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V závěrečných minutách výpravného spektáklu Apocalypto zavádí režisér a autor 

scénáře Mel Gibson (2006) své obecenstvo na písečnou yucatánskou pláž, na kterou 

z džungle v zoufalém úprku před nebývale násilnými a krvelačnými pronásledovateli 

vybíhá hlavní protagonista fi lmu Jaguáří tlapa a klesá k zemi. Za okamžik se na plátně 
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objeví scéna, jež dá tušit, že vedle fyzického vyčerpání a psychického tlaku z prožitých 

traumat jej na kolena srazí i neobvyklý pohled na obzor. Jaguáří tlapa má tou dobou 

za sebou boj o holý život a závod o čas, jenž odtikává minuty do partnerčina porodu. 

Tu na začátku snímku společně s malým synem při útoku na domovskou vesnici, jenž 

je de facto honem na budoucí mayské lidské oběti, ukryl do cenote, která se nyní plní 

v nastalé průtrži mračen vodou a hrozí tak navždy odplavit tři nevinné životy. Divá-

ci a divačky fi lmu mají ve stejný moment za sebou podívanou, jež může být výzvou 

diváckému komfortu, a to nikoliv z důvodu komplikované narativní linky nebo kvůli 

změnám v úhlu pohledu, experimentální kameře nebo střihu či fragmentarizované 

chronologii vyprávění, nýbrž v důsledku explicitního, akcentovaného, dynamického 

a vysoce brutálního násilí.

Terčem násilí i jeho vykonavateli jsou výrazně odhalená, téměř až nahá těla mužů 

i žen, tudíž zraňující a vraždící nápřahy paží a dopady útočných zbraní jsou instantní, 

nezastřené, bezprostřední a netlumené a v síle své zuřivosti nezastavitelné. Snímek 

obludnost znázorněného teroru ještě umocňuje tím, že zde městští Mayové obra-

cejí zbraně proti Mayům vesnickým, ale netraktuje konfl ikt jako možnou občanskou 

válku, nýbrž jako šílené, chaotické a nestrukturované lidské žně. Forma, jíž je násilí 

zobrazeno, z něj činí všudypřítomný, všeprostupující a jakoby zvráceně trvalý, takřka 

esenciálně podmíněný fenomén a v momentě, kdy Jaguáří tlapa uniká osudu lidské 

oběti a brodí se nedozírným polem navrstvených, tlejících nahých mrtvol, se zdá, že 

násilí nevratně pohltilo celé univerzum. Lidská těla tu v onen okamžik jsou jen spo-

třebovaným materiálem a úvodní útok na vesnici již nelze číst jako hon na budoucí 

lidské oběti bohům, nýbrž jako urputnou sklizeň masa.

Násilí páchané zpola oděnými těly na zpola oděných tělech se vedle Jaguáří tla-

py zpřítomňuje jako další, nepostradatelný protagonista fi lmu. Jeho nezastřenost 

obrazová i obrazná, nesená absencí oděvu (respektive oděvu, jenž více ukazuje, než 

zahaluje), jako by upozorňovala na absenci civilizovanosti (nikoliv civilizace). Gibsono-

vo dílo v žádném svém záběru nenaznačuje, že by setrvalá přítomnost násilí a forma 

jeho fi lmové reprezentace měla být nějakým žánrovým prostředkem nebo narativním 

postupem vysvětlena, neboť implicitně spoléhá na obecné povědomí o mayských 

obětech. Ohromující podoba fi lmového násilí tak prostřednictvím obrazu konstruuje 

mayskou společnost jakožto zvrácenou a (sebe)vraždící barbarskou sebranku. Divač-

ky a diváci tak jsou nejen strukturou děje (hrdina bojuje o holý život), nýbrž i formou 

zpodobnění prostředí, ve kterém se tak děje (společnost nepřítele se zmítá ve vraždící 

agonii), nutně interpelováni k tomu, aby své sympatie propůjčili Jaguáří tlapě. Proto 

se v okamžiku, kdy na břehu moře klesne na kolena, neboť už není kam (se) utéct 

a jeho pohled zamíří smířeně do dálky a pronásledovatelé zvolňují krok, protože jim 

oběť už neunikne, nechce věřit, že by tentokrát dobro nezvítězilo nad zlem a že by 

hlavní hrdina svůj boj po všech útrapách prohrál.
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Jenže tak bravurně závěrečná scéna Apocalypta natočená není. A to nejen proto, 

že spoléhá-li se fi lm na diváckou informovanost o lidských obětech, nemůže nepřed-

jímat ani povědomí o conquistě. Kromě toho, jak snímek líčí monstrozitu rozkladu 

mayské civilizace, prozrazuje i svou ideologickou pointu již v samém úvodu fi lmu, 

když cituje amerického historika Williama Jamese Duranta, který říká, že „žádnou 

velkou civilizaci si nelze podrobit zvnějšku, není-li již zničena uvnitř“ (Apocalypto 

2006). V tomto ohledu je pak celé Apocalypto ztvárněním vnitřního morálního 

a sociálního rozpadu mayské společnosti, čímž je tato společnost (scenáristicky) 

předurčena k tomu být dobyta, podmaněna a zcivilizována. A proto chvíle, kdy 

Jaguáří tlapa klesne na kolena a očima zamíří k horizontu a jeho lidští lovci zmateně 

hledí před sebe, přináší diváckou slast. Hrdina je totiž konečně spasen.

Před ním, jeho pronásledovateli i před obecenstvem vyvstává obraz, na němž se 

k yucatánské pevnině pokojně blíží čluny se španělskými mořeplavci a za nimi se 

na vlnách pohupují jejich plachetnice. Jaguáří tlapa duchapřítomně využije ohro-

mení, jež příchod Španělů vzbudí v jeho pronásledovatelích, a prchá zachránit 

syna a nyní již i porodivší manželku s miminkem. Evropská bota se tedy ještě ani 

nedotkla středoamerické pláže a již dokázala zachránit čtyři lidské životy! Vylo-

dění Španělů je tak v souladu s režisérovou optikou bezprecedentním civilizačním 

příslibem a předznamenáním nastolení řádu v divošské komunitě. Formálně tuto 

interpretaci ještě fi lm akcentuje paradoxním kontrastováním přírodních, respekti-

ve vodních živlů. Mayskou pevninu bičuje neutuchající déšť zapříčiňující (novou) 

potopu (Nového) světa, zatímco hladina moře, po níž kloužou evropské čluny, je 

naprosto klidná a pevninu zlehka omývá mořská pěna. Zaplavená cenote a kotví-

cí plachetnice tak tvoří příměr ke starozákonnímu kataklyzmatu a Noemově arše 

coby nádobě spásy.

Postkoloniální kritika kulturních reprezentací,
rezistence a hybridita

Samou podstatou Gibsonova snímku tak je reprezentace – či spíše misreprezenta-

ce – mayského apokalyptického řádění, jemuž učiní přítrž právě kontakt s evropskou 

kulturou a křesťanstvím, tedy pravý opak doposud znázorněného infernálního chao-

su. Jinak řečeno, fi lm ve svém důsledku legitimizuje a oslavuje evropskou koloniální 

expanzi a participuje na koloniálním diskursu, jenž kolonizované subjekty traktuje 

jako degenerované a necivilizované, čímž akty podmanění a nadvlády implicitně 

ospravedlňuje (srov. Said 1978; Ashcroft, Griffi ths, Tiffi n 2002: 175). Prizmatem 

postkoloniálních studií lze totiž závěrečnou scénu vylodění interpretovat právě jako 

apokalyptickou pro veškeré obyvatelstvo Střední Ameriky.

„[N]ejvětší genocida v lidských dějinách“ (Todorov 1996: 5) při tomto pohledu 
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začíná tam, kde Gibsonova fi lmová apokalypsa končí.1 Postkoloniální literární studia 

jsou však z podstaty své komplexní a intersekcionální disciplíny podezíravá k binární 

optice, duálním řešením a dominujícím interpretacím, neboť jejich cílem je přinášet 

svědectví o „nerovných a nevyvážených silách v oblasti kulturní reprezentace, jež je 

v dnešním světě součástí zápasů o politickou a společenskou moc“ (Bhabha 1994: 

171). Postkoloniální kritika tak otevírá prostor pro další, synkretické či hybridní mož-

nosti čtení historie i fi kce a napomáhá rozkrývat protichůdné nebo nejednoznačné 

narativy legitimizující stávající podobu modernity (Bhabha 1994: 171; Ashcroft, Griff-

iths, Tiffi n 2002: 35). Postkoloniální přístup tak dovoluje osud Jaguáří tlapy uchopit 

jako spásu i apokalypsu zároveň. Na mořském břehu je protagonista jakožto jedinec 

skutečně zachráněn příjezdem Evropanů, avšak v následujících dekádách zakusí jeho 

domovina podmanění, zánik ohromujícího množství kulturních statků a smrt bez-

precedentního počtu obyvatelstva (Todorov 1996). Pokud náš fi ktivní hrdina i jeho 

potomci a partnerka vylovení ze zatopené cenote tyto dějinné epochy přežijí, stanou 

se velmi pravděpodobně zcela jinými Mayi a pokolení jejich dětí budou vyjednávat 

o ambivalentní diverzitě vznikající hybridní kultury.

Kulturní reprezentace – a mezi nimi samozřejmě i literatura – vypovídají o tenzích 

a ambivalencích, jimž centrum s ohledem na konfrontaci se svým „druhým“, tedy 

s kolonií či okrajem, čelí. V literatuře dochází k přivlastnění i vyvlastnění významů, 

inverzi koloniálních diskursů či naopak jejich reifi kaci. Literatura je tak podle Loom-

by stěžejním kulturním prostorem, kde se odehrává komplexní proces transkultura-

ce, neboť jak kolonizující, tak kolonizovaná kultura do sebe absorbují něco ze svého 

protějšku, vpisují se do něj a dávají vzniknout nejen novým žánrům, nýbrž i novým 

idejím a identitám (Loomba 2005: 63). Jaguáří tlapa tak na yucatánské pláži, Evropany 

čerstvě nárokované, může metonymicky zpodobňovat nikoliv jen Gibsonovu duální 

optiku zániku zvrácené necivilizovanosti na straně jedné a záchranu neohroženého 

1 Gibsonovo Apocalypto vyvolalo u některých expertů a expertek na dějiny Mezoameriky místy zamítavé 

reakce. Vztahovaly se převážně k výrazným historickým zkreslením mayské kultury a organizace společnosti 

ve smyslu zobrazovaných anachronismů a míchání nesourodých prvků mayské kultury různých historických 

období a století, stejně jako začlenění rituálních aktů, jež přísluší jiným společnostem, a nikoliv Mayům, 

a dále ve smyslu selektivní optiky, jež ignoruje např. pokročilou znalost matematiky, astronomie či geografi e, 

jakož i historicky nepodložené zpodobnění vesnického obyvatelstva jako neznalého vlastní civilizace a měst. 

Ačkoliv tyto hlasy vždy přiznávají Gibsonovi autorskou licenci a jsou si vědomy skutečnosti, že se nejedná 

o fi lm dokumentární, shodují se, že rozsáhlá distorze dějinných skutečností a způsoby, jimiž jsou Mayové ve 

fi lmu líčeni, jsou eurocentrické, paternalistické, rasistické a reprodukují diskriminační „divošské“ stereotypy 

o původním obyvatelstvu. Film se tedy ocitá ve výrazně ambivalentním postavení, neboť bývá naopak 

oceňován fakt, že je natočen v yucatécké mayštině a historická věrohodnost a relevantnost kostýmů je 

s ohledem na výše uvedená pochybení nezvykle vysoká. Současně lze však namítnout, že právě tato pozitiva 

ještě významněji prohlubují celkovou misreprezentaci Mayů v Gibsonově snímku, neboť vytvářejí lichý dojem 

realističnosti a „autentičnosti“, které de facto podtrhují orientalistické, resp. zjinačující charakteristiky díla. 

K tématu viz např. Canuto (2006) nebo Badhistory Movie Review (2013).
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muže, jenž ctí rodinné hodnoty, na straně druhé, nýbrž – v opozici vůči scenáristické 

interpelaci – také zásadní výzvu západnímu myšlení a pojetí sebe samého. Jaguáří tla-

pa a jeho svět, stejně jako univerzum španělských mořeplavců, se právě začínají bha-

bovsky hybridizovat a tento první kontakt v perspektivě postkoloniální kritiky nevratně 

rozkolísá dosavadní epistemologie a paradigmatická ukotvení západního subjektu, 

poněvadž „koloniální identity vždy představují neustávající proměnu“ (Loomba 2005: 

148, 194; Bhabha 1994). Právě analýza takových modifi kací a hybridizací kulturních 

reprezentací indigenní, respektive chicanské femininity je předmětem tohoto textu.

Navzdory fi lmovému úvodu ale není cílem této stati rozebírat Apocalypto a jeho 

zkreslující kolonialistickou optiku, ani detailně analyzovat jeho androcentrický, až 

misogynní náboj, kdy jsou ženy – zde konkrétně partnerka Jaguáří tlapy – zpodobňo-

vány výlučně stereotypně a ploše jako oběti násilí a matky (často současně), případně 

jako stoupenkyně hegemonní ideologie násilného ujařmování, které by bylo možné 

označit výstižným termínem „kolaborantky patriarchátu“ (Knotková-Čapková 2005: 

145). Tato fi lmová ilustrace jednak slouží k názorné ukázce fungování postkoloniální 

analýzy, v níž je studiu historicko-sociálního kontextu a forem reprezentace přikládána 

stejná váha jako obsahům těchto reprezentací, jednak dokládá inherentní charakteris-

tiku koloniálního diskursu, jenž je ve své podstatě kontradiktorní, a sice že koloniální 

systém pro své fungování potřebuje své „druhé“ civilizovat (a tedy popisovat je jako 

zaostalé a nekulturní), a současně je trvale udržovat v pozici „druhého“ a tuto jina-

kost soustavně zachovávat (Loomba 2005: 145). V neposlední řadě se ve fi lmu kon-

centrují androcentrické diskursy a představy o evropské koloniální expanzi, jež traktují 

„kanonické ideologie o conquistě a odporu vůči ní jakožto maskulinní a hrdinský pro-

jekt“ (Pratt 1993: 860). Ženství je tak marginalizováno a pasivizováno. Jinými slovy, 

zotročující a zvěcňující účinky kolonialismu a patriarchátu se ve vztahu k subalterním 

subjektům obecně a racializovaným, indigenním ženám konkrétně, umocňují a nezříd-

ka zmizíkují jejich šance na sebereprezentaci a agentnost. Ve zkratce, „podrobení/é 

nemohou hovořit“ (Spivak 1988: 308). Málokterou literaturu však typizuje vědomá, 

refl exivní a kolektivní snaha o reinterpretaci femininity tak, aby jednak korespondo-

vala s žitou ženskou zkušeností (Blake 2008) a jednak nabourávala koloniální a patri-

archální diktát, jako je to v případě literatury chicanské.

Spivakovské subalterní ticho ale nevypovídá o neschopnosti či nekompetentnosti 

postkoloniálních subjektů verbalizovat svou zkušenost, nýbrž o faktu, že koloniální 

a patriarchální systémy genderové, rasové, třídní a šířeji identitární oprese znemožňují 

existenci diskursu, v němž by podrobení a podrobené mohli promlouvat a být slyšeni 

(Spivak 1988; Gunew, Spivak 1986). Neuskutečnitelnost subalterního vypovídání je však 

především vázána na neexistenci zkušenosti a identity nekontaminované kolonialismem, 

jakož i na nostalgickou, leč neudržitelnou představu, že ačkoliv byly původní kultury 

kolonizujícímu centru podřízené, jejich kulturní kořeny zůstaly tímto vlivem nedotčené, 
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a lze je tudíž nějakou zázračnou technikou rekonstruovat, oprášit a pochopit. Avšak 

takové kultury a prekoloniální zkušenosti nejenže jsou nedostupné, ale nejsou ani reálné, 

neboť jsou sociálním konstruktem vypovídajícím zejména o přetrvávající západní touze 

po jasně defi novaných, fi xních a ryzích kategoriích (Loomba 2005: 196).

Taková touha je nicméně pro kolonizované subjekty s indigenními kořeny dysto-

pická, neboť „přímo v [jejich] tělech (r)evoluce hledá řešení střetu kultur“ (Anzaldúa 

[1987] 1999: 103). Chicanská a indigenní těla i jejich kulturní reprezentace jsou kři-

žovatkami míšení ras, kultur, spiritualit, jazyků, sexualit a antagonistických společen-

ských očekávání. Jinak řečeno, postkoloniální subjekty – v kontextu Latinské Ameriky, 

Mezoameriky a mexicko-americké hranice označované španělským termínem jako 

mestizaje, tedy mesticové, respektive mesticky – ztělesňují a performují negaci západ-

ní touhy po neposkvrněnosti. Řečeno s Bhabhou, hybridní subjekt je personifi kací 

ambivalence a představuje odpírání transparentnosti (Bhabha 1994: 112). Hybriditu 

pak lze v takové interpretaci číst nejen jako mix separátních kulturních tradic, ale také 

jako formu epistemologie, tedy rozpoznání skutečnosti, že identita je arénou perma-

nentního vyjednávání, kdy je snahám dominantní kultury o uzavření a kontrolování 

hegemonního pojetí subjektivity ze strany minorit opláceno subverzivními narativy 

a strategickými postupy apropriace a reevaluace (Smith 2004: 252).

Přední chicanská myslitelka Gloria Anzaldúa tematizuje problematiku hybridní iden-

tity, jež v sobě snoubí kořeny mexické a severoamerické, stejně jako dědictví mezo-

amerických indigenních společností prostřednictvím konceptu mestického vědomí2 

(Anzaldúa 1999: 78–91). Jedná se o koncept vyrůstající ze specifi ckého geografi cko-

kulturního milieu, v němž se kříží hodnoty a identity, jež se zdají být ve vzájemném 

protikladu, a jehož cílem je formulování politiky schopné uchopit diference mimo 

zavedené zjinačující hierarchie, která by podpořila žitelné, nezraňující identity. Mes-

tické vědomí však není jen epistemologickým postojem umožňujícím „intelektuální 

dekolonizaci“3 (Mignolo 2000: 45) subalterních subjektů žijících na hranicích mezi 

USA a Mexikem (a na hranicích/okrajích reprezentací), ale také vědomou, soustavnou, 

strategickou a refl ektovanou prací zaměřenou jak na uzdravení jedince z mnohoná-

sobného útlaku, tak celé chicanské komunity z koloniálního traumatu:

2 Anzaldúiným mestickým vědomím jsem se podrobněji zabývala v textu „Teorie (mexicko-americké) 

hranice: Mestické vědomí Glorie Anzaldúy“ in Gender, rovné příležitosti, výzkum 13 (2): 50–58, 

částečně jej českému publiku přibližuji i v knize Cesta Amerikou (společně s Dagmar Pegues, Brno: Host 

2011). K podrobnějšímu studiu Anzaldúina myšlení a literární tvorby je vedle vlastních autorčiných děl 

a editovaných monografi í vhodná publikace The Gloria Anzaldúa Reader, editovaná AnaLouise Keating 

(Durham: Duke University Press 2009). 
3 Walter Mignolo užívá pojmu „intelektuální dekolonizace“ pro pozitivní výsledky, jež pro podrobené, 

postkoloniální subjekty může přinést tzv. hraniční myšlení (border thinking), v němž lze spatřovat 

metodologické i epistemologické paralely s Anzaldúiným pojetím mestického vědomí.
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 Řešení problémů mezi bílou rasou a „barevnými,“ mezi muži a ženami spočívá 

v uzdravení trhlin, které stojí u samého kořene našich životů, naší kultury, našich 

jazyků, našeho myšlení. Musí dojít k masivnímu vykořenění dualistického myšlení 

u všech jedinců, [neboť] kolektivní vědomí je začátkem dlouhého boje, který by 

však, jak velmi doufám, mohl ukončit dějiny znásilňování, násilí a válek. […] Ten 

zápas se vždy odehrával uvnitř, ale vyjádření nachází ve vnějším terénu. Pochopení 

naší situace musí předcházet vnitřním změnám, které pak předcházejí změnám ve 

společnosti. Ve „skutečném“ světě se nestane nic, dokud se to nejprve neodehraje 

v představách uvnitř našich hlav. (Anzaldúa [1987] 1999: 102, 109)

Mestické vědomí jakožto jedna z forem vyjádření hybridity chicanské komunity 

tedy nepředstavuje pouhé úsilí o skloubení opozitních loajalit a antagonistických 

přináležení (Rebolledo 1995: 128). Naopak, je „ohmatáváním“ limitů konceptua-

lizace zcela nové, lokálně vkořeněné epistemologie a nového (sebe)uvědomování 

v globálním prostoru postkoloniálního a současně neokoloniálního4 společenské-

ho řádu.

Na projekty, jako je koncept mestického vědomí, můžeme nazírat také jako na cestu, 

jak překon(áv)at skepticismus Spivakové ohledně subalterního vypovídání. Právě intelek-

tuální snaha uchopit mnohovrstevnatost útlaku chicanské komunity obecně – a s ohle-

dem na genderovou a sexuální identitu autorky a rovněž androcentrismus chicanského 

hnutí – chicanských žen konkrétně, charakterizuje nejen Anzaldúin feministický aktivis-

mus, ale také její literární tvorbu. Jak trefně poznamenává Rebolledo, „[Chicanky] útlak, 

utrpení, odcizení a nespokojenost nejprve snášejí v tichosti, pak je vyjadřují prostřednic-

tvím jazyka a nakonec jej překonávají psaním“ (Rebolledo 1995: 128). Literatura psaná 

subalterními nebo postkoloniálními subjekty tak může nabývat terapeutického efektu 

a v případě chicanských autorek vyjednávajících různé hybridní a podřízené pozice lze 

takřka říci, že chicanská ženská literární tvorba a chicanský feminismus jedno jsou. 

Jinými slovy, chicanská ženská literatura v dnešní podobě se prominentně etablující 

od 60. let minulého století5 stvořila diskurs, jenž je základem chicanského feminismu, 

4 Postkoloniální studia si s ohledem na svou intersekcionalitu a inherentní kulturní a dějinnou senzitivitu 

všímají jak dekolonizačních efektů v různých geografi ckých a kulturních kontextech, tak i fl exibility 

kapitalistického systému a jeho schopnosti adaptace na změněné sociální i mocenské struktury. Jinými slovy, 

kolonialismus byl katalyzátorem přechodu evropské společnosti ke kapitalismu, leč formální dekolonizace 

konkrétního území ve smyslu získání politické nezávislosti nutně neznamená, že se takové území nestane 

územím tzv. neokoloniálním, tedy ekonomicky či kulturně závislým na dřívějším koloniálním centru. Jak 

upozorňuje Loomba, „nesmíme přehlížet důležitost formální dekolonizace, ale ani skutečnost, že nerovné 

vztahy koloniální nadvlády prostupují současnou nerovnováhou mezi ,prvním‘ a ,třetím‘ světem, [poněvadž] 

nový globální řád nesouvisí nutně s přímou nadvládou, avšak umožňuje ekonomickou, kulturní a (v různých 

stupních) i politickou penetraci některých zemí zeměmi jinými“ (Loomba 2005: 12).
5 Historie soudobé chicanské literatury je objevována retrospektivně od doby hnutí za občanská práva, 
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a je tudíž uměleckou i politickou doménou, kde se odehrávají přiznané a refl ektované 

procesy strategických rekonfi gurací kulturních reprezentací zatížených kolonialismem, 

androcentrismem, homofobií a rasismem (Quiñonez 2002: 138).

Když jazyk ženy zrazuje: Malinche

Ačkoliv nás úvodní část tohoto článku zanesla na yucatánskou pláž počátku 16. století, 

není tato retrospektiva účelovou zacházkou v místě a čase, nýbrž vysoce relevantním 

momentem pro postkoloniální situaci chicanských autorek. V případě Gibsonova Apo-

calypta nezáleží na tom, zda připlouvající španělské fl otile velí Francisco Hernández de 

Córdoba, Juan de Grijalva nebo Hernán Cortés. Důležité je, že plavidla reprezentují 

evropskou civilizaci/civilizovanost, křesťanství a koloniální expanzi jako příslib nové-

ho světového (eurocentrického) řádu. Pro situaci dnešních chicanských žen je však 

stěžejní především skutečnost, že – obrazně řečeno – na oné pláži namísto Jaguáří 

tlapy, který klečí před svými dvěma možnými vrahy (představme si onu fi lmovou scé-

nu), stojí na téže pevnině mezi dvěma veliteli žena, živě gestikuluje a hovoří (a teď si 

představme tuto historickou scénu).6

neboť právě v souvislosti s ním nastala chicanská kulturní renesance (Hartley 2003). Třebaže pojmy 

„Chican/Chicanka“, respektive „chicanský“, jsou termíny fl uidní, často používané jak strategicky, tak 

esencialisticky s ohledem na vyzdvižení kulturních a/nebo sociálních specifi k komunity, všechny defi nice 

refl ektují chicanské sepětí s půdou a mexické kořeny, jež byly zpřetrhány záborem severního Mexika 

Spojenými státy v roce 1848. Někdy jsou Chicanové a Chicanky označováni jako mexičtí Američané 

a Američanky, avšak toto označení dnes spíše poukazuje na osoby s migrantskou zkušeností, což 

neodpovídá realitě „prvních“ Chicanů a Chicanek, ačkoliv dnes se i takové osoby k titulu Chican/Chicanka 

aktivně hlásí, především z důvodu svého aktivistického a antidiskriminačního přesvědčení. V tomto ohledu 

je i označení Chican/Chicanka hybridizováno. Nicméně právě defi nice tohoto pojmu částečně podmiňuje 

výběr děl, jež budou chápána jako díla reprezentující chicanskou literaturu, a nikoliv literaturu mexickou 

nebo mexicko-americkou. Ani zde však tyto kategorie nemají jasně stanovené hranice a často splývají. 

Obecně lze tedy říci, že lze o chicanské literatuře uvažovat jako o svébytné od roku 1848, nicméně mnohé 

kulturní, mytologické a archetypální obrazy jsou všem třem uvedeným literaturám společné, neboť sdílejí 

stejné kořeny. Strategické označení chicanské literatury však přichází hlavně v souvislosti s chicanským 

hnutím v 60. letech (Rebolledo 1995; Jacobs 2006). Z českých autorek se postavení mexicko-amerického/

chicanského obyvatelstva v kontextu USA věnuje Kateřina Březinová (2014), viz např. El Imaginario 

Chicano. La iconografía civil y política de los mexicanos en Estados Unidos de América 1965–2000.
6 V tomto popisu se inspiruji vyobrazením v tzv. Florentském kodexu, jež je přetištěno v Todorovově díle 

Dobytí Ameriky. Problém druhého (Todorov 1996). Hernán Cortés a aztécký vládce Montezuma zaujímají 

na ilustraci místo u kraje obrazu, kdežto Malinche stojí přesně uprostřed mezi oběma muži (a kulturami, 

které zastupují). Její pozice je tak vrcholně symbolická, neboť fyzický prostor, který je Malinche v obrazu 

vyhrazen, lze nazvat prostorem liminálním. Podle Bhabhy pak liminalita odkazuje k prostoru mezi (space-

in-between) a charakterizuje ji hybridita, nejednoznačnost a fl uidita, jež všechny skýtají potenciál pro 

subverzi, překračování kategorií a transformaci (Bhabha 1994: 142–146).
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Je to Malinche,7 Cortésova tlumočnice, jež sehrála neopominutelnou historickou 

úlohu při španělském tažení Mexikem, jehož vyvrcholením byl v roce 1521 pád Aztéc-

ké říše. Jelikož vlastní podstata tlumočení spočívá ve schopnosti prostřednictvím 

jazyka zprostředkovat vědění, je Malinchina pozice intermediární, a tudíž výsostně 

ambivalentní, neboť vzchází z ovládaného diskursu:

 [Malinchina] role sleduje od základu protichůdné cíle: musí si osvojit kontrolu nad 

novým jazykem a kulturou, aby dokázala zachovat kulturu původní, a to i tehdy, 

když asistuje nepříteli při jejím uchvácení. V takovém protichůdnému okamžiku tlu-

močnice shledává, že nelze přežít ani jeden z těchto diskursů, [neboť] jejich křížení, 

na němž balancuje, je místem velkého vzrušení i znepokojení a […] ocitá se ve střetu 

mezi kreativitou a destrukcí. (Ashcroft, Griffi ths, Tiffi n 2002: 79)

Tento maskulinní obraz conquisty (Pratt 1993: 860) tak prostřednictvím agent-

nosti indigenní tlumočnice získává první genderové trhliny. Třebaže by bylo možné 

Malinchino jazykové zmocnění zpochybnit poukazem na její genderovou a rasovou 

podřízenost bílému muži, její dřívější uvržení do otroctví nebo fakt, že byla společně 

s dalšími devatenácti dívkami Cortésovi poukázána jako dar (Cypess 1997; Todorov 

1996) – zde tedy vyvstává příklad objektifi kace ženy par excellence – a že tudíž pro-

střednictvím služeb kolonizátorovi performuje bourdieuovské symbolické násilí (Bour-

dieu 2000), tíhnu k interpretaci, že opak je pravdou. Malinche disponuje nebývalou 

mocí, jež určuje podmínky a charakteristiky komunikace a kontaktu mezi Cortésem 

a aztéckou elitou, a tím také zasahuje do dějin Mexika. To ona defi nuje významy 

a ona zprostředkovává vědění, poněvadž „meze jejího chápání […] byly mezemi chá-

pání i pro Cortése“ (Greenblatt 2004: 173, 217). Conquistador a jeho mise je tak 

v rukou Malinche, která svou jazykovou kompetencí způsobí, že Cortés v povědomí 

indigenního obyvatelstva splyne se svou tlumočnicí právě pod jejím jménem – a jak 

trefně poznamená Todorov, „alespoň projednou se žena nepřejmenuje po muži“ 

(Todorov 1996: 121).

Tento interpretačně ambivalentní pár (Todorov 1996: 121; Greenblatt 2004: 172) ale 

nespojuje jen překonání limitů tehdejšího poznání, nýbrž také překonání sexuálních 

norem a tabu mezirasového mísení, které podle Octavia Paze, mexického spisovatele 

a nositele Nobelovy ceny za literaturu, leží v samém jádru mexické a současně i chican-

ské národní identity (Paz 1985: 65–88). Malinche totiž není jen Cortésovou tlumočnicí, 

7 Postavě Malinche jakožto mluvícímu subjektu se detailně věnuji ve studii „La Malinche: Diskursy 

autonomie a zrady na pomezí kultury a jazyků“ in Knotková-Čapková, B. (ed.) 2011. Mezi obzory. Gender 

v interdisciplinární perspektivě. Praha: Gender Studies. Historická postava La Malinche bývá nezřídka 

označována dalšími jmény, a sice španělským (Doña) Marina nebo aztéckým Malitzin, respektive Malitzin 

Tenepal či Malinal/Malinali.
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stává se i jeho partnerkou a matkou jejich syna Martína, symbolicky prvního mestice 

a „původce mexického národa“8 (Cypess 1997: 9). Chicanky, jež kriticky formulují 

a tematizují svou hybridní a intermediární identitu, se považují za „symbolické dcery La 

Malinche“, neboť i ony jsou zprostředkovatelkami významů a reprezentací mezi dvěma 

kulturami a nositelkami mestické krve a mestického vědomí (Cypess 1997: 142).

Vztah Chicanek k Malinche však zdaleka není rámován jen její liminální či zpro-

středkovatelskou a mateřskou rolí. Je především motivován postupnou patriarchálně-

nacionalistickou transformací této Španěly respektované historické postavy v negativní 

archetyp mexické femininity, jež bílému kolonizátorovi zapro/dává svou mysl i své tělo. 

V diskursu mexického zápasu o nezávislost na Španělsku se stává největší zrádkyní 

národa, mexickou Evou podléhající vábení hada v zahradě rajské (Cypess 1997: 2, 9). 

Původní kultury podlehly španělské koruně, protože Malinche šla vstříc cizímu a sym-

bolicky vykastrovala indigenní muže vztahem s Evropanem (Alarcón 1989: 61). Je sou-

časně historickou i mytologickou matkou mexického národa a zavrhovanou děvkou, 

znásilněnou a špinavou La Chingadou (Paz 1985: 76–77; Cypess 1997: 7).9 Provinění 

je tak hluboké, že její jméno vstoupilo do španělského lexikonu jako synonymum zra-

dy a věrolomnosti. Ženství se tak významově propojuje se zradou a zradit znamená 

stát se ženou nebo se jí připodobnit (Pratt 1993: 860; Gaspar de Alba 2005: 47). Tyto 

asociace negativně poznamenaly genderové a rasové milieu mexických a chicanských 

společností: femininita je abjektní identitou a maskulinitu charakterizuje internalizo-

vaný rasismus a machismus (srov. Paz 1985). Ambivalenci mexicko-chicanské , tedy 

mestické maskulinity vysvětluje Emma Pérez:

 V rasistické společnosti je ve vztahu k bílému otci kolonizátorovi mestic kastrován. 

Jeho úzkost nepramení jen ze strachu, že přijde o falus, ale také z obavy, že se nikdy 

nevyrovná svrchované moci bílého muže. Zatímco bílého syna [uklidňuje] příslib, že 

8 Cypess v této souvislosti upozorňuje, že Malinchino prvenství ve smyslu zplození mestické rasy je vskutku 

symbolické, neboť historické záznamy dokládají narození dětí z evropsko-indigenního svazku ještě před 

příchodem Cortésova a Malinchina syna na svět, a sice konkrétně z manželství španělského námořníka 

Gonzala Guerrera, který v oblasti Mexického zálivu ztroskotal, a jeho mayské ženy. Guerrero se údajně 

natolik asimiloval do mayské společnosti, že odmítl během Cortésova tažení regionem „být osvobozen“ 

(Cypess 1997: 173). Fakt, že za matku mestictví je považována Malinche, a nikoliv Guerrerova bezejmenná 

mayská manželka, lze spatřovat nejen v Cortésově společenském postavení a jeho dějinné významnosti, 

nýbrž i ve skutečnosti, že se slavný conquistador nikdy neodkláněl od koloniální civilizační mise a zůstával 

věren své kultuře, kdežto Guerrero svým rozhodnutím zůstat členem indigenní společnosti tuto misi 

de facto zrazoval a zpochybňoval. Guerrera lze tedy částečně považovat za Malinchina předchůdce ve 

smyslu zrady kulturní i fyzické, avšak to, že se na rozdíl od Malinche nikdy nestal předmětem zostouzení 

a reprezentací zavrženíhodné maskulinity, lze připisovat především jeho pozici na okraji dějin a neméně 

významně jeho genderové identitě.
9 Rozborem Pazova označení La Chingada se z genderového hlediska podrobně zabývám v textu „La 

Malinche: Diskursy autonomie a zrady na pomezí kultury a jazyků“ (Jiroutová Kynčlová 2011).
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se stane otcem, mestic, i kdyby se otcem stal, se stále bude odlišovat barvou pleti 

a absencí jazyka, tedy dominantního jazyka kolonizátora. Kromě toho se musí zříci 

[indiánské a mestické] matky, neboť má strach, že by byl jako ona, slabou kastro-

vanou zrádkyní svého lidu. A proto spolupracuje s bílým otcem kolonizátorem na 

společném zavržení ženy Chicanky. (Pérez 1991: 167)

Mestický muž tak v kontextu postkoloniální chicanské společnosti straní spíše své-

mu patriarchálnímu privilegiu než svým rasovým kořenům. Přimyká se ke svému 

bílému otci, který přišel kolonizovat původní kultury a jejich území a který funguje 

jako představitel hegemonní maskulinity (Connell, Messerschmidt 2005). Poněvadž 

kolonizované kultury jsou symbolicky emaskulovány a podmaňovaná území bývají 

asociována s femininitou (Said 1978; Loomba 2005: 128, 130), je mesticův příklon 

k otci kolonizátorovi zoufalou snahou o potvrzení vlastního mužství. Jelikož je však 

toto mužství kontinuálně podrýváno matčinou rasovou stigmatizací, sahá mestic po 

dalším nástroji androcentrické moci, a sice po machismu a/nebo misogynii (Gaspar de 

Alba 2005: 45). I proto může Anzaldúa ve své interpretaci Malinche celou patriarchální 

logiku ženské zrady rozkrýt a říci, že „ne já zaprodala svůj lid, ale on mě“ (Anzaldúa 

[1987] 1999: 45), neboť v důsledku rasismu a kvůli patriarchálním nárokům, jimiž se 

muži zaštiťují, musí mesticky bojovat se symbolickým násilím. Pro autorku je právě 

tento moment vrcholným příkladem zrady: „Nejhorší zrada spočívá v tom, že nás 

[společnost] naučila věřit tomu, že indiánská žena uvnitř nás je tou pravou zrádkyní“ 

(Anzaldúa [1987] 1999: 45).

Je evidentní, že nacionalistické a androcentrické mytologizace Malinche napříč sto-

letími podléhaly výrazným obsahovým změnám, leč negativní kvality jejich interpretací 

femininity zůstávaly zachovány bez ohledu na historické reálie (srov. Riebová 2013: 

130).10 Ideologie androcentrismu tak paradoxně Malinchin mýtus účelově hybridizuje 

a proměňuje. Jelikož je Malinche neodmyslitelnou součástí chicanského kulturního 

dědictví a chicanská etnicita má indigenní kořeny, Chicanky coby ženy přemosťují-

10 Markéta Riebová podává stručné, leč výstižné shrnutí ideologických modifi kací La Malinche coby 

historické postavy přetvořené v mýtus: „V koloniálním období je Malinche v základní křesťanské 

představivosti postavena na roveň „pramáti“ Evy a jejího hříchu. Tento mýtus doplněný o mýtus Panny 

Marie Guadalupské je odnoží tradičního patriarchálního vnímání ženy jako panny/nevěstky v západní 

civilizaci, a je navíc podpořen mýtem o sexuální nezdrženlivosti indiánských žen, široce rozšířeným po 

příchodu Evropanů do Ameriky. V 19. století, během utváření mexické národní identity po dosažení 

nezávislosti na Španělsku, se k předchozí symbolice hříšné sexuality přidává motiv zrady „indiánského 

národa“ vycházející ze strategické služby, kterou Malinche poskytla španělskému conquistadorovi. 

A konečně ve 20. století (například v [Pazově] Labyrintu samoty) se k již existujícímu kontextu zrady 

přidává metafora dobývání jako znásilnění, a Malinche takto vystihuje situaci ženy (matérie bez vlastní 

vůle), která je přírodou odsouzena ke zranitelné „otevřenosti“ a k pasivnímu snášení násilí „uzavřeného“, 

a tedy nezranitelného muže“ (Riebová 2013: 130).
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cí kultury onu patologickou reprezentaci ženství vnímají jako „přímou defamaci jich 

samých“ (Cypess 1997: 12), a proto se „zhošťují psaného slova, aby roztříštily stereo-

typy a přepsaly dějiny z hlediska utlačovaných“ (Yarbro-Bejarano 1988: 142). Autor-

ky tak ve svých dílech Malinche vyvazují z tradičních misogynních narativů a zasazují 

ji do dějinného kontextu, v němž ji vnímají jako aktivní, inteligentní ženu, jež byla 

s to činit rozhodnutí a využít svých znalostí a umu a být sebevědomou partnerkou 

politickým elitám při diplomatických vyjednáváních, čímž se dokázala vzepřít přede-

psaným společenským rolím. Její vůdčí a zprostředkovatelské schopnosti podrývají 

genderová očekávání a ukazují Malinche jako pragmatičku využívající více či méně 

limitované možnosti patriarchálního řádu a vedou k jejímu posílení. Tím, že se Malin-

che rozhodne hovořit, se ustavuje jako mluvící subjekt nebo „feministický prototyp“ 

(Candelaria 2002: 1; Alarcón 1989; Esquibel 2006: 24; Gaspar de Alba 2005: 55; 

Jiroutová Kynčlová 2011).

S chicanskou postkoloniální a feministickou revizí pak souzní i pojetí Marthy Cutter, 

která v Malinche spatřuje paradigmatickou fi guru s příslibem objevování „interlingv-

ního jazyka“, tedy jisté diskursivní perspektivy vycházející z chicanské bilingvnosti, jež 

slučuje jazyky dvou kolonizujících velmocí a jejich světonázorů, z nichž může vzejít tře-

tí, hybridní jazyk plný liminálních tenzí, který může podrývat stávající lexikony i grama-

tiku konstruující binární opozice a lépe korespondovat se situovaností postkoloniálních 

subjektů (Cutter 2010: 2). Todorovova interpretace Malinche jakožto jednající ženy 

souvisí také s aktivním užitím dvou jazyků, jejichž prostřednictvím mohla nahlédnout 

do myšlenkového světa conquistadora a tím lépe pochopit svět vlastní. Malinche tak 

vedle rasového mestictví reprezentuje především mestictví kulturní a epistemologické 

(Todorov 1996: 121–122), což bezvýhradně koreluje s Anzaldúiným mestickým vědo-

mím i převažujícími interpretacemi chicanské identity. Malinche je tak Chicankami 

vědomě transformována do zmocňujícího, hybridního symbolu.

Světice bronzové pleti i sexuální ikona: La Virgen de Guadalupe

Abjektní rysy Malinche v nacionalisticko-patriarchálním diskursu podtrhuje paralel-

ní přítomnost jejího charakterového protikladu a neméně signifi kantního archetypu 

mexické a chicanské femininity, totiž sexuálně neposkvrněná, leč kulturně výsostně 

hybridizovaná reprezentace Kristovy matky – Panna Maria Guadalupská. Hybridita 

coby Bhabhova negace transparentnosti (Bhabha 1994: 112) je pro La Virgen charak-

teristická již od okamžiku prvního zjevení.

Deset let po Cortésově dobytí Tenochtitlánu, hlavního města Aztécké říše, se prý 

La Virgen de Guadalupe čtyřikrát zjevila chudému Cuauhtlatoatzinovi, aztéckému 

konvertitovi křtěnému jako Juan Diego. Měla na sobě oděv typický pro místní oby-

vatelstvo a v jazyce nahuatl jej vyzvala, aby o zjevení podal svědectví místnímu bis-
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kupovi a jako důkaz mu předal růže, jež jejím přičiněním vykvetly v poušti. Zároveň 

se její obraz otiskl do Diegova šatu (Wolf 1958: 34–35; Trujillo 1998: 214; Yeh, Ola-

guibel 2011: 170). Dále se představovala jako „Panna Maria, matka opravdového 

boha“ a jako „Te Coatlaxopeuh“,11 což je slovo homofonní se španělským Guadalupe 

(Anzaldúa [1987] 1999: 51). A jelikož se prý zjevení odehrálo na místě, kde před con-

quistou byla uctívána indigenní bohyně Tonantzin, byla Mariina revelace kolonizova-

ným obyvatelstvem považována za její vtělení (Wolf 1958: 37; Yeh, Olaguibel 2011: 

171). Tak se zrodila hybridní světice, Chicankami někdy strategicky označovaná jako 

Tonantzin-Guadalupe (Cisneros 1996; Anzaldúa [1987] 1999). Je pravděpodobné, že 

právě tento moment náboženské synkreze způsobil, že Panna Maria Guadalupská je 

Madonou s pletí v barvě bronzu.12 Synkretický význam i religiózní a revoluční efek-

tivita La Virgen tak spočívá jak v obsahu, tak ve formě její reprezentace. Chicanské 

reinterpretace, jak ukážu níže, tyto dvě roviny refl ektují.

Etnicky podmíněnou podobu La Virgen lze na straně jedné kriticky číst jako další 

z ideologických nástrojů evropské kolonizace, neboť kulturně-rasová hybridní pod-

stata indigennímu obyvatelstvu vyhovovala, a tudíž přispívala k úspěšnému šíření 

křesťanství v Amerikách. Na straně druhé kolonizovaní v Marii Guadalupské jako 

zprostředkovatelce vztahu s Bohem nacházejí legitimizaci nejen své víry, ale celé své 

kultury zjinačované kolonialismem. Bílý Kristus proto bývá vnímán jako importovaná 

ikona, kdežto „hnědá“ Panna Maria je chápána jako jedna z místních (Yeh, Olagui-

bel 2011: 171). Jak současně poukazuje Wolf (1958), apropriace hybridní Panny Marie 

Guadalupské a ztotožnění se s novou vírou jejím prostřednictvím poskytlo původní-

mu obyvatelstvu možnost nejen dojít křesťanské spásy, ale především si zachovat víru 

v původní božstva. I křesťanská víra se tedy s Guadalupe hybridizuje. Přijetím marián-

ského kultu se pak kolonizovaní v očích Španělů etablovali jako členové křesťanské 

pospolitosti, jež není možné (tak snadno) vykořisťovat, a je jim třeba přiznat i právo 

na řádný soud či občanství (Wolf 1958: 37). La Virgen prostřednictvím svého zjevení 

(se) příslušníkovi nejchudší společenské vrstvy zcela v intencích křesťanské solidarity 

subvertuje třídní hierarchie, její zjev je pak zhodnocením mestictví. Charakterizuje ji 

hybridní rasová i spirituální emancipace a v jistém smyslu i emancipace genderová, 

11 Přepisy aztéckého jména „Coatlaxopeuh“, respektive „Coatlalopeuh“ apod., se různí, stejně jako 

překlady: „ta, jež vládne nad hady“, „přemožitelka boha-hada“ apod. Nejinak je tomu v případě jména 

a překladu jména bohyně „Tonantzin“, respektive „Tonantsi“ apod., jež znamená „Matka země“ či „Naše 

Paní a Matka“ (Wolf 1958; Trujillo 1998; Yeh, Olaguibel 2011; Anzaldúa [1987] 1999). Sémanticky se 

však překlady výrazněji nerozcházejí.
12 Kdy a jak byla Panna Marie Guadalupská takto rasově hybridizována, není zcela patrné – což je ostatně 

pro proces hybridizace příznačné –, je ale jisté, že se tak stalo až na americkém kontinentě, nikoliv 

v Evropě, respektive ve Španělsku, ačkoliv vyobrazení Panny Marie s jinou barvou pleti než „tradiční“ 

bílou jsou známá jak v Evropě, tak z kontextu křesťanského pronikání např. do Afriky (Yeh, Olaguibel 

2011: 171, 177).
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neboť vedle mužské Svaté Trojice personifi kuje legitimitu ženství v transcendenci 

a symbolicky zpřístupňuje křesťanství ženám, což lze v kontextu katolictví vnímat jako 

revoluční akt. Blake (2008), Trujillo (1998) i Anzaldúa ([1987] 1999) a další dokládají, 

že prostor pro svobodné prožívání mestické spirituality, jenž se s La Virgen ženám 

otevřel, neustále roste a je součástí každodenní žité zkušenosti Mexičanek i Chicanek. 

Guadalupe se tak stává jejich duchovní matkou.

Ani Maria Guadalupská však není prosta výrazných ambivalencí, jež souvisejí pře-

vážně s katolickou tradicí, v níž je matka Krista na straně jedné mateřskou fi gurou 

překypující milosrdenstvím, láskou, něhou a péčí, ale kde je také znakem poslušnosti, 

oddanosti, trpitelství, tělesné neposkvrněnosti a pasivity. Takové znaky se v androcen-

trické společnosti nezřídka obracejí proti ženám, neboť mohou sloužit k legitimizaci 

násilí a stigmatizaci ženské sexuality. La Virgen je tak v různých kontextech instru-

mentalizována současně jako symbol osvobození i jako symbol úslužnosti a nadvlády 

(Peterson 1992: 39). Právě katolický obraz femininity, jenž ženám diktuje podřízenost 

muži a posiluje chicanský machismus, komplikuje vztah chicanských spisovatelek 

k Marii. Aby se tedy mohla stát kulturní hrdinkou, musela podobně jako Malinche 

projít transformací (Rebolledo, Rivero 1993: 191).

Ta se odehrává ve dvou rovinách. První již byla naznačena výše: bohyně Tonatzin je 

inkorporována do mariánské ikonografi e a zhodnocuje tak indigenní kořeny. Jejím pro-

střednictvím nabývá původní obyvatelstvo důstojnost odňatou kolonialismem a v její 

podobě získává ženství přístup k božství. Druhá rovina je radikálnější a z pohledu tra-

diční patriarchální a/nebo katolické optiky se může zdát až blasfemická: Panna Marie 

Guadalupská je zde v reakci na asexuálnost neposkvrněného početí a španělskou dese-

xualizaci bohyně Coatlaxopeuh – jež je v přímé genealogické linii bohyně Tonantzin –, 

zpodobňována jako objekt ženské sexuální touhy nebo jako prostřednice objevování 

smlčené a tabuizované ženské sexuality a jejího zhodnocení (Anzaldúa [1987] 1999: 

53–54; Cisneros 1996: 51; Blake 2008: 100). V eseji/zpovědi kontroverzně nadepsané 

„Guadalupe, bohyně sexu“ Sandra Cisneros (1996) rekapituluje nejen své sexuální pro-

bouzení bolestně poznamenané katolickou stigmatizací ženského těla, ale také postup-

né rozpoznávání indigenní podstaty La Virgen, k níž si musí přes sedimenty bílé, křesťan-

ské a desexualizované věrouky teprve najít cestu. V momentě, kdy rozkrývá indigenní 

kořeny, a tím hybridní identitu spirituální ikony, již nyní tituluje Tonantzin-Guadalupe, 

nemá strach ani rozkrýt podobu své vulvy, tedy porušit sexuální tabu. Spekuluje, zda 

se nemá Panně Marii Guadalupské podívat pod sukni, avšak je si jistá, že by tam našla 

totéž a ve stejné barvě, co na svém těle: vulvu, jíž se přichází na svět, a tmavě hnědé 

bradavky. Toto zjištění je uklidňující, neboť „Lupe“ Chicankami transformovaná do své 

tělesnosti i svého indigenního božství žehná ženskému tělu, jakož i ženské spiritualitě.

Neméně explicitní, avšak stejně účinná reinterpretace La Virgen coby zmocňující 

lesbické ikony se nabízí na titulní straně prvního vydání knihy Chicana Lesbians: The 
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Girls Our Mothers Warned Us About (Trujillo 1991). Na reprodukci obrazu La Ofren-

da13 (1990) chicanské malířky Ester Hernández je žena s punkerským účesem, jež se 

ohlíží za rukou, která k jejím nahým zádům, na nichž je rozsáhlá tetováž zpodobňující 

Pannu Marii Guadalupskou, přikládá na výraz díků rudou růži jako obětní dar. Po-

stava La Virgen je v celé své délce obklopena tradiční mandorlou, která svým tvarem 

připomíná ženská labia, a květ růže lze interpretovat jako symbol klitorisu. Obraz je 

transgresivní nejen výše popsaným obsahem, nýbrž i tím, že ukazuje nahé ženské 

tělo, které je (v souvislosti) s titulem knihy tělem lesby, stejně jako tím, že vytetovanou 

Marií si zdobí těla takřka výhradně muži. „Lesbické tělo jako oltář“ (Yarbro-Bejarano 

in Trujillo 1998: 219) je tak vedle kontextu mužské tetováže použito jako subverze 

heteronormativní, patriarchální i křesťanské náboženské reprezentace matky Krista 

a slouží k rozbití duality těla a duše, na níž stojí tradiční katolická morálka. Za nejra-

dikálnější subverzi spjatou s obrazy La Virgen však lze považovat chicanskou reinter-

pretaci mandorly – Mariiny svatozáře. Třebaže paralela mezi mandorlou a vulvou je 

relativně častá konstrukce přítomná ve středověké ikonografi i, desexualizace Marie 

coby Boží matky a zároveň panny tyto asociace běžně zastírá (Pearson 2002). Stěžej-

ní proto v chicanském přepisu obrazu „hnědé“ Madony je inherentní performativní 

akt, který, když je jednou uskutečněn, se již nemůže odestát. Zviditelnění paralely 

tak instaluje tento subverzivní pohled do mysli všem, kteří se s takovou interpretací 

svatozáře setkali/setkají. Nejinak proto nevyhnutelně činí i tato stať.14

La Virgen bývá traktována jako dokonalé opozitum Malinche. Je-li Malinche zná-

silněnou zrádkyní La Chingadou, jež zaprodala svůj lid dobyvateli, je Panna Maria 

ryzí nevinností. Tato dvojice, již mexický sociolog Roger Bartra označuje hybridním 

jménem Chingadalupe (Bartra in Riebová 2013: 139), pak v mexické/chicanské patri-

archální ideologii splývá v jeden model femininity, která v sobě snoubí tři nesourodé 

atributy: matku, pannu a děvku (Gaspar de Alba 2005: 51; Riebová 2013:137–141; 

Paz 1985). Právě prostřednictvím těchto na sobě závislých, a tudíž neoddělitelných 

reprezentací se etabluje ona podoba ambivalentních genderových vztahů spjatá 

s machismem i misogynií namířená proti rebelujícímu ženství a/nebo mateřství. Na-

opak ženství a mateřství asociované s rysy La Virgen je adorováno. Stěžejní tudíž je, 

jakým cílům takové ženství a mateřství v patriarchální kultuře slouží. Není však bez 

13 Obraz je k nahlédnutí na ofi ciální webové stránce malířky: http://www.esterhernandez.com/images/

ester-art/1348158304_10-LaOfrenda-72dpi.jpg. Hernández byla po zveřejnění knihy terčem útoků, proto 

nesouhlasila s užitím obrazu na titulu knihy u dalších vydání (Trujillo 1998: 217–218).
14 Populárními příklady přivlastnění a přehodnocení tradičních reprezentací Panny Marie Guadalupské 

jsou také obrazy malířky Yolandy Lopez. S využitím mariánské ikonografi e autorka zpodobňuje běžné 

mexické/chicanské ženy – například autorčinu babičku se svatozáří sedící u šicího stroje, jak šije plášť pro 

La Virgen. Takovými výjevy dekonstruuje binární opozici mezi imanentním a transcendentním v životě 

žen. K tématu viz též Březinová (2014).
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zajímavosti, že mexicko-chicanské archetypální mateřství, ať již patriarchálním impe-

rativům vyhovuje (La Virgen) nebo je subvertuje (Malinche), se vždy pojí se ztrátou 

a ambivalencí, a jak ukazuji níže, nesetrvává ve svých reprezentacích jen u zmíněné 

protikladné duality.

Jako ke své duchovní matce a ochranitelce se ke Guadalupe hlásí celá Latinská 

Amerika a s ohledem na imigrantské vlny směřující v minulosti i dnes do USA je její 

přítomnost stále prominentnější i v (severo)americké společnosti. Zde se ocitáme před 

jedním z momentů, který Chicankám – výše uvedeným reinterpretacím navzdory – 

komplikuje vztah s La Virgen nikoliv jako se spirituální entitou, nýbrž jako sociokultur-

ním fenoménem. Mateřské sloučení Guadalupe a Malinche totiž zpřítomňuje pozbytí 

potomstva. Panna Maria plní výsostnou mateřskou úlohu ve vztahu ke Kristovi, avšak 

prostřednictvím Ježíšovy oběti o syna přichází. Martín Cortés, onen symbolicky první 

mestic, je svým bílým otcem kolonizátorem nedlouho po narození poslán na výcho-

vu do Španělska (Leal 2005: 137; Díaz del Castillo in Rebolledo 1995: 62). Malinche 

ztrácí syna a „El Mestizo“ je vymístěn mimo svou rodnou zem. Symbolicky je tak 

vymístěno i mestictví a latinskoamerickým migrantům/tkám nezbývá než se modlit 

ke své duchovní matce Guadalupe, aby je před autoritou bílého muže ochraňovala. 

Chicanky však ve vztahu k migrantům a migrantkám La Virgen někdy vnímají jako 

matku selhávající, podobně jako její nevšední juxtapozici, sochu Svobody. Přímluvy 

Panny Marie se zdají být jen málo účinné, neboť příslib spravedlnosti a rovnosti, jenž 

newyorská socha reprezentuje, zůstávají s ohledem na rasovou i kulturní diskriminaci 

latinskoamerických přistěhovalců a přistěhovalkyň v USA nenaplněné. Do této inter-

pretace se tedy otiskuje spíše tradiční pojetí La Virgen coby nedostatečně proaktiv-

ní fi gury, jež nedokáže zabránit utrpení svému ani druhých, a proto jej trpně snáší 

(Rebolledo, Rivero 1993: 191).

Avšak překvapivě vzácně uváděný fakt, že je La Virgen vždy zpodobňována těhot-

ná, o čemž svědčí symbolika černé šerpy kolem jejího pasu (Gonzalez-Crussi 1996:11), 

otevírá další interpretační možnosti této postavy. Je-li Panna Marie Guadalupská 

v běžném povědomí asociována s historickými narativy kolonizace a náboženskými 

narativy spásy a mateřského trpitelství, její těhotenství upozorňuje ještě na narativ, 

který oběma těmto narativům předchází. Je to narativ, jenž dosud nebyl vyprávěn: 

Ježíš se doposud nenarodil (a tudíž ani nezemřel), proto spásy zatím nebylo dosaženo 

a příběh Marie a Ježíše – matky a syna – má stále ještě otevřený konec. Mariino těho-

tenství je tedy v kontextu postkoloniálních reinterpretací potentní v tom smyslu, že 

neklade překážky představivosti, a umožňuje nám přetvořit příběh kolonizace či latin-

skoamerické migrace jako dějinnou etapu nikoliv uchvatitelskou, nýbrž solidarizující 

či prostou násilí, a současně uvažovat o vztahu matky a dítěte jako o poutu, které 

nepodléhá patriarchální kontrole. Na rozdíl od tradičního a pasivizujícího uchopení 

Marie Guadalupské, naznačeného v předešlém odstavci, je subverzivní čtení  La Virgen 
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prostřednictvím jejího těhotenství emancipační jak z hlediska historického, tak spiri-

tuálního a především genderového.

Mateřská ne/zodpovědnost: La Llorona

Marii a Malinche doplňuje třetí ženská fi gura, a sice La Llorona – Plačící žena. Stejně 

jako její souputnice i tato hybridní představitelka chicanské femininity o své děti při-

chází. Je mytologickou postavou, která se v noci jako duch objevuje u řek a potoků 

a hlasitě naříká nad ztrátou potomků, jež utopila a které nyní marně hledá (Rebolledo 

1995: 62–63; Esquibel 2006: 29–40; Blake 2008: 45–55). Protikladné charakteristiky 

Llorona čerpá z různých předhispánských bohyní, nejčastěji bývá spojována s bohyní 

zrození i smrti, Cihuacoatl. Lloronina legenda vykazuje neobyčejnou dynamiku, díky 

níž vedle sebe mohou existovat jak konvenční narativy, tak kulturní reprezentace 

a reinterpretace, které vystihují proměny v chicanské komunitě a identitě (Perez 2008: 

13).15 Plačící žena bývá traktována jako manželka, již pro jinou ženu opustí manžel 

a nechá ji s dětmi samotnou. La Llorona děti vraždí buď ze zoufalství (potom se stává 

takřka šílenou obětí mužova jednání, jemuž nedokáže čelit), nebo jako výraz poms-

ty (zde usmrcením dětí dává najevo, že neuznává autoritu muže coby představitele 

patriarchátu) a její postava pak stereotypně ztělesňuje zhrzenou nebo nebezpečnou 

ženu. Před Lloronou je tedy třeba mít se za všech okolností na pozoru, neboť ohrožuje 

nejen sebe a své děti, nýbrž i nositele patriarchální autority a řád samotný.

Existují však verze legendy, jež explicitně tematizují problém třídních nerovností, kdy 

je La Llorona chudou ženou, kdežto její muž příslušníkem vyšších vrstev, který si najde 

milenku svého společenského postavení (Perez 2008: 29). Třídní a genderovou inter-

sekci doplňuje i verze s rasově-kolonialistickým podtextem, kdy je La Llorona výslovně 

popsána jako indigenní milenka bílého a mocného Španěla, takže opuštěnou indiánku 

pak k vraždě dětí – a následné sebevraždě – vede jejich nelegitimní status. Odtud už 

je jen krůček k hybridnímu propojení Llorony s Malinche. A třebaže ta své děti nezabí-

jí – Cortésův syn Martín opouští Mexiko a dceru Maríi (jejímž otcem byl Juan Jaramillo, 

kterému Cortés Malinche po dobytí Aztécké říše předal [!]) historie v záznamech zne-

viditelňuje –, přichází o své děti v důsledku evropské asimilace (Martín) a historického 

vakuaa (María) (Perez 2008: 31). Lloronin nářek nad ztracenými dětmi, je tedy, přenese-

15 Vedle tekoucích vod, jež mohou představovat nebezpečí utopení, bývá Llorona v novějších verzích 

mýtu spojována i s městskou aglomerací a jejími nebezpečnými lokalitami, jako jsou skládky, stoky či 

vlakové přejezdy. Zde pak „strašení“ Lloronou má být pro děti výchovným varováním před takovými místy 

(Candelaria in Blake 2008: 45; Perez 2008: 28). Současně však může být mýtus v kontextu globalizace, jež 

výrazně proměnila průmyslovou krajinu mexicko-amerického pohraničí, instrumentalizován jako výstraha 

majitelům továren a zaměstnavatelům, kteří tyjí z imigrantů coby zaměstnanců (Perez 2008).
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ně řečeno, také nářkem Malinchiným, která vedle Martína a Maríe oplakává i své sym-

bolické dítě, a sice kulturní mestictví čelící diskriminaci a asimilaci. A konečně ikonická 

zpodobnění piety – tedy scény, kdy matka oplakává potomka (vzpomeňme na Michelan-

gelovo sochařské dílo) – opět propojují Lloronu a Malinche s Marií Guadalupskou. Tyto 

reprezentace chicanského ženství se tudíž transformují jedna v druhou, mají společné 

průniky a de facto mohou být ženou jednou, výsostně hybridní a prolamující hranice 

mýtů. Současně však ženský nářek, jak upozorňuje Anzaldúa, může být jediným úto-

čištěm, které ženám s hybridní identitou skýtá společnost poznamenaná patriarchátem 

a kolonialismem (Anzaldúa [1987] 1999: 55). Takto chápaný pláč, který by bylo možné 

připodobnit k subalternímu tichu Spivakové, však vypovídá mnohem více o sociálních 

okolnostech, jež pláč zapříčiňují, než o samotných štkajících ženách.

Je proto genderově příznačné, že legenda o La Lloroně zcela zamlčuje jednání 

ženina partnera, čímž zodpovědnost za nastávající tragédii jednak přenáší na prota-

gonistku, jednak implicitně ospravedlňuje dvojí sexuální morálku. Jinými slovy, v mýtu 

život manžela po odchodu od rodiny nerušeně pokračuje bez jakýchkoliv následků. 

Legenda tak muže utvrzuje v tom, že patriarchát jim poskytuje bezpečí (Candelaria in 

Perez 2008: 73). Narativ dále zaměřuje svou pozornost výlučně na Lloronino jedná-

ní poté, co zůstává sama a vraždí své děti, a věnuje nulový prostor jejím mateřským 

charakteristikám nebo péči o děti před fatálním aktem. Mohla La Llorona své děti 

milovat, a přesto je zavraždit? Její identita je zploštěna na matku vražedkyni a obraz 

obávaného mateřství, jež život nejen přináší, ale rovněž pošlapává. Takový model pak 

v mexické i chicanské kultuře slouží k legitimizaci patriarchální kontroly nad ženami.

Právě obecný kontext androcentrismu a potažmo též kolonialismu, konkrétněji pak 

některé jejich genderované projevy, jako je sexuální násilí, homofobie, diskriminace či 

sociální vyloučení, jsou součástí tematizace a reinterpretace Llorony ze strany chican-

ských autorek (Perez 2008: 73). Takto politicky angažovaná a genderově senzitivní per-

spektiva tudíž může Lloronino sebevraždění vykládat jako akt vlastní vůle, kdy preferuje 

smrt svou i svých dětí před podmaněním a životem v tyranském systému, jemuž nelze 

uniknout. Než otroctví, raději volí smrt (Candelaria in Perez 2008: 74). V tomto ohledu 

je zabití kontroverzním projevem lásky a úcty vůči člověku jako hodnotě samé o sobě. 

Lloronin čin je tedy převyprávěn jako akt rezistence proti misogynii a patriarchátu, ale 

zároveň ji nevyviňuje z usmrcení potomků. V tomto bodě se opět vyjevuje hybridní 

podstata legendy, neboť motiv matky vraždící své děti v opozici vůči společenskému 

systému je přítomen i v afroamerické literární tradici, konkrétně v románu Milovaná od 

Toni Morrison (1996) nebo v řeckém mýtu o Médee (srov. Escquibel 2006: 29).

Rebolledo pak Lloronu propojuje s celou chicanskou kulturou, jež si je s ohledem na 

svou hybriditu v kontextu androcentrické, heteronormativní společnosti řízené bílými 

muži vědoma své zranitelnosti (Rebolledo 1995: 77). Z obdobných důvodů přepisuje 

Cisneros (1991) Lloronin nářek v povídce Woman Hollering Creek (tedy Potok žen-
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ského křiku), na křik, neboť někdy je jedině zvýšenému hlasu věnována pozornost 

(Perez 2008: 82). Konkrétně zde zvýšený hlas detabuizuje sexuální násilí a současně 

je křik nebo řev projevem síly, svobody a zmocnění, když se nad násilím (a potažmo 

patriarchálním diktátem) podaří zvítězit (Cisneros 1991: 43–56).

Tři proti jednomu dualismu v postkoloniálním prostoru

Pojednané příklady paradigmatických archetypálních modelů mexické a chicanské 

femininity s využitím genderu, rasy a hybridity jako základních analytických kategorií 

demonstrují způsoby, jimiž se androcentrismus a kolonialismus otiskuje do konstrukcí 

ne/žádoucího ženství. Alarcón situaci shrnuje následovně:

 Co se symbolických postav [chicanské femininity] týče, La Malinche/Llorona a Pan-

na Marie Guadalupská vévodí valné většině mexické/chicanské orální i intelektuální 

tradice. První je subverzivním ženským symbolem, jenž je často ztotožňován s La 

Lloronou, druhá je ženským symbolem transcendence a vykoupení. Mexická/chican-

ská kulturní tradice má sklony prostřednictvím těchto národních (a nacionalistických) 

symbolů životy žen polarizovat, čímž uplatňuje takřka svrchovanou moc nad tím, 

jak je ženství ovládáno, pojímáno a zpodobňováno. (Alarcón in Perez 2008: 31)

Disharmonie mezi etablovanými reprezentacemi femininity a pojetím sebe samé 

jako ženy s hybridní identitou tudíž vede Chicanky ke komplexním reinterpretacím 

těchto symbolů pomocí různých – mnohdy antagonistických či hybridních – narativ-

ních strategií, jež jsou projevem rezistence a opozice vůči projevům androcentrismu 

a kolonialismu a současně kritikou rasismu, sexismu, homofobie nebo sociálních 

nerovností. Právě s ohledem na cíle, jež takové přepisy vědomě a přiznaně sledují, 

jsou identity La Malinche, La Virgen a La Llorony v chicanských reprezentacích výraz-

ně hybridizované, fl uidní a proměnlivé.

Jak již bylo uvedeno, s ohledem na synergii mocenských vztahů souvisejících s kolo-

nialismem, eurocentrismem a patriarchálním uspořádáním společnosti jsou mnohdy 

příběhy takových proměn identit a deleuzeovského stávání se předmětem nerefl ek-

tovaných, ideologických zkreslení, neboť zůstávají mimo pole reprezentace (Braidotti 

2006: 133; Spivak 1988: 308–309). Postkoloniální studia se zajímají právě o tyto sml-

čené a nejednoznačné reprezentace, jejichž historie, byla-li kdy psána a/nebo zazname-

nána – Greenblatt v souvislosti s indigenními národy hovoří explicitně o „široké oblasti 

ticha“ (Greenblatt 2004: 173) –, nebyla vyslyšena a byla vnímána v binárním opozičním 

vztahu vůči koloniálnímu centru jako irelevantní, bezvýznamná, ba podvratná a faleš-

ná. Revize stávajících historických a kulturních zjinačujících narativů prostřednictvím 

kritických nástrojů postkoloniálních studií vyhlubují prostor pro rozhojnění představ 
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jak o subjektu jako fl uidní, neuzavřené a procesuální entitě, tak představ o komunitě, 

jejíž součástí se subjekt stává a v jejímž kulturním prostoru se konstituuje.
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