a�z�-
roveň je nazývat nap�. „Vr�nami“ či 
„Černonožci“ působ� p�inejmenš�m 
problematicky).

�avzdory některým těmto vý-
tk�m plat� to, co jsem napsal v�úvo-
du: recenzovan� kniha p�edstavuje 
výjimečný autorský i�editorský po-
čin zasluhuj�c� pozornost odborné 
i�laické ve�ejnosti. �oskytuje velmi 
komplexn� pohled na�původn� oby-
vatele a�d�ky š��i z�běru si čten�� 
odn�š� vstupn� porozuměn� mnoha 
problémům a�výzv�m tradičn�ch 
společnost� v� současném světě. 
Zvl�šť knihu ocen� studenti antro-
pologie a�dalš�ch soci�ln�ch věd, 
tropického zemědělstv�, lesnictv�, 
mezin�rodn� ochrany p��rody, me-
zin�rodn�ho pr�va a�dalš�ch obo-
rů s�glob�ln�m p�esahem. Vhled 
do�kulturn�ch, ekonomických a�po-
litických specifik domorodých spo-
lečnost� je nutným p�edpokladem 
jak z�kladn�ho, tak aplikovaného 
výzkumu v� těchto společnostech. 
Užitečn� ale kniha může být také 
pro pracovn�ky rozvojových a�hu-
manit�rn�ch organizac�, kte�� se 
pot�ebuj� rychle zorientovat v�pro-
blematice původn�ch obyvatel a�z�-
roveň z�skat i�široký p�ehled aktu-
�ln�ch procesů v�různých č�stech 
světa. �niha kultivuje naši vn�ma- �niha kultivuje naši vn�ma-
vost k�problémům druhých – a�ta-
kové vn�mavosti nen� v�dnešn�m 
světě nikdy dost.

Přemysl Mácha (EÚ AV ČR, v. v. i., Brno)


