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DIVOŠI V NÁS 

aneb 
Dospívání jako přechodový rituál 

 
   S dospívajícími je potíž, však to všichni známe. Z milého chlapečka je najednou vzpurný klacek, 
autority jsou mu jen pro smích, chodí jak hastroš a místo jména po tatínkovi používá jakousi 
nesmyslnou přezdívku. Roztomilá dívenka vymění mašli za dredy a pro hodnoty, rodičům tak svaté, 
má jen slova pohrdání. Když to na ni přijde, tak to snad ani není člověk. Nejistotu kamuflují 
cynismem, z kterého v minutě dokážou přejít do nejhlubší deprese. Někdy by je člověk s chutí 
zabil. Nebo alespoň někam zavřel a pustil je, až budou dospělí. My jsme taky byli mladí, ale tohle 
už je sakra moc. 
   Dobře to mají zařízeno divoši v Africe. Vlastně všichni divoši, co jich na světě ještě zbylo. Ale 
všimněme si hlavně těch afrických. Pro cestu dítěte k dospělému jsou tam stanovena jasná pravidla.  
   Nejprve takového dospívajícího odloučí od rodiny. Často velmi dramaticky, aby mu došlo, že 
není cesty zpět. Musí se zbavit všeho, co připomíná jeho dřívější postavení dítěte v péči maminky. 
Spolu s ostatními je odveden do tábora daleko za vesnicí, který funguje jako výchovné středisko. 
Tam je, holomek jeden, symbolicky zabit (ó, být tak při tom!). Tím začí- ná vlastní proces přeměny 
v dospělého. Učí se snášet bolest, hlad a jiné útrapy, až se ocitne blízko skutečné smrti, aby si na ni 
sáhl a aby se na konci proměny mohl znovu symbolicky narodit. V tomto období není považován za 
živého, je mimo čas i mimo světskou pravomoc. Není to člověk. Pod vedením starších členů kmene 
se učí všemu, co má znát dospělý – historii kmene, jeho zákony a mytologii, dívky se učí ošetřovat 
děti a vařit, chlapci lovit a pohřbívat nebožtíky. V západní Africe se dívky učí zpívat písně 
obsahující různá moudra a rady do života a při tom modelují z hlíny předměty, jejichž tvary 
symbolizují přednášený text. Vytvářejí jakousi trojrozměrnou ilustraci – VILENGO. Tím zapojují 
do procesu učení všechny smysly, pro lepší zapamatování a hlubší prožití „přednášené látky“. Když 
takový novic projde úspěšně všemi úkoly a zkouškami, je mu šamanem znovu vdechnut život. 
Dosa- vadní ne-člověk se symbolicky narodí jako plnoprávný člen společnosti dospělých. 
V západní Africe je to buď mužská tajná společnost Poro, nebo ženská tajná společnost Sande. 
Nebo nějaká jiná tajná společnost. Definitivní přijetí je stvrzeno společnou hostinou. Nový člen 
dostává nové jméno, oděv, smí nosit jiné šperky, jiný účes. Tetování a jizvy ve tváři pak po- tvrdí 
jeho novou identitu – nesmazatelně a napořád. Už žádné pochybnosti – toto jsem já. 
   Nejen dospívání, ale každý přechod z jedné životní role do druhé, každá změna příslušnosti 
k určité skupině je doprovázena přechodovými rituály. Vyvinuly se ve všech lidských 
společnostech a jsou důležitou součástí každého lidského života. Zaručují jedinci snazší přechod 
z jednoho období, místa nebo společnosti do posloupně další fáze života, článkováním a 
pozvolností zabraňují dezorientaci a tím přispívají k lepšímu naplnění důležitých životních funkcí. 
Předcházejí tak stresům, pocitům prázdnoty a ztrátě vlastní identity. Čím je společnost méně 
„civilizovaná“, tím jsou její rituály jasněji strukturované a jsou zřetelnou součástí každodenního 
života. Ve „vyvinuté“ společnosti se jakoby vytrácejí, ale přesto jsou rovněž součástí každodenní 
praxe, i když si to její příslušníci neuvědomují. Rituály mají třístupňovou strukturu a jsou si 
překvapivě podobné, ať jimi procházejí afričtí divoši, američtí indiáni, novomanželé, mafiáni, 
františkáni nebo třeba sousedi, kteří přišli na návštěvu.  

I. Na návštěvu nepřicházíme v roli dané profesí. Policista nebo hasič u dveří není host. Host je 
samostatná role. Na návštěvu přicházíme čistě oděni a hostiteli podáme ruku. Oprášíme 
nohavice a boty otřeme o rohožku. Dostaneme chléb a sůl, ale není to jídlo. Sůl, stejně jako 



květ a otevřená dlaň, je symbol čistoty. Jejich podáním provádíme PŘEDPRAHOVÉ  
OČISTNÉ  RITUÁLY. 

II. Překročíme práh a začíná naše proměna. Představí nám všechny domácí, ukážou dům a 
zahradu, v albu fotografie předků. Začínáme chápat domácí vztahy a zvyky. Vymě- níme si 
křestní jména a přebíráme svůj podíl na společenském dění. Měníme se z cizince na přítele, 
téměř domácího. Provádíme tím PRAHOVÉ  RITUÁLY. 

III. Proměna je dokonána společným jídlem, přípitky, sdělením nejsoukromějších infor- mací, 
vyzrazením přezdívek a rodinných receptů – proběhly POPRAHOVÉ, SLUČOVACÍ  
RITUÁLY. 

   Dospívající nám často pijí krev nemožným chováním a iracionálními myšlenkovými pocho- dy. 
Kdo se v nich má vyznat, když oni sami se v sobě nevyznají. Zkusme se na toto těžké období 
podívat jako na přechodový rituál. 

I. Dítě odmítá berušku do vlasů, odmítá tričko s mikymausem, odmítá pohlazení, mazli- vou 
domácí přezdívku, odmítá mluvit s rodiči o svých záležitostech, odmítá, odmítá, odmítá.  
   Odlučuje se od své původní role, odmítá její znaky a rituály. Bez odloučení od před- 
chozí role není možno přijmout novou. Dítě provádí odlučovací přechodový rituál. 
Vydržme to a nebraňme mu. Nemůže jinak. 

II. Každou chvíli se pro něco bezmezně nadchne, ale nikdy mu to dlouho nevydrží. Co včera 
bylo „suprový“ je dnes „pakárna“. Pro co včera hořeli plamenem je dnes bez- cenná veteš. 
Kritické poznámky dospělých o nestálosti podrážděně odmítá.  
   Cestu od dítěte k dospělému nelze učinit jediným krokem. Je to dlouhý řetěz opouštění 
starých rolí a identifikace s novými rolemi, s novými skupinami. Vývoj jde rychle a nově 
přijatá identita se častou hroutí dřív, než stačí dodat pocit jistoty a zakotvenosti. Je třeba 
začít se s ní loučit a pracovat na nové. Hledat vlastní identitu, opouštět role, s kterými se už 
nemohou identifikovat, a hledat nové jistoty – to je bolestný a vysilující proces a do toho 
ještě ty řeči dospělých o nestálosti. Kdo to má vydržet? Vydržme to a nebraňme jim. Je to 
jen šňůra prahových přechodových rituálů. Každý takový kotrmelec je jen krůček 
k dospělosti.  

III. Něco tak nemožného jako tátovu kravatu nebo mámin kostýmek by na sebe nikdy nevzali. 
Tvrdí, že jsou nekonformní, a přitom vypadají všichni stejně. Jednou nosí všichni na hlavě 
rudou hřívu, pak chumel mastných knotů a pak jsou všichni dohola. Deklarují odlišnost a 
nosí uniformitu. A nakonec přijdou s tetováním. „Jak budeš vy- padat za čtyřicet let? 
Babička s pavoukem ve výstřihu!“ Člověk by z nich vyletěl z kůže.  
   Každá společnost má své znaky, kterými dávají její členové najevo svoji příslušnost a 
potvrzují svoji identitu. Zároveň se vymezují vůči jiným společnostem, kam nechtějí být 
zařazování. Člen správní rady má svou černou limuzínu, Rolexky, kožený kufřík na spisy. 
Necítil by se dobře v otřískaném wartburgu učitele kreslení ani v pestrém saku popové 
hvězdy. Dospívající student umělecké školy také potřebuje stvrdit svou identitu vnějšími 
znaky skupiny, se kterou se ztotožňuje. Čm větší nejistota, tím větší potřeba potvrzení 
identity. Proto tak lpí na svých dredech a orvaném zevnějšku. Vydržme to a nebraňme jim. 
Nenuťme jim jiné vnější znaky, neberme jim ten, byť přechodný, pocit jistoty. Moc jej 
potřebují. Vždyť nedělají nic než poprahové přechodové rituály. Za čtyřicet let budou 
všechny babičky tetované.  

IV. Se čtvrtým stupněm přechodové rituály nepočítají. Stát se členem tajné společnosti je 
prestižní záležitost a žádného „divocha“ ani nenapadne z ní vystoupit. U nás se ale stává, že 
člověk někam vstoupí, projde všemi přijímacími rituály a až při hostině zjistí, kam to 
vlastně vlezl. Jenže – není cesty zpět. Nebo je? My, narozdíl od Afriča- nů vystoupit 
můžeme. Ale často to vůbec není jednoduché. 

 



   Období dospívání, plné nejistot a zmatků, je zároveň plné intenzivních prožitků. Pohled skrze 
přechodové rituály je učiní poněkud přehlednějším, dopomůže studentům k lepší orientaci ve 
vlastním životě a vytvoří dobrý základ pro tvůrčí zpracování aktuálních životních situací. Tak 
vznikl projekt „TAJNÁ SPOLEČNOST“. Protože jde o téma velmi závažné a obsáhlé, je třeba na 
ně studenty důkladně připravit.  
   Několik mladých výtvarníků bylo s podrobnostmi projektu seznámeno předem a společně 
s učitelem připravili pro své spolužáky představení – přednášku s diapozitivy, hudbou a tanci. Při 
něm dostali diváci řadu informací, a zároveň byli zapojováni do dění na „jevišti“. Učitel přednášel 
suchá fakta a představoval „civilizovaný“ pohled na přechodové rituály, jako předmět vědeckého 
zkoumání. Skupinka „divochů“, v čele s šamanem a za doprovodu afric- kých bubnů, 
reprezentovala aktivní složku tématu, živou v „necivilizovaných“ oblastech, a zároveň latentně 
přítomnou v každém z nás, ve spořádaných občanech vyspělé společnosti.  
   Během představení procházejí diváci, aniž to tuší, všemi stupni přechodových rituálů. Podání 
ruky, chléb a sůl jako předprahové rituály, zabití všech přítomných jako prahový ritu- ál, oživení a 
společné jídlo jako vrcholný poprahový – slučovací rituál. Divoši přebírají aktivitu v sále, 
podvědomé motivy se prezentují navenek a vítězí nad racionalistickým pohledem na rituály jako na 
něco, co se nás netýká. Na konci představení vyjde najevo, že všichni jeho účastníci se staly členy 
jakési právě ustavené tajné společnosti. A to i ti, kteří do žádné společnosti nechtěli (viz stupeň IV). 
Právě zhlédnuté a hlavně prožité představení, při kterém divoši s diváky občas rázně manipulují, 
otevře účastníkům nový pohled na jejich vlastní životní situace i na jejich tvůrčí zpracování. 
Studenti jsou vedeni k tomu, aby zazna- menávali každý postřeh, každý nápad bez ohledu na to, 
jsou-li schopni jej realizovat.Z takto vzniklých konceptů pak vybírají ty nejaktuálnější a techniku 
jejich zpracování volí tak, aby výsledek co nejvíce souzněl s aktuálním prožitkem.  
 
   Část studentů pracovala s bránou, postavenou z kmenů stromu (autor Vladimír Uzel). Ta 
symbolizovala onen práh, který překračujeme při přechodu z jedné role do druhé.  
    Lucie Slabochová – Přechodový rituál 
   Obr.1  Michaela Brajková – Palestina 
   Obr.2  Tereza Marešová – Já a já 
 
   Několik týdnů před představením dostali studenti za úkol zformulovat odpověď na otázku: „Co by 
měla vědět mladá dáma (mladý muž) na prahu partnerského života?“  Vzniklé odpovědi tvořily 
textovou část vilenga, ke které pak vytvářeli onu „trojrozměrnou ilustraci“. 
   Obr.3  Lucie Slabochová – „Vědět, co chce od života, co je prioritní…“ 

Při přechodu z jedné společnosti do druhé se mění v životě řada věcí. Ale je tu něco, co by 
člověk měnit nechtěl, soubor základních etických norem, jakýsi fundament osobní 
identity, se kterými může manipulovat pouze jedinec sám, který zůstává výhradně v jeho 
pravomoci a prochází beze změny každým přerozením.  

   Obr.4  Linda Šemberová – „Když budeš bez agrese a nenávisti, s plnou náručí lásky a tole- rance 
objímat celý svůj budoucí život, bude pro vás oba rájem na zemi.“ Poselství tohoto vilenga 
je vtěleno do pečlivě vycizelovaného, strhujícího gesta. 

   Obr.5  Alice Kosíková – „Hypnotic aneb Všechno je málo.“ Nikdy toho nevíme dost, aby nás 
neošálila libá, prchavá vůně zakrývající odpudivou podstatu.  

   Obr.6  Tereza Marešová –„‘Ne lžička, to tvá mysl se pohybuje‘ Matrix“ Do přechodových 
procesů rádi vstupují různí manipulátoři, kteří nám chtějí podstrčit své motivy a cíle. 
Vjemy, na základě kterých se rozhodujeme, mohou být reálné, ale může to být i 
rafinovaně zkonstruovaná past. Po přijetí do skupiny může být všechno úplně jinak. 

   Obr.7  Markéta Valentová – „Sbaleno, odbaveno“ 
   Obr.8  Vladimír Uzel – „Hlavně dobrý pozor dej, ať není furt opilej“ 
 



Znaky příslušnosti ke skupině: 
   Obr.9  Petra Rozkošná – Tetování 
   Obr.10A Hana Fuksová – Tetování 
   Obr.10B Tereza Marešová – Tetování  
 
   Někdy se cítíme být příslušníky jiné skupiny, než té, kterou nám přisuzuje naše okolí. Malé děti 
chtějí být velké děti, maminka bere velké děti jako malé děti atd. Kde končí pečlivá starostlivost a 
začíná bezohledná manipulace? Postýlka nebo mříže? Situace známá z dětství se v jiné podobě 
často vrací. 
   Obr.11 a 12  Kateřina Graffnetová – Z cyklu Moje první album 
 
   Někdy až při hostině završující naše definitivní přijetí novou skupinou zjistíme, že jsme naletěli 
(bod IV). Můžeme odmítnout dezert a pokusit se vycouvat. Ale co když už vězíme v té sebrance až 
po uši?  
   Obr.13 a14  Veronika Bělíková – Z cyklu Aspikovo pokušení 
 
   V tomto projektu se často objevují díla, pracující s nahým tělem modelky, nebo autorky samotné 
(obr. 2 a 15). Je to pochopitelné, jde často o velmi osobní nebo intimní témata. Nahá dívka 
v reklamě na stolní vodu je vnímána jako samozřejmost, ale v díle devatenáctileté studentky může 
někoho popudit. Vidíme kolem sebe řadu příkladů, kdy je toto téma zneužíváno různými 
pokleslými žánry. O to více je třeba, aby mladí lidé dokázali rozlišit, co je funkční součástí díla a co 
jen nahota pro nahotu.  
   Obr.15  Eva  Hašková – Rituál zbavení se vrchních, odumřelých slupek mého já.                    
                Vystoupení z konvenční společnosti a otevření cesty k nalezení sebe sama.  
                        Tento projekt vznikl zcela samostatně. Autorka neměla žádné informace o  
               ´Tajné společnosti´. Prostě jen sáhla po tématu, které bylo pro ni právě aktuální, jako  
               je aktuální pro většinu jejích vrstevníků.    
 
   Úloha pedagoga v projektu Tajná společnost: 
   Poté, co si studenti připravili koncepty a konzultovali je se svým pedagogem, mění se tento 
v řemeslníka, který pomáhá mladým umělcům v realizaci jejich děl. Podle daného scénáře navrhne 
technologický postup, nastaví fotoaparát, doporučí osvětlení. Autor pak postupně přebírá iniciativu 
a blíží se k ideální situaci, kdy je schopen celé své dílo realizovat sám, bez cizí pomoci ( obr. 15 ). 
Už aby to bylo.  
 
 
Za odbornou spolupráci děkuji PhDr. Josefu Kandertovi, Csc. z fylosofické fakulty UK 
 
Výběr z použité literatury: 
Josef Kandert: Afrika, Mladá fronta, Praha 1984 
Van Gennep: Přechodové rituály, Lidové noviny, Praha 
Gemaine Dieterlen: Masks and mythology Among the Dogon, African Art XXII/may 1989          č.3  
Kenji Yoshida: Masks and Secrecy a Among the Chewa, African Art XXVI/april 1993, č.2 
Alina Trojanová: Umenie čiernej Afriky, Tatran, Bratislava 1979 
Nathaniel Harris: African Art, Parragon BookService Limitet, Bristol 1996 
 
 
Josef Dudek 
vedoucí výtvarného oboru  
ZUŠ Olešská Praha 10 


	tajná společnost

