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Porovnání velikosti Chile a Evropy

2 / 42

Santiago, Chile

V poušti jsme jeden s druhým jako živoucí a dýchající klubko. Velká grilovačka, ve které se spéká milion
historií. Co před sebou vidíme dnes, jsou výsledky
osobních vkladů, přesunů, nedorozumění, vyjednávání
a přivlastňování si napříč časem a prostorem. Kolize
kultur tu byla už předtím. S příchodem conquistadorů do Ameriky ale získala úplně jiný rozměr a dál se
vyvíjí a bere na sebe zvláštní podoby, poháněna kupředu především dobýváním přírodních zdrojů, těžbami
usměrňujícími pohyb většiny prvků v současných
korporátních kosmologiích. Ekonomická moc přešla
v Chile z koloniálního režimu do korporátního. Zářivě
nečistá rodová linie.

výchozí bod
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Uxmal, Mexiko

Když Španělé dorazili k břehům Střední a Jižní Ameriky,
střetli se s archaickými kulturami pojídajícími jedna
druhou a měnícími se v něco nového. Roztrhli řetěz
interkulturních historií, a způsobili tak nejen vymírání
druhů a etnocidu, ale uvedli také do pohybu mocné symbolické a imaginativní procesy transkulturního
přenastavování a přeskupování.
S tím, co se dělo dál, se museli vyrovnávat všichni.
Španělé na jednu stranu vnucovali své představy spektru domorodých kultur. Dávali věcem jména, hodnotili
a pojmově redukovali struktury, kterým ani nerozuměli.
Příkladem takové kategorizující představivosti jsou tyto
popisy ruin v mexickém Uxmalu:

jeden měsíc
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Uxmal, Mexiko

„Kostel“
Chrám
„Kříže“
Dům
proroka
Dům „mnišek“
— katolické představy o femininní
energii v konfrontaci s domorodou
skutečností.
jeden měsíc
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Uxmal, Mexiko

„Palác“
„Soud“
Viděli „slony“ —
v oblasti kde o nich
nikdo předtím ani
neslyšel.
Zároveň však způsoby, jakými domorodé imaginace
pozřely tu katolickou a učinili ji svojí součástí, dokládají,
že se vždy jednalo o obousměrné procesy.

jeden měsíc
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La Tirana, Chile
Altiplano, Chile

Když jsem v roce 2015 navštívila festival v městečku
La Tirana nacházejícím se nedaleko důlní oblasti
Tarapacá v I. regionu Chile, přistihla jsem se, jak pózuju s amalgámem kolidujících historií ve tvaru lidových
kostýmů z náhorní plošiny Altiplano, která rozkládá na
území Bolívie, Chile a Peru.
Soubory účastnící se festivalu tančí několik dní v transu a okolo katedrály se nakupí prokletá tržiště třetího
světa, kde se dají koupit všechny představitelné druhy
domácího zboží. Na místě, kde ještě nikdo nepostavil
obchodní dům, postupují ekonomiky vzniklé z nutnosti
v závěsu za ekonomií náboženství.

jeden týden
8 a půl dne

7 / 42

Jeskyně Anachanchu, Bolívie
Jeskyně Anachanchu, Perú
Antily, Congo, Angola
Doly Potosí, Chile

Festival v Tarapacá nabízí směs altiplanských tanečních
forem spojených s kultem boha jménem Tiw, ochránce
dolů, jezer a řek, kombinovaných s rituály horníků domorodého kmene Aymara obracejícími se k démonovi
Anchanchu (žijícímu v jeskyních Bolívie a Peru)
a s písněmi a tanci afrických otroků přivezených do kolonie. Celý mix je nakonec maskován jako horlivý tanec
oslavující La Virgen of Carmen, patronku chilské
armády. Festival se odvíjí jako církevní slavnost, ale je
také neodmyslitelně spojen s hornictvím. Založili jej dělníci z dolů na měď, stříbro a lepek, a jeho organizace se
nejprve chopili jezuité, kteří měli od založení prvních
těžařských osad v Potosí až do vyhnání v roce 1767 monopol na výrobu ohňostrojů, při které využívali lepek,
dřevěné uhlí a sopečnou síru – všechno lokální suroviny.
Ohňostroje na oslavu Panny vybuchnou přesně o půlnoci 16. července a jsou vyvrcholením extáze, do které
se La Tirana na několik dní ponoří.

6 dní
8 a půl dne
1 – 1 a půl měsíce
týden a kousek
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Továrny na LED světla, Čína

Když zapadne slunce a noc pokročí, stáváme se svědky
posledního dějství spletitého vývoje globalizace.
Rytmy se zrychlí a do noci se rozzáří stovky LED světel
dovážených z Číny, které začal taneční soubor diablada
v posledních letech používat jako součást svých masek.
Právě teď se peklo v andské kosmologii existuje. V noci
se probouzí ďáblové. Záře je modrá. Ďáblové tu hrají, nekají se. Přichází sem stejně tak ze španělského pekla jako
z hlubin dolů. Celý záříš. Pozoruju tě zalitého elektric
kou modří. Svítíš jako můj mobil a tvá modrá se odráží
v mé bílé „prašivého“ křížence. Zářím sice bílou navenek,
uvnitř ale bílá nejsem.

tři měsíce
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Bolívie

Spektrum la tiranských postav se nevyčerpává blikotavými
ďábly. Jiné charaktery se vážou těsněji na těžařský průmysl,
jako například v mestickém tanci „Caporal“, vynalezeném
bolivijským Vicente Estradou a jeho skupinou Urus del
Gran Poder v roce 1971. Hlavní tanečník sboru mává
bičem nad horníky, často černými a domorodými otroky,
a chrastí přitom zvonky připevněnými k botám. Tento
mladý tanec je dnes významnou součástí bolivijského folklóru. Je skvělé, že folklór tu není synonymem něčeho,
co dědíme po předcích.

„Znáš příběh o tom,
jak XerxesI. nařídil
bičovat oceán, aby si
usmířil Poseidona?“
9 dní
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Bolívie

ptá se mě přes whatsapp můj španělský kamarád Marco,
kterému říkáme kolonizátor. Jeho dotaz mě okamžitě zavede na jiná místa. Jak vzdálené, a přitom podobné jsou
mytologické reference, kterými se zabýváme. V Bolívii
byl už dvakrát, já ještě ne. Poslala jsem mu obrázek tíos
(strýčků), kteří dohlíží na stříbrné doly v oblasti Altiplano,
abych zjistila, jestli na nějaké během svých cest nenarazil.
„Strýčkové“ jsou sochy sedící v těžko dostupných místech
dolů. Mají velký vztyčený falus a horníci jim jako obětiny
nabízí alkohol, cigarety a koku. Dokážou proklít nebo
posvětit vstup do hlubin země. Podle katolické kosmologie je tíos démon, v kosmologii domorodých obyvatel je
manželem Pachamamy.

9 dní
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Altiplano, Chile

To, že si Pachamama vybrala manžela, který nepřetržitě
střeží vstup do jejích hlubin, by se mohlo jevit jako velmi
femininní gesto, ve skutečnosti je ale hornictví snad nej
víc macho činností, kterou si dokážete představit. Je to
doslova peklo: je to typ těžby, s nímž je v regionu spojen největší objem obchodu s lidmi, děti a ženy nevyjímaje; průměrná délka života horníků se pohybuje mezi
40 a 45 lety. Zbytky chemikálií zamořují údolí a řeky.
Těžba po sobě nechává vypleněnou zem a vypleněné
duše, nespočet komunit připravila o vodu, a způsobila
tak ekonomické krize, stejně jako krize osobní a krize
celých společenství. Co už je vrchol, „strýček“ brání
ve vstupu do hlubiny dolu ženám. Na vstup do pekla
dohlíží Strýček osobně.

8 a půl dne
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Poušť Atacama, Chile

Kousek dál na jih od La Tirany, v poušti Atacama, najdete mého dědečka Chala (92), architekta, archeologa
samouka a bývalého lovce. Potomka Španělů narozeného
v Chile. Je ztělesněním symbolické produkce jako osobního projektu. Šedesát let prohledává povrch několika
čtverečních kilometrů atacamské pouště i to, co se nachází pod ním. Poušť je zároveň těžební lokalita – hory
materiálu, který lze vytěžit, se tu střídají s tím, který po
sobě zanechaly těžařské společnosti. Z povrchu pouště se
majestátně zvedají vysoké monolity, září jako naše telefony
a ve svých horních částech uchovávají planetární paměť.

5 dní
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Poušť Atacama, Chile

5 dní
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Poušť Atacama, Chile

Začátkem šedesátých let mu to místo padlo do oka,
když na dovolené během vyhlídkových letů hledal stopy domorodých pohřebišť. O rok později se sem vrátil,
tentokrát už po zemi. Přišel sem s otevřenou myslí,
bez předsudků, k historii místa přicházel z přítomnosti, přes objekty, které nacházel. Našel indiánská
pohřebiště, španělské artefakty, odpad současné
civilizace, přírodniny, hračky, kulky z období války
v Pacifiku, kosti původních obyvatel poškozené
hroty šípů, nejjižnější kolonii zelených želv (které
inspirovaly rodinný bodypaintingový večer), fosilie staré miliony let, mumii „indiánské babičky“,
a dokonce jedinečný druh velryby staré 16 milionů
let. To všechno s pomocí rodinných příslušníků

5 dní
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Poušť Atacama, Chile

a jejich přátel, vtipkujících o tom, že se z cest do
pouště stalo jejich povolání na plný úvazek.
Naprostá většina zmíněných objevů utvořila sbírku
„Muzea racků“, v němž se nehledí na běžné taxonomie
třídění podle místa a času, kde vedle sebe minulost,
přítomnost a budoucnost koexistují ve vitrínách vyrobených z rybářských sítí – odpadu rybářského průmyslu
vyvrženého na břeh oceánem.

5 dní
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Poušť Atacama, Chile

5 dní
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Poušť Atacama, Chile

Dědeček vynalezl nový žánr, v němž se setřely rozdíly
mezi lidovými řemesly, domorodým a současným
uměním. Z objektů nalezených v poušti vyráběl
šperky, z nalezených odpadků stavěl modely pirátských
lodí připlouvajících k břehům Ameriky, pro vnu(č)ky
montoval dětská vozítka a hudební nástroje, které
dokázal rozeznít vítr, nebo hliněnou pec ozdobenou lasturami, reprodukoval kresby evropských natu
ralistů, kteří dopluli a do Chile, vybudoval velrybí
pohřebiště, navrhl dekorativní objekty ve tvaru plane
tárních systémů, postavil kapli se surfujícím Ježíškem
jako patronem, vyplavené bójky předělával na mísy
a květináče, někdy funkční, jindy jen na ozdobu.

5 dní
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Poušť Atacama, Chile

Byla jsem v Muzeu racků před několika týdny, abych pomohla se slepením série pirátských lodí a jejich posádek.
Dostala jsem na starost loď Kapitána Morgana. Loď zdobí
kostěný příďový erb, podle všeho opilou posádku tvoří
korkové špunty z vinice San Pedro a vězni jsou v klecích
z kovových zátek z lahví šampaňského. Jeho značku jsem
si nepoznamenala.
Způsob práce, který si můj dědeček osvojil, se stal strategií, jak porozumět místu, které zároveň zabydluje zvláštním, zcela osobním způsobem. Pokud někdo modifikuje
obrazy a koncepty jiných multi-kultur, dělá to většinou
proto, že v nich nachází něco významného pro pochopení
vlastního příběhu.
Pokud se k apropriaci přistupuje s imaginací, výsledkem je
zářivě nečistá směs, v níž staré a nové formy ožívají společně.

5 dní
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Poušť Atacama, Chile

5 dní
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Poušť Atacama, Chile
Punta San Pedro, Chile

Jedno slunečné pouští ráno, při procházce podél Punta
San Pedro s pohledem pátrajícím po artefaktech automaticky upřeným na zem, našla má sestra domorodou
skleněnou ozdobu (mostacilla). Vzácná trofej. Jen o chvíli
později našel Chalo podobný korálek. „Která z Vás našla
tu první mostacillu?“, zeptal se. „Já“, řekla moje sestra.
„No tak to si vezmi i tady tu, budeš si moct udělat náhrdelník.“ Chalo byl bez sebe radostí, zatímco mě sžírala
žárlivost. Přesně tohle je smysl pro humor a pro spravedlnost mého dědečka, který s oblibou říká, že

5 dní
3 dny a kousek
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Poušť Atacama, Chile
Punta San Pedro, Chile

„Kdo spěchá,
nemá čas se smát“
Myslím, že je to právě tento humor, který mu umožnil
kombinovat prvky různých kosmologií podle libosti.

5 dní
3 dny a kousek
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Puerto Saavedra, Chile

Ještě dál směrem na jih Chile žije Lorenzo Aillapán (77)
ptačí muž z Üñümche, který vynalezl jedinečný sloh,
v němž kombinuje paměť předků, koloniální historii
a imitaci řeči ptáků. Bylo mu devět let, když k němu ve
snu přišel pták a dlouhým zobákem pil krev z jeho prstu
– tehdy byl posvěcen jako ptačí muž.
Lorenzo žije v Puerto Saavedra, v oblasti Araucanía,
v IX. regionu Chile. Je to území na jih od řeky Biobío, jež
byla dlouho hranicí španělské kolonizace. Žijí zde indiáni
Mapuche, nejdéle neporobení původními obyvatelé Jižní
Ameriky a dnes tu najdete hlavně uměle vysázené prosty
montereyské borovice a eukalyptu, které nahradily původní a posvátné medicinální lesy.
3 dny
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Puerto Saavedra, Chile

Podle Lorenza žádný pták nezpívá kvůli zpěvu samotnému. Ptáci sice neumí mluvit, ale vysílají signály, zvukomalebné zprávy o změnách v ekosystému. Někteří
varují před blížícími se vetřelci, jiní dávají vědět o tom,
jak se jim vedlo při lovu ryb nebo o dámách koupajících se v řece, další pak o blížících se zemětřeseních.
Někteří ptáci, mezi nimi třeba hrdličky a holubi, se
zpěvu vzdali, protože jejich hnízda a vejce padají z řídkého větvoví montereyských borovic. Nasloucháním
ptačím žalozpěvům se člověk dovídá o tom, jak se lesy
proměňují. Lorenzo je jedním z nejzajímavějších

3 dny
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Puerto Saavedra, Chile
Brazílie
Francie
Dánsko

představitelů chilské etno-ornitologie, v níž se tradiční
ornitologické poznatky kombinují s environmentální
etikou. Jeho umění existuje, aby mohlo být zpíváno.
Snad nejzajímavější je, že od ptáků Lorenzo získal velkou moc. Cestuje po světě, ať už s penězi nebo bez nich.
Pomáhá mu síla, kterou získal od ptáků. Navštívil Brazílii,
Francii, Dánsko a mnohé další země. Díky svému spojení
s ptáky nemusí pracovat v lese, tak jako většina ostatních z jeho společenství. Něco tak „zbytečného“ jako
komunikace s ptáky se stalo emancipačním, osvobozujícím gestem.

3 dny
2 týdny
méně než 2 měsíce
2 měsíce
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Puerto Saavedra, Chile

Lorenzo vynalezl vlastní žánr a daří se mu přitom
vzdorovat jak exotizaci, tak homogenizaci. Jak o něm
napsal guatemalský kurátor José Ramírez, „Lorenzo
není reprezentací ptáka, on se spíše v ptáka proměňuje; nevytváří obraz ptáka, ale stává se jím. Vypovídání
o světě prostřednictvím zvuku je způsobem deaktivace diskursu a identity ve jménu následování touhy.
Východiskem není ukotvení v sociálních vztazích
nebo v dědictví předků, odehrává se tu něco daleko
komplexnějšího, něco, co je možné jen díky tvořivému
aktu vzdorujícímu vytváření singulární budoucnosti“.
Bylo úžasné setkat se s Donem Lorenzem a moci se
přesvědčit, že jeho životní energie nebyla nijak potlačena dynamikou korporátní kosmologie, která jej obklo
puje. U sebe doma, s kuchyni vyzdobené kalendářem
sponzorovaným dřevařskou společností a blikajícími
pestrobarevnými světly, nás učil následující modlitbu:

3 dny
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Puerto Saavedra, Chile

Ve slovech,
v modlitbě
a v meditaci:
První Velký Duchu
univerzální plodnosti
Jsem Lorenzo
Aillapán
Žádám tě, abys
seslal svou sílu do mé
mysli, do tvé hlavy,
3 dny
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Puerto Saavedra, Chile

do mého těla, do mé
krve, a ponechal ji
tam navždy. Abych
mohl být moudrý.
Abych mohl být
spravedlivý. Abych
mohl být laskavý.
Abych mohl být
silný. Nechci peníze
nebo pozemky,
3 dny
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Puerto Saavedra, Chile

ale žádám Prvního
Velkého Ducha
Univerzální
Plodnosti o nemoci
a zlou energii. ABY
ODEŠLY! A moje
rodina a moji přátelé,
dokonce i vy, které
jsem právě potkal,
3 dny
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Puerto Saavedra, Chile

abyste byli v pořádku,
abyste žili v míru.

3 dny
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Puerto Saavedra, Chile

Lorenzo mi řekl, že nenapodobuje lesy borovic
a eukalyptů, kde jsou stromy vysázené v řadách,
ale jen přirozené lesy. Stromy stojící v řadách se nedotýkají, netřou se o sebe, nevydávají zvuky. Ticho.
Beze – Zvuku. Nemají melodii, a proto jej nezajímají. Nemají kouzlo. Jak elegantní je jeho kritika. Jde
od konkrétního k obecnému. O světě se dozvídá od
ptáků a stromů. Sdílíme sen…

3 dny
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Puerto Saavedra, Chile

Podle ptačí teorie, kterou si Lorenzo vytvořil, si španělští
vojáci, kteří dobývali území jeho lidu, mysleli, že se tu
mluví ptačí řečí. Nabízí se otázka: pokud by Chilané,
Mapuchové nebo lidi cizího původu mluvili jako ptáci,
pokud se Chilané stali ptáky, jaký druh ptáků tu dnes
žije? Většina jich chodí do kanclu. Ptáci musí pracovat
od pondělka do pátku, od devíti do sedmi. Korporátní
ptáci. Jejich ženy důkladně drhnou límečky jejich košilí.
Ty emancipovanější límečky odstřihly a perou jen rukávy.
Úplně všichni přijali za své výrazy emotikonů z displejů
svých chytrých telefonů. Pravidelně se synchronizují.

3 dny
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Puerto Saavedra, Chile
Práce Dona Lorenza,
Santiago, Chile
Jaká moudrost předků se utváří v zemi budované
pětačtyřicet let jako laboratoř privatizace? Kde dokonce
i Don Lorenzo vypráví o tom, jak byl účetním ve firmě
v Santiagu od pondělka do pátku a ptačím mužem
o sobotách a nedělích – až do svých třiasedmdesáti,
kdy se vrátil k svému společenství a může tak být
ptačím mužem v každém zbývajícím dni svého života.
Odlišné životní praxe ztělesněné dvěma lidmi / ptáky ve
třetím věku, Chalem a Don Lorenzem, jsou naprosto
zásadní v kontextu homogenizované konstrukce moudrosti předků. V hluboce osobních gestech, emancipovaných

3 dny
méně než hodinu
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Puerto Saavedra, Chile
Poušť Atacama, Chile

a dekolonizovaných, dokázali k mixu předpřipravených
kosmologických vztahů přidat vlastní příměsi, a najít tak
lék pro tělo i určité území. Způsob, jakým o nich uvažuje
Pablo José Ramírez, mi dává hluboký smysl:
„Troufl bych si tvrdit, že příběh Ptačího muže a Muzea
racků má stejné jádro. Pokud si odmyslíme koloniální
paměť Ptačího muže, stál by před námi nejspíše excentrický básník. Pokud bychom si od Muzea racků odmysleli
futuristickou archeologii (specifickou formu paměti), dívali
bychom se na sbírku archeologických objektů. Tím, jak
se dotýkají registrů paměti, se Ptačí muž i Muzeum racků
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prezentují jako tvořivé a k budoucnosti orientované akty.
Vztahují se k systému paměti, kterou nelze syntetizovat
v diskursu, a mohou se tak pohybovat uvnitř i vně text
ového rámce.“
Jsem zpět v Santiagu, uprostřed země. Doma na mě čekají složenky za uplynulý měsíc. Vítej doma!, zdraví mě
těžaři fosilních paliv přeměňovaných na elektrickou
energii, dodavatelé internetu a plynu. Kdy se vlastně stal
tenhle rituál otevírání účtů něčím tak důvěrně známým?
Je v tom něco tak intimního – v tom, když rozlepím
obálku a uvidím, kolik dlužím. Složenky se dobývají za
dveře mého bytu, i když jsem několikrát prosila, aby mi
je posílali emailem. I tak se ráda dívám na jejich příšernou grafiku. Někdy se neubráním a nakouknu, jaké účty
chodí mým sousedům. Tento měsíc jim přišla pokuta
z dálnice. Někoho napadlo překreslit kurzor počítače
jako rozpixelovanou borovici.

výchozí bod
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V noci se mi pak zdá o borovicovém kurzoru – stal
se z něj ornament namalovaný na střepu keramiky
uloženém v Muzeu racků. Takže účet nakonec zdolal
i tuto hranici. Propadám se do snění o keramice,
složenkách a ptácích. Sním o tom, že jsem podnikla
ptačí let v Google Earth nad hospodářskými lesy, které
na pobřeží jižního Chile obklopují Dona Lorenza.
Zaměřuju se na sledování mýtin otevírajících se
v monotónních porostech borovic. Připomínají kresby
Nazca. Jsou to nezamýšlené, nedobrovolné současné
hieroglyfy, vynořující se z korporátního nakládání se
zemí. Spíše než kresby jsou to akty odkrývání posvátných bytostí. Svatých ptáků dřímajících pod kořeny
plantáží. Objeví se fénix, muž s kravatou a ptáci úřadující na počítači.
Prázdné prostory mezi borovicemi postupně zabydlují
postavy. Posvátná zvířata povstávající z magického
ohně. Bytosti, které se objevují v holinách mezi
borovicemi a eukalypty, jsou připraveny zalidnit nové
mytologie o těžbě a vyčerpání.
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ODDALUJ ZÁBĚR, DOKUD NEUVIDÍŠ VÍC
NEŽ GOOGLE EARTH
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časové zmínky
Racek vnitrozemský (Leucophaeus pipixcan) je stěhovavý pták,
který často přezimuje v Chile. Měsíce a dny, uvedené v dolní části
stran, vyjadřují hypotetický čas, který by tento racek potřeboval
k přesunu na místo, o kterém je zrovna v textu řeč, započne-li svůj
let v Santiagu de Chile.
Patricia Domínguez pracuje s videem, instalací
a kresbou, důležitou součástí její praxe je i psaní.
Ve své práci sleduje vztahy afektů, práce a povinnosti,
které vyvstávají v rámci pokračující digitalizace
všech aspektů života a prekarizace (živo)bytí.
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