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ans-Universität v Mnichově v ter- v Mnichově v ter-v ter-
mínu 1.–4. 4. a po několika letech 
se tak místo kateder amerikanistiky 
a anglistiky  stanou hlavními orga- anglistiky  stanou hlavními orga-anglistiky stanou hlavními orga-

nizátory opět etnologové. V roce 
2021 se bude konat AIW na Kypru 
a rok poté v Lucembursku.

Lívia Šavelková  
(KSKA FF, Univerzita Pardubice) 

Hľadanie indiánskej Ameriky – třetí ročník česko-
slovenské amerikanistické konference

Ve dnech 11.–12. 2. 2019 proběh-
la na Univerzite sv. Cyrila a Meto-
da v Trnave konference zaměřená 
na  původní obyvatele Ameriky. 
Jednalo se o třetí setkání převáž-
ně slovenských i českých badatelů, 
kteří se zabývají indiány Severní, 
Střední a Jižní Ameriky z různých 
perspektiv. Konferenci letos opět 
zorganizoval Radoslav Hlúšek spo-
lu s Adamem Uhnákem z Katedry 
etnológie a mimoeurópskych štúdií Fi-
lozofickej fakulty UCM ve spolupráci 
s Centrem mezoamerických štúdií Filo-
zofickej fakulty Univerzity Komenské-
ho v Bratislavě. Akce se zúčastnili 
zástupci především z řad etnologů, 
religionistů, archeologů, historiků 
a antropologů.

Letos byl největší počet příspěv-
ků věnován oblasti Mexika a Gua-ů věnován oblasti Mexika a Gua- věnován oblasti Mexika a Gua-
temaly, a  to převážně ve vztahu 
k Mayům. Milan Kováč z Katedry 
porovnávacej religionistiky Filozo-
fickej fakulty Univerzity Komen-
ského zasvětil přítomné do  vy-
užívání moderních technologií 
při výzkumu hospodaření Mayů 
v příspěvku Letecké laserové scano-

vanie pralesa v oblasti Uaxactúnu, 
Guatemala – od objavu inovatívnych 
poľnohospodárskych techník k  zme-
nám definície hustoty mayského oby-
vatelstva. Informoval o  tom, že 
díky použití těchto technologií se 
podařilo v guatemalském Peténu 
najít více než sedmdesát nových 
osídlení na ploše 160 km�. Pouká-�. Pouká-. Pouká-
zal, že demografické změny v této 
oblasti byly do značné míry pro-
pojeny se způsobem zavlažování, 
respektive odvodňování. Mayové 
a  jejich kodexy byly předmětem 
příspěvků Jakuba Špotáka a Nikol 
Quardové (Center for Mesoame-
rican Studies, Bratislava) – první 
se zabýval přírodními úkazy za-
znamenanými v  těchto kodexech 
a druhý fenoménem Tzih haabu – 
úvodního glyfu mayských kalen-
dářních zápisů. Zuzana Kostićo-
vá z Husitské teologické fakulty 
Univerzity Karlovy nabídla velmi 
zajímavou, teoreticky orientovanou 
přednášku s  titulem Proměny dis-
kurzu elitní mayistiky: Eliadovy teo-
rie, neošamanismus a New Age, v níž 
analyzovala používání Eliadeho 
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přístupů v závislosti na dobových 
společenských trendech. Zdůrazni-
la, že sám Eliade ve svých textech 
na  Mezoameriku neodkazoval, 
ale že akademici zabývající se tou-
to geografickou oblastí jej hojně 
a do značné míry nereflektovaně 
využívají. Mexiku se také věnoval 
Radoslav Hlúšek, který pohovořil 
o horstvu Tentzohuehue, konkrét-
ně o  jeho spojitosti s  božstvem 
deště a jeho následné transforma-
ci v ďábla. Monika Brenišínová ze 
Střediska Ibero-amerických studií 
Filozofické fakulty Univerzity Kar-
lovy navázala tématem vztahujícím 
se k porozumění dobovému pojetí 
barbarství a civilizace na příkladu 
nástěnných maleb v Ixmiquilpanu. 
Marek Halbich z Fakulty humanit-
ních studií Univerzity Karlovy se 
zamýšlel nad formováním etnické 
identity indiánů severozápadního 
Mexika zejména ve vztahu k po-
jetí daru a s akcentem na systém 
solidarity.

Severní Amerika byla letos za-
stoupena třemi příspěvky. Mar-
ta Botíková z Katedry etnológie 
a muzeológie Univerzity Komen-Univerzity Komen-
ského v  Bratislavě prezentovala 
téma obrazu amerického Severo-
západu v moderní literatuře převáž-
ně formou analýzy díla Shermanna 
Alexieho, Martin Heřmanský z Fa-
kulty humanitních studií Univerzi-

ty Karlovy rozproudil posluchače 
příspěvkem s mnoha audiovizuální-
mi vstupy – Estetika indiánského hip 
hopu: mezi rezervací a ghettem, v němž 
se zabýval rolí města a rezervace 
v hiphoperské reprezentaci indiánů. 
Příspěvek, který propojoval Severní 
Ameriku s prostorem českých zemí, 
připravila autorka této zprávy spo-a autorka této zprávy spo-
lečně s Janou Kockovou z Akade-
mie věd ČR. Pojednával o pobytu 
Irokézů v  českých a  německých 
zemích v 70. letech 19. století a za-
znamenal i jejich návštěvu u Vojty 
Náprstka.

Letos se oproti předchozímu 
roku konference nezúčastnili žádní 
akademici z jiných zemí než z České 
a Slovenské republiky. V souladu se 
záměrem pořadatelů se stejně jako 
v předchozích letech jednalo o pří-
jemnou akci, jejímž cílem je nejen 
prezentace současných výzkumů 
českých a  slovenských badatelů, 
ale i milé společenské setkání. Je 
škoda, že se doposud této konfe-
rence nezúčastnili i další čeští bada-
telé, jako například Jan F. Ullrich, 
Lucie Kýrová, Miroslav Černý či 
Roman Tadič, kteří se původními 
obyvateli Severní Ameriky dlouho-
době zabývají. Některé z příspěvků 
vyjdou letos v časopise Ethnologia 
Actualis, vydávaném Katedrou etno-
lógie a mimoeurópskych štúdií FF UCM 
v Trnave.

Lívia Šavelková  
(KSKA FF, Univerzita Pardubice)
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