
ÚVODEM k EVOluCi biPEDiE
Zásadním mezníkem, který ovlivnil způsob, jakým 
se jako lidé rodíme, byl vznik bipedie u našich před-
ků. Jejich nový způsob pohybu měl zásadní vliv na 
stavbu těla, a tím i na proces rozmnožování. Antro-
polog Wilton M. Krogman (1903–1987) ve svém člán-
ku, který nazval příznačně The scars of human evo-
lution (Jizva na evoluci lidstva, 1951), přímo uvádí, že 
„není pochyb o tom, že mnoho problémů spojených 
s porodem ,paní H. Sapiens´ je způsobeno kombina-
cí úzké pánve a větší hlavy u tohoto druhu“ (Krogman 
1951: 56).

Existuje mnoho teorií, jež se zabývají vývojem 
lidské chůze. S prvními z nich přišel již přírodově-
dec Charles Darwin (1809–1882), který bipedii nevní-
mal jako důsledek změn v lidském chování, ale na-
opak jako jejich příčinu. Ve svém nejznámějším díle 
The Descent of Man and Selection in Relation to Sex 
(Původ člověka a pohlavní výběr, 1871) vysvětluje, že 
díky bipedii se lidem uvolnily horní končetiny, které 
přestaly být zatěžovány chůzí, a mohla se tak u nich 
vyvinout jemná motorika, jež je důležitá pro uchopo-
vání a nošení předmětů (Darwin 2006).

Tento názor pomohl vytvořit přijímanou představu 
„člověka lovce“, ve které je náš předek vnímán jako 
chytrý stopař s oštěpem v ruce hledající svou kořist. 
Archeolog Lewis Binford (1931–2011) později přišel 
s myšlenkou „člověka mrchožrouta“, jenž sice stopo-

val stáda zvířat, avšak nikoliv za účelem jejich zabití, 
ale naopak přiživení se na tělech mrtvých či slabých 
kusů. Bohužel proti oběma teoriím mluví fosilní ná-
lezy zubů prvních hominidů, jejichž sklovina nenese 
znaky po pravidelné konzumaci masa. Ta je patrná až 
na nálezech starých zhruba 1,5 milionu let, tedy z ob-
dobí, ve kterém žil Homo erectus (Beneš 1994).

Z jiného úhlu pohledu se na evoluci bipedie dívá 
antropoložka Adrienne L. Zihlmannová (nar. 1940). 
Vychází z představy, že naši předci se živili rostlin-
nou stravou, a tvrdí, že středem sociální struktury ne-
byl „muž lovec“, nýbrž „žena sběračka“. Svoji hypo-
tézu staví na silných sociálních vztazích vzniklých 
mezi matkou a jejími dětmi, ve kterých se otec oci-
tá na okraji, tak jak je to možné vidět i u jiných primá-
tů. Ženy dle Zihlmannové používaly k získání potravy 
dřevěné nástroje, jimiž vyhrabávaly rostliny ze země. 
Bipedie pro ně byla výhodná vzhledem k životu v ote-
vřené krajině a nutnosti přenášet děti i potravu na 
velké vzdálenosti (Beneš 1994).

Antropolog C. Owen Lovejoy (nar. 1943) se podob-
ně jako Zihlmannová dívá na vznik bipedie sociokul-
turním pohledem. V článku The Origin of Man (Pů-
vod člověka, 1981) přišel s teorií „muže opatrovníka“, 
který pečuje o rodinu a vzpřímenou chůzi využívá 
k lepšímu zásobování potravinami. Jeho žena se tak 
může věnovat potomkům a rodit v kratších interva-
lech. Lovejoy vytvořil z bipedie strategii, která pomá-
há úspěšné reprodukci. Díky intenzivní a prodlouže-
né péči o děti se posilují nejen vztahy v rodině, ale 
vzrůstá i schopnost přežití jedinců. Vše je ovšem pod-
míněno tím, že si je otec jist svým rodičovstvím (Lo-
vejoy 1981). Jeho kritici oponují, že tak de facto vy-
světluje nikoliv bipedii, ale monogamii (Beneš 1994; 
Foley 1998).

V článku Bionergetics and the Origin of Hominid Bi-
pedalism (Bioenergie a původ bipedie u lidí, 1980) se 

antropologové Peter S. Rodman (nar. 1945) a Henry M. 
McHenry (nar. 1944) zaměřili na energetickou nároč-
nost jednotlivých druhů chůze a z tohoto úhlu pohle-
du srovnávali lidskou chůzi s kvadrupedií a kotníko-
chodectvím u hominidů. Z jejich výzkumu vyplývá, 
že tlaky, které „postavily“ naše předky na zadní kon-
četiny, byly převážně ekologické povahy a jednalo se 
o změnu v distribuci potravních zdrojů. Se změnou 
podnebí, řidším výskytem stromů a rozptýlením po-
travy do vzdálenějších míst začali naši předkové vy-
užívat rychlejšího a méně náročného způsobu pohy-
bu – chůze po dvou (Foley 1998; Rodman & McHenry 
1980).

Otázka skutečných okolností, které vedly k tomu, 
že jsme se jako druh postavili na zadní končetiny a za-
čali se pohybovat bipedně, ale stále zůstává. Slovy pa-
leoantropologa Václava Vančaty (nar. 1952) nám chybí 
„ekologická nika“, v níž první hominidé žili, a vyvo-
zuje, že nejdůležitější pro vznik bipedie musely být 
změny chování v sociální struktuře spojené s onto-
genetickým vývojem, a nikoliv změny morfologické 
a biomechanické. Podle něj šlo nepochybně o „kom-
plexní proces, který musel mít jisté výhody ve vět-
ší škále ekosystémů, který určitě měl pozitivní refl exi 
v daném sociálním systému a který v neposlední řadě 
nepřinášel zbytečné riziko ani dospělcům a ani dě-
tem, u nichž ještě nebyla vyvinuta výkonná bipedie“ 
(Vančata 2012: 92).

Spolu se změnami ve způsobu pohybu raných ho-
minidů docházelo i k morfologickým změnám na je-
jich kostře. Lovejoy ve svém článku The natural his-
tory of human gait and posture (Vývoj lidské chůze 
a držení těla, 2005) však upozorňuje na to, že tyto 
změny primárně neodrážejí transformaci lokomoč-
ního aparátu, ale nutnost úspěšné reprodukce, která 
je mocnější silou než schopnost pohybovat se. Změ-
ny ve stavbě pánve, které můžeme pozorovat mezi 
druhem Australopithecus afarensis a moderním člo-
věkem, tak byly podle něj primárně řízené problé-
my spojenými s rozením potomků s mnohem větším 
mozkem (Lovejoy 2005).

Pánevní fosilie australopitéků a člověka mají na 
rozdíl od pánve non-humánního primáta znatelně 
kratší a širší pánevní lopatky s výraznými pánevní-
mi trny, k čemuž dochází kvůli svalům, které muse-
jí mít dostatek místa pro připojení na kostech, aby tak 
udržely tělo zpříma. Kost křížová (os sacrum) změni-
la svoji polohu směrem dozadu a tím se těžiště těla 

posunulo za kyčelní kloub. Její spodní část je tlustší 
a širší a za účelem podpory pánevních orgánů směřu-
je dovnitř pánve směrem k symphysis pubica. Pánev 
má také jiný vnitřní tvar. Je širší, okrouhlá a lopatky 
směřují k mediální ose těla, tedy proti sobě. Porod-
ní kanál non-humánních primátů je oválný a podélný. 
Naproti tomu hominidé ho mají zkrácený, rozšířený 
a příčně oválný. Nepřipomíná proto pravidelný válec 
jako u lidoopů nebo opic, ale naopak se z něj stal pro-
stor, který se nečekaně lomí, a dítě tak musí při poro-
du projít sérií pohybů, jež na sebe navazují (Smallová 
2012; Šmahel 2003).

V závislosti na přestavbě pánve došlo i ke změ-
ně v umístění vnitřních a vnějších pohlavních orgá-
nů. Příčný průměr pánve se zkrátil, podélný průměr 
naopak prodloužil. To vedlo k tomu, že se vnitřní pá-
nevní orgány posunuly směrem k symphysis pubica, 
čímž změnily nejen svoji polohu, ale i tvar. U non-hu-
mánních primátů je osa dělohy a osa pochvy odchýle-
na jen minimálně. U hominidů pochva s dělohou sví-
rá úhel 70°–100° a osa hrdla děložního s osou dělohy 
svírá úhel 160°–170° (Citterbart 2001; Tosevski & To-
sevski 2006).

Vnější pánevní orgány hominidů se nejvíce od 
ostatních primátů odlišují svojí ztíženou přístupnos-
tí a špatnou viditelností. Jsou kryty tmavší kůží, po-
rostlé chlupy a ze zadní části těla je překrývá hýžďový 
sval. Tato změna v morfologii vedla i ke změně v pří-
stupu k rozmnožování. K pohlavnímu styku může za 
standardních podmínek dojít jen se souhlasem ženy, 
na rozdíl od non-humánních primátů, kde mu samič-
ka nemůže zabránit. Reprodukční úspěch muže tak 
závisí na jeho partnerce, což dává prostor sexuální se-
lekci a rozvoji emocionálních, kognitivních a paměťo-
vých systémů v mozku (Tosevski & Tosevski 2006).

EVOluCE MECHaniSMu PORODu
Způsob porodu u hominidů charakterizuje tzv. porod-
nické dilema, které refl ektuje jeho zásadní problém, 
a tím je konfl ikt mezi tvarem pánve a velikostí hlavič-
ky plodu, jež má téměř stejné rozměry jako porodní 
cesty (Selin 2009). Dítě se celou dobu porodu chová 
jako „monolit“, jednotlivé části jeho těla spolu kore-
spondují. Osa cesty, kterou plod vstupuje do pánve, 
svírá k ose cesty, kterou z pánve vystupuje, úhel při-
bližně 90°.

Dítě musí být již před porodem celým svým tělem 
dobře nastaveno a připraveno k průchodu porodními 
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cestami, jinak se porodní proces může zkomplikovat. 
Plod vstupuje do příčně oválného pánevního vchodu 
šikmo, hlavičku má fl ektovanou k hrudníku a mírně 
na stranu k ramenu. Přibližně v polovině pánevního 
kanálu se porodní prostory mění a stávají se podélně 
oválnými.

Dítě se stáčí zády dopředu a obličejem téměř k pá-
teři matky. Při průchodu pánevním východem se pak 
hlavičkou vzdaluje od hrudníku, je v defl exi a postup-
ně se začíná objevovat v poševním vchodu. Novoro-
zenec se rodí mírně šikmo s obličejem k matčiným 
hýždím. Po porodu hlavičky dochází k poslednímu 
pohybu, stáčí se na stranu, hlavičkou ke stehnu mat-
ky, tak aby pánevními prostory mohla ve stejném sle-
du rotovat raménka (Kosfeld 2013).

Tento poměrně složitý porodní proces vytváří po-
dle antropoložky Wendy Trevathanové a její kolegy-
ně Karen Rosenbergové evoluční kompromis, který 
má následky jak mechanické, tak i behaviorální a so-
ciální. Autorky uvádějí tři nejdůležitější rozdíly, jež se 
vážou k narození potomků humánních a non-humán-
ních primátů.

Prvním je mechanismus porodu. Jeho průběh 
u prvních hominidů je předmětem diskusí. Všeobec-
ně se má ale za to, že ho lze srovnat s porodem u li-
doopů či opic. Vzhledem k poměru velikosti jejich 
potomků a kostěné pánve samice novorozenec porod-
ními cestami nijak rotovat nemusel a rodil se obliče-
jem dopředu směrem k matce.

Další rozdíl vidí v tom, že lidem se rodí potomci ne-
jen složitěji, ale hlavně jsou méně připraveni na sa-
mostatný život. Jsou tzv. sekundárně altriciální, tedy 
závislí na vnější péči okamžitě po porodu.

Za třetí odlišnost považují vnímání a sílu mateř-
ských emocí, které se vážou k porodu a poporodnímu 
období. Žena zažívá celou škálu pocitů, jež mohou 
být vnímány jako biokulturní adaptace na fyziologic-
ké komplikace zapříčiněné bipedismem a jež rodič-
ku vedou k evolučnímu impulzu hledat si oporu mezi 
ostatními ženami (Selin 2009).

HiSTORiCký kOnCEPT
Již zmiňovaná antropoložka Karen Rosenbergová se 
domnívá, že k transformaci porodního procesu a jeho 
přeměně z izolované biologické události v biologicky 
determinovaný kulturní a sociální proces došlo v ob-
dobí Homo ergaster, tedy zhruba před 1,9 milionu let 
(Selin 2009; Vančata 2012).

Přestože každá kultura vnášela do neměnného po-
rodního děje své vlastní prvky, nacházíme ve všech 
společnostech prakticky totožné znaky a praktiky. 
Ženy celou dobu těhotenství, porodu i poporodního 
období podléhaly zvláštní péči, která zahrnovala diet-
ní omezení, změnu prostředí, odlišné způsoby zachá-
zení, rituály apod. Při porodu se mohly volně pohybo-
vat, jíst a pít. Rodily nejčastěji ve vzpřímené poloze, 
v sedu nebo v kleku, přítomny byly zpravidla jen 
ženy. Dítě bylo ihned po narození ve stálém kontaktu 
s matkou. Z historických nálezů se dá předpokládat, 
že k výrazným změnám ve způsobu a okolnostech 
porodu začalo docházet až s průmyslovou revolucí.

V období druhé poloviny 18. století nastávají změ-
ny. Rozvíjí se věda a technika, a tím také medicína 
a porodnictví. Objevují se výzkumy, které mění lidem 
pohled na svět, a tudíž i jejich přístup k životu. S roz-
vojem průmyslu dochází k migraci obyvatelstva, kte-
ré se stěhuje do měst. Vznikají dosud neznámé pro-
blémy, které jsou vlády nuceny řešit nejrůznějšími 
opatřeními. Velikost populace se stává důležitým mě-

řítkem úspěšnosti státu. Lidé jsou nejen výrobci zbo-
ží, ale hlavně jeho konzumenty a úspěch a bohatství 
vlastníků výrobních zdrojů závisí na množství kou-
pěschopného obyvatelstva. Základním pilířem státní 
politiky se tak stává růst obyvatelstva, imigrace, pod-
pora sňatečnosti a samozřejmě zvýšení porodnosti 
(Tinková 2010).

Do tohoto období také datuje fi lozof Michel Fou-
cault (1926–1984) počátek snah o disciplinaci a ma-
nipulaci člověka, respektive jeho těla, a označuje 18. 
století za počátek éry biomoci a biopolitiky. Biomoc 
se, tak jak ji chápe Foucault, zaměřuje na tělo jako na 
poslušný stroj, u něhož je největší důraz kladen na 
zvýšení jeho potenciálu, předcházení nehodám a úra-
zům a podporu užitečnosti a poslušnost, čímž se na-
pomáhá k předvídatelnosti lidského chování a dis-
ciplinaci lidského těla. Pod pojmem biopolitika pak 
chápe intervence a regulativní kontroly nad tělem. 
Tělo slouží jako podklad biologických procesů, jako 
je například plodnost a porodnost. Foucault tvrdí, 
že tím, že vládnoucí třídy dávají důraz na zdraví lidu 
a přebírají péči o něj, uplatňují nad lidmi větší moc, 
než pokud by byl jejich přístup založen na hrozbě 
smrti. Z populace se vytváří soubor statisticky pozna-
telných individuí závislých na kulturním a sociálním 
systému, což dává možnost k jejich snadné manipula-
ci. Státním zájmem se stává čisté a zdravé tělo, které 
pracuje k obohacení státu v čistém a zdravém prostře-
dí. Vzniká tak takzvaná„ekonomie zdraví“, z níž vy-
chází proces medicinalizace spojený s neustálou sna-
hou o zlepšování nejen zdraví, ale i věd a služeb s ním 
spojených. Tato nová podoba moci podle Foucaul-
ta sleduje tři cíle – řád, obohacování a již zmiňované 
zdraví (Foucault 1999; Tinková 2010).

Proto se v tomto období rozvíjí klinika a nemocni-
ce začínají fungovat jako výuková pracoviště. Pohled 
se od zdravého člověka odvrací k nemocnému. Lé-
kaři přestávají mít znalosti o tom, jak vypadá zdraví, 
a zabývají se výhradně tím, jak vypadá nemoc (Fou-
cault 2010). Jistě bohulibá činnost jako vznik učeb-
nic nebo rozvoj vědy a výzkumu si ale s sebou nese 
i stinnou stránku. Na scéně se objevují první sna-
hy o vytvoření defi nic a standardů. S moderniza-
cí a profesionalizací medicíny stoupá prestiž lékařů, 
kteří rozšiřují pole své působnosti a zaujímají stá-
le větší politický a sociální vliv. Objevuje se defi nice 
normality a vytváří se hranice toho, co již normální 
není (Tinková 2010).

PORODní RiTuály V záPaDní SPOlEČnOSTi
Tento princip myšlení se nevyhnul ani porodnic-
tví. Proces porodu, u kterého se dá s trochou nadsáz-
ky říci, že má tolik podob, kolik je rodících žen, byl 
podroben statistickým defi nicím. Vytvořily se napří-
klad časové harmonogramy. Před sto lety byl porod 
u prvorodiček odhadován na dvacet hodin (Rubeš-
ka 1903). V současnosti se uvádí šest až dvanáct ho-
din (Roztočil et al. 2008). Vžil se pocit, že porod musí 
podléhat metodám a vzorcům určeným experty. Po-
kud se ale podíváme na procesy vztahující se k poro-
du blíže, zjistíme, že jedinými důvody k dodržová-
ní těchto „norem“ je upevnění kulturních a sociálních 
vzorců (Odent 2013; Davis-Floyd 1992).

K tomu pomáhají rituály, které se nalézají ve všech 
společnostech, západní nevyjímaje. Nemocnič-
ní oblečení, tzv. andělíček, klystýr, holení pubické-
ho ochlupení, zákaz jídla a pití, podávání léků a pro-
vádění určitých lékařských zásahů jsou jen některé 
z běžně doporučovaných úkonů, které podle americ-

ké antropoložky Robbie Davis-Floydové neplní funkci 
léčebnou, ale právě a pouze rituální.

Informace, které nám má rituál přinést, jsou pře-
devším symbolické povahy a působí přímo na náš 
kognitivní systém. Základem je jeho rytmické opa-
kování, které spolu s hojným výskytem přispívá 
k pocitu klidu a jistoty ze známého řádu a dané po-
sloupnosti věcí. Jeho primárním úkolem je kogni-
tivní transformace účastníků a zachování řádu dané 
společnosti. Jako mocný socializační nástroj nepo-
zorovaně proniká do života nejen jeho účastníků, ale 
i pozorovatelů a lidí podílejících se na jeho provede-
ní. Rituály u porodu pak podle Davis-Floydové slou-
ží k navození pocitu kontroly nad jinak nevyzpyta-
telnou přírodou. V západní civilizaci je jimi navíc 
podporována i hodnota patriarchátu, vědy, techni-
ky a institucí. Žena jako dárkyně života je nositelkou 
těchto společenských hodnot a zrozením nového 
člena společnosti v rámci těchto rituálů je zajištěno, 
že se budou tyto hodnoty nadále udržovat (Davis-
-Floyd 1992).

Davis-Floydová ve své knize Birth as an American 
Rite of Passage (Porod jako americký přechodový ri-
tuál, 1992) uvádí příklady rituálů, se kterými se může-
me setkat v nemocnici, a popisuje, jak působí na vě-
domí ženy. Již při počátečním vstupu do porodnice 
a podepsáním nezbytných formulářů žena ztrácí od-
povědnost jak za sebe, tak za své dítě. Převlečení do 
speciálního nemocničního úboru je jedním z dalších 
kroků, kdy žena odkládá svoji identitu a anonymním 
oblečením podtrhuje svoji vazbu na instituci. Pubické 
ochlupení je symbolem dospělosti. Jeho oholením se 
v ženě podporuje její dětskost a s ní spojené vlastnos-
ti, jako je závislost na ostatních a ztráta osobní zodpo-
vědnosti.

Klystýr je v mnoha tradičních společnostech pova-
žován za očistný rituál. Jeho provedení spolu s ohole-
ním a převlečením do speciálního oblečení dává ženě 
podprahovou informaci o tom, že její tělo, které bylo 
doposud jejím vlastnictvím, bylo znečištěné. Nyní 
přišla instituce, reprezentant společnosti, a všech ne-
čistot ji zbavila. Zatímco individualita ženy je nečis-
tá, společnost je neposkvrněná. Následné lékařské zá-
sahy, jejichž léčebnou opodstatněnost sice moderní 
výzkumy vyvracejí, ale přesto se se stejnou pravidel-
ností provádějí, v ženě podporují pocit, že by sama 
bez pomoci nebyla schopna porodit. Již to tedy není 
žena, kdo rodí dítě, ale instituce, která matce dovolí, 
aby pod její ochranou a za přítomnosti expertů a pro-

fesionálů mohla přivést na svět svého potomka (Da-
vis-Floyd 1992).

Samotný porod zahrnuje další rituální úkony, kte-
ré mají zajistit bezpečné narození dítěte. Žena větši-
nou nesmí jíst a pít, proto je zavodňována infuzemi, 
které mají často opačný efekt, jímž je hyperhydratace. 
V infuzích jsou také podávány léky, které mají porod 
urychlit, tak aby byl zachován standardní čas porodu. 
Ten je hodnocen podle porodní křivky uvádějící sta-
dia porodu vzhledem k dilataci děložního hrdla a po-
stupu hlavičky dítěte pánví a v sedmdesátých letech 
minulého století ho vypracoval porodník Emanuel 
Friedman (nar. 1926) (Zwinger et al. 2004).

Vaginální vyšetření, kterými se zjišťuje, jak porod 
postupuje, jsou často prováděna různými členy po-
rodního týmu. S přibývající délkou porodu se stup-
ňuje vyčerpání ženy, která se dostává na dno svých 
sil a odevzdaná a doslova otevřená jde z ruky do ruky 
různých členů lékařského personálu. Posuzování její-
ho stavu není individuální, ale drží se zavedených no-
rem. Pokud je ženino tělo nesplňuje, přistupuje se pro 
dosažení požadovaného výkonu k medicínskému ře-
šení situace.

Samotný porod pak probíhá ve speciální místnos-
ti, která má z pohledu preliterárních národů symboly 
svatyně. Je to jediné společensky uznané místo, kte-
ré je vhodné k jednomu konkrétnímu účelu, a tím je 
porod novorozence. Je nutné dodržovat přesně sta-
novená pravidla, jako je například speciální oblečení. 
Rodička se položí na záda na speciálně upravené lůž-
ko a nohy umístí do třmenů na jeho okraji. Lékaři tak 
mají snadný přístup k jejím rodidlům a mohou snáze 
provádět případné intervence, například episiotomii 
(Davis-Floyd 1992).

Podle Davis-Floydové tak žena podprahově získá-
vá informace o tom, že její tělo není schopné bez po-
moci instituce a společnosti odvést výkon, pro který 
bylo stvořeno. Reprezentanti společnosti a instituce, 
kterými jsou lékařské autority, stojí spolu s moderní-
mi přístroji u jejích pohlavních orgánů, a nikoliv u její 
hlavy. Vagina ženy tak na chvíli zaujímá ve společnos-
ti pozici, kterou má běžně její hlava, a je konfrontová-
na s porodníkem jako zástupcem společnosti pro da-
nou chvíli.

Episiotomii pak Davis-Floydová považuje za zmr-
začující rituál. Vagina je znak ženy a její sexuality 
a může být považována za kulturní symbol. Jejím roz-
střižením a následným sešitím tak lékaři v ženě pod-
porují pocit, že její „stroj na výrobu dětí je rozbitý“ 

Podle Davis-Floydové tak žena podprahově získává informace 
o tom, že její tělo není schopné bez pomoci instituce 
a společnosti odvést výkon, pro který bylo stvořeno





a jim se díky zásahu podaří vytvořit vaginu „kulturně 
správnou a odpovídající“ (Davis-Floyd 1992: 130).

První kontakt s novorozeným dítětem je také pod 
vlivem mnoha rituálů. Oddělení matky od dítěte je 
z nich nejrozšířenější. Dítěti je ihned po porodu pře-
střižen pupečník, je osušeno, zváženo, změřeno 
a předáno jinému ošetřovateli. Délka kontaktu s mat-
kou se liší, ale bývá omezena na několik minut. Matce 
je tak sděleno, že není pro dítě v danou chvíli vhod-
ným pečovatelem. I přes biologické nastavení sav-
ců, mezi které patříme, jsou kulturní vlivy silnější než 
mateřské instinkty.

„Co společnost dala, to si také může vzít. (…) sepa-
race dítěte od matky po porodu, která je stále běžná 
v mnoha nemocnicích, matce jasně připomíná, že její 
dítě patří v první řadě společnosti“ (Davis-Floyd 1992: 
148). V ženě jsou tak hned po porodu přerušeny me-
chanismy, které by ji k novorozenci příliš silně pouta-
ly, a jsou naopak podporovány procesy, které jí v bu-
doucnu dovolí dítě odevzdat do různých organizací 
a institucí, jako je školka, škola či nemocnice (Odent 
2011; Davis-Floyd 1992).

buDOuCnOST PORODu
Způsob porodu na počátku dějin lidstva si můžeme 
jen domýšlet. Ani dnes není zcela jasné, jak přesně 
by mělo narození dítěte probíhat. Nejedná se o disku-
se ohledně mechaniky porodu. Ta je daná a neměnná 
minimálně od doby objevení se prvních členů druhu 
Homo sapiens asi před jedním milionem let (Vanča-
ta 2012).

Jde o okolnosti porodu, jeho fyziologii. O to, jak 
zacházet s dítětem a matkou po porodu, kdy pře-
střihnout pupeční šňůru, kdy zajistit první přiložení 
k prsu. Jedná se o bližší zkoumání toho, jak celý pro-
ces ovlivňují hormony a jaká je jejich přesná funk-
ce. Jedná se o dopady všech těchto i dalších otázek na 
porodní proces jako takový a následně i na vztah mat-
ky a dítěte, a tím přeneseně nejen na celou rodinu, ale 
i společnost.

Pokud víme, k jakým změnám došlo v morfolo-
gii a fyziologii našeho těla v minulosti, musíme si 
klást otázku, k jakým změnám dojde v budoucnosti 
při současném způsobu života, který podléhá vlivům 
okolí od samého počátku.

V roce 1953 syntetizoval biochemik Vincent du 
Vigneaud (1901–1978) hormon oxytocin a za svůj ob-
jev o dva roky později získal Nobelovu cenu za che-
mii. Oxytocin je peptidový hormon. Tvoří se v hypo-
thalamu, odkud je přes neurohypofýzu transportován 
do celého těla. Vývojově ho lze považovat za velmi 
starý hormon, který se u živočichů objevil asi před 
500 až 700 miliony let. Jeho funkce je široká. Působí 
na hladkou svalovinu, a proto je to základní hormon, 
který ovlivňuje děložní kontrakce. Způsobuje vypu-

zování mléka při kojení, ovlivňuje paměť, naše reakce 
na stres, erekci a vaginální lubrikaci. Působí na vytvá-
ření pout mezi jedinci, podporuje mateřství a sociál-
ní a rodičovské chování. Proto je nazýván hormonem 
lásky a důvěry. Lásky nejen k ostatním, ale i k sobě sa-
mým. Jeho nedostatek tak může být potenciálně spo-
jován s neláskou a agresí (Odent 2011; Hynie, Klene-
rová 2008).

Používání umělého oxytocinu se velmi rychle roz-
šířilo po celém světě a dnes je nejpoužívanějším hor-
monem v porodnictví. Neexistuje snad v našem těle 
jiný fyziologický systém, který bychom v tak krát-
kém čase ovlivnili natolik, že by se stal prakticky ne-
potřebným. Masivní využití umělého oxytocinu před 
nás staví důležitou otázku. Pokud víme, že orgány 
a fyziologické funkce, které jsou po generace použí-
vané málo či vůbec, atrofují, je možné předpokládat, 
že se totéž stane i se schopností našeho těla vytvářet 
si vlastní oxytocin? Je možné předpokládat, že schop-
nost spontánního vaginálního porodu se bude ge-
neraci od generace snižovat? A do třetice, je možné 
předpokládat, že budou narůstat onemocnění a poru-
chy, které mají spojitost s nedostatečným množstvím 
oxytocinu v těle?

V současnosti roste zájem vědců o zkoumání spo-
jitostí mezi okolnostmi porodu a narůstající preva-
lencí poruch, které plynou z narušené schopnosti mít 
rád sebe nebo ostatní, a to ať už se jedná o krimina-
litu mládeže, sebevraždy, hyperkinetickou poruchu, 
anorexii, nebo autismus. Právě autismus je jedním 
z onemocnění, u něhož je prokázáno, že lidé, kteří 
jím trpí, mají mnohem nižší hladinu oxytocinu v krvi 
než zdravá populace. Již na konci minulého století se 
biolog a nositel Nobelovy ceny za fyziologii a lékař-
ství Nikolaas Tinbergen (1907–1988) zabýval spojitos-
tí mezi způsobem porodu a prevalencí autismu a po-
tvrdil vazby především s indukcí porodu a anestezií 
u porodu (Odent 2011). Přesto další výzkumy, které by 
se zabývaly těmito tématy, chybějí nebo jsou na úpl-
ném začátku.

I přes vyspělost naší technické civilizace jsme v zá-
kladu ovládáni stejnými vlivy jako domorodí obyva-
telé praktikující šamanismus. Naše kultura a z ní vy-
cházející rituály, hodnoty a pravidla odrážejí chování 
celé společnosti, která by se dala charakterizovat jako 
mechanizovaná, medicinalizovaná, technokratizova-
ná a institucionalizovaná. Antropologie porodu jako 
oblast zkoumání nám může pomoci zjistit, jak změnit 
tyto zavedené standardy a posunout celou společnost 
jiným směrem. l
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abSTRakT:
Předmětem studie je na základě analýzy literatury a archivních 
pramenů podat průběh objevování vnitrozemí v některých místech 
druhého největšího ostrova na světě. Mnohé oblasti ostrova a jejich 
obyvatelé zůstávali mimo kontakt s Evropany hluboko do 20. století. 
Jednu z hlavních zásluh na poznání vnitrozemí nesou Michael Leahy, 
James Taylor a Michael Dwyer, Jack Hides, jejichž cestám a životním 
osudům je ve studii věnována zvláštní pozornost. Cílem studie je 
podat přehled průběhu poznávání vnitrozemí ostrova vyznačujícího 
se vysokou kulturní a přírodní rozmanitostí.

abSTRaCT:
The subject of the article is the history of inland explorations in 
the east part of New Guinea. Many parts of the island remained 
unexplored well into the thirties of the 20th Century and its 
inhabitants were unknown. The bulk of the credit for exploring 
inland New Guinea goes to prospectors Michael Leahy and Michael 
Dwyer as well as patrol offi  cers Ivan Champion, Jack Hides and 
James Taylor. A special attention is devoted to their travels and 
expeditions to the inner parts of the island. The objective of the 
article is to describe the course the island explorations in a relation 
to both the Australian administration and cultural anthropology.
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„Cosi přichází“:   

První kontakty obyvatel hor 
Nové Guineje s kolonizátory
Studie z dějin antropologie, v níž je zvláštní zřetel věnován cestám Michaela Leahyho, 
Jamese Taylora, Michaela Dwyera či Jacka Hidese

ÚVOD
Dějinám poznávání ostrovů Tichomoří a ostrova 
Nová Guinea zvláště se věnovala již řada autorů 
(srov. Beaglehole 1947, Moore 2003). V české 
odborné literatuře se nicméně jedná o téma značně 
podhodnocené, což se ostatně dotýká oceanistiky 
jako celku. Recentní původně česká nebo překladová 
literatura k tématu fakticky absentuje. Přitom se jedná 
o problematiku, v níž se prolínají poznatky historické, 
politologické a antropologické.

Poznávání vnitrozemí druhého největšího ostrova 
planety si vyžádalo enormní úsilí koloniálních 
úředníků, členů patrol, misionářů a dobrodruhů, 
v jejichž stopách následovali antropologové, kteří měli 
jednu z posledních příležitostí studovat kultury, jejichž 
příslušníci se dosud nepotkali vůbec nebo jen vzácně 
s obyvateli Západu a jejich výrobky. Vstup Evropanů 
a Australanů do středu ostrova přinesl nejen mnohá 
překvapení, ale znamenal také stimul pro další rozvoj 
sociální a kulturní antropologie.

VniTROzEMí OSTROVa V EVROPSké iMaginaCi 
Jedny z posledních bílých míst na mapách světa 20. 
století se nacházely ve vnitrozemí Nové Guineje. Bře-
hy ostrova podle všeho poprvé spatřil Alvaro de Ce-
rón Savaadera (zemřel 1529) se svou posádkou roku 

1526. V následujících stoletích řada mořeplavců brázdi-
la vodní plochy oblévající ostrov – James Cook (1978), 
Bougainville (1927), D’Urville (D’Urville 1859), Torres 
a mnozí další (srov. Beaglehole 1947, Moore 2003). Mi-
mochodem s Torresem cestoval Don Diego de Pra-
do y Tovar, jenž zřejmě jako první zachytil na kresbách 
vzhled místních obyvatel (Hamy 1907). V 19. století se 
šířily smyšlené zvěsti o obyvatelích a místech novogui-
nejského vnitrozemí. Tak například Henrym Crockerem 
editorsky zpracovaná kniha Adventures in New Guinea 
(Dobrodružství na Nové Guineji, 1876) líčí osudy fran-
couzského námořníka Louise Trégance během údajné-
ho devítiletého zajetí u Orangwoků. Smyšlenost příbě-
hu odehrávajícího se ve městech království skrytého 
hluboko ve vnitrozemí přesvědčivě dokládá autorův po-
pis fl ory a fauny, jež je směsicí americké, asijské a afric-
ké, což dosvědčuje výskyt bizonů, tygrů či antilop (srov. 
Trégance 1894: 65). Literární fi kci potvrzuje rovněž při-
ložená mapa ostrova, která odráží v té době jen mini-
mální znalosti vnitrozemí ostrova. Zatímco mapa břehy 
ostrova de facto věrně zobrazuje, vnitrozemí si autor vy-
bájil – horstva a vodní plochy jsou výplodem jeho fanta-
zie (Trégance 1894: 128, viz mapa).

O poznání přesvědčivější se díky množství detailů 
jevilo dílo kapitána Johna Lawsona Wanderings in the 
Interior of New Guinea (Putování vnitrozemím Nové 
Guineje, 1875). Popsal svůj postup napříč ostrovem 
z jihu na sever v jeho nejmohutnější části. Podle svých 
slov dosáhl téměř severních břehů, než se otočil a vrátil 
po vlastních stopách nazpět. V knize se věnoval popisu 
vzhledu domorodců a deskripci fauny i fl ory (srov. 
Lawson 1875). Spis vyvolal silnou polemiku a dostalo se 
mu značně nepříznivé kritiky. Recenzenti upozorňovali 
na množství pochybných informací rozesetých v knize, 
stejně jako na dosti nepravděpodobné tempo výstupu 

„Cosi přichází, stavějí domy a pak je s sebou zase 
berou, když pokračují dál. Přicházejí po cestě. 
Jsou bílé pleti se zakrytými těly. A jsou s nimi 

také černí lidé.“ 1)

1)  Vzpomínka informátora 
z etnické skupiny Wola na 
příchod patroly vedené 
Hidesem a O’Mallayem 
(cit. dle Sillitoe 1991: 149).




