
Mapa je jedním z vizuálních modelů reality a, jak 
ukazuje četná mapová tvorba v rámci fantasy li-
teratury, nejen reality. Je-li mapa nahlížena jako 

obraz, pak promlouvá především svým obsahem a ja-
zykem. V tomto ohledu je navíc mapa nejen výsledkem 
více či méně objektivního záznamu prostoru, nýbrž i pro-
jevem jedince, resp. kultury, z níž příslušný jedinec po-
chází. Tím je umocněn také sociální aspekt kartografic-
ké tvorby, na nějž bohužel poněkud zapomíná současná 
agenda oboru kartografie, který se tvorbou map zabývá.

Ačkoliv je to primárně člověk, který mapy tvoří (tvůr-
ce mapy) a používá (uživatel mapy), je v poslední době 
více pozornosti věnováno technologiím tvorby map, prá-
ci s prostorovými daty, geoinformačním systémům apod. 
Jak ovšem trefně poznamenal již před zhruba 25 lety čes-
ký kartograf Richard Čapek, „uživatele map ale vůbec ne-
zajímá, jaké techniky kartografové při zpracování map 
použili. Chtějí mapy, které se dají snadno a správně číst“ 
(Čapek 1990: 146). V této souvislosti je vítanou změ-
nou zejména činnost komise Maps and Society, založené 
v roce 2007 při Mezinárodní kartografické asociaci (Per-
kins 2008). Přestože se studiem interdisciplinární proble-
matiky kulturních aspektů kartografické tvorby nepřímo 
v nedávné minulosti zabýval například projekt „History 
of Cartography“ Harleye a Woodwarda (1987), není stá-
le tato problematika v současnosti uspokojivě řešena na 
komplexní úrovni.

kulTuRní sPECifika MaPOVýCH sTylů
V rámci kartografické stylistiky se rozlišují různé karto-
grafické mapové styly (Pravda 1990), které se projevu-
jí zejména různými vyjadřovacími prostředky (vázaný-
mi na mapový jazyk) a různým mapovým obsahem. Tyto 
styly do značné míry souvisejí s účelem kartografického 
díla, nicméně neméně podstatným činitelem je osobnost 

tvůrce mapy, u něhož hrají roli věk, pohlaví, vzdělání, so-
ciální postavení a v neposlední řadě i kultura, z níž tvůr-
ce mapy pochází.

Tato studie využívá koncept tzv. kulturních mapo-
vých stylů, který si mimo jiné klade za cíl vytvořit urči-
tý interdisciplinární most mezi kulturní antropologii na 
jedné straně a geografií a kartografií na straně druhé. Vy-
chází z předpokladu, že příslušníci různých kultur vní-
mají svět universa odlišně. Jestliže je kultura uvažována 
jako kognitivní systém (Keesing 1974), kdy každá kultu-
ra používá různý kognitivní styl, má jiné životní zkuše-
nosti a znalosti, pak by měli příslušníci tvořit rovněž kul-
turně rozmanité mapy, neboť už samotnou „skutečnost“ 
vnímají a vyjadřují odlišně. Odlišné jsou i strategie a for-
my generalizace reality jako například selekce či hierar-
chizace. To mimo jiné znamená, že se v mapovém ob-
sahu s větší pravděpodobností objevuje to, co považuje 
příslušná kultura za podstatné; mělo by také docházet ke 
spontánně odlišných strategiím tzv. kartografické gene-
ralizace apod.

Dokazují to koneckonců kromě řady jiných také vý-
sledky studie Trentové o vnímání prostoru dětmi z in-
diánské a ne-indiánské komunity z kanadského města 
Whitehorse (Trent 1971). Důležité je ovšem rozlišovat in-
dividuální vlastnosti map, založené přímo na konkrét-
ním subjektu tvůrce mapy, od kulturně determinova-
ných vlastností map, vycházejících z kulturní diverzity. 
Podle Pravdy (2003) by totiž celkem snadno mohlo do-
jít k záměně a prvky, které by byly přisuzovány kulturně 
definovanému kartografickému stylu, by mohly být pro-
jevem individuálního kartografického stylu, schopnos-
tí tvůrce atd.

Kulturní mapový styl v sobě spojuje poznatky celé 
řady dílčích disciplín výše uvedených vědních oborů. 
Při jeho studiu je využito dvou základních analogií, a to 
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Human culture has numerous driving forces, often 
antagonistic. The tendency to blame, marginalize and 
ultimately to kill the weak is one of them, but so is re-
ciprocity, cooperation and compassion. Aggression 
releases energy; peace consumes it, that is certain. To 
build and maintain a heterogeneous community that 
would regard cultural, social and ethnic differences as 
an opportunity is extremely difficult and it requires 
both collective and individual action. Top-down and 
bottom-up approaches need to be coherent; in other 
words, politics and the institutions it influences (such 
as education or science) have to work hand-in-hand 
with civil society. 

Apart from being hard to achieve, peaceful solu-
tions to cultural clashes are also fragile and demand 
continuous work – spreading information, breaking 
taboos, investing in inclusive education and plat-
forms for dialogue within the concerned communi-
ty. One of the most challenging tasks is questioning 
the barrier between “Us” and “Them”. Ethnic iden-
tity is powerful, often linked to cultural and national 
affiliation, and broader geographical identities (Baltic, 
Central European, Cypriot) have much less emotional 
appeal compared to our primordial ties. 

Nevertheless, to communicate transculturally does 
not mean denying or neglecting our inherent and ear-
ly-acquired identities. If a dialogue is to be held, and 
not parallel monologues, the parties involved need to 
accept a set of initial conditions. Below I present a list 
of such conditions as they emerged from the studied 
cases. 
•  the obligation not to remain silent
•  the suspension of truth 
•   a reluctance to compare the quantity and quality of 

suffering

•  reading history from the victim’s viewpoint 
•   the unacceptability of choosing between two (or 

more) forms of violence
•   the unacceptability of the principle of collective guilt
•   the political relevance of the dialogue

In this way transcultural communication can work 
as a remedy. As Robert Hanvey, an American specia-
list on global education, says, “dispelling the stran-
geness of the foreign and admitting the humanness 
of all human creatures is vitally important” (Han-
vey 1979: 55). The conditions of trancultural dialogue 
guarantee a change of standpoint, a step toward the 
Other who is here to tell their story. 

All three events that we have briefly discussed – the 
fate of Lithuanian Jews, Czechoslovak Germans and 
Turkish (and Greek) Cypriots – resemble each other, 
but one of their common traits is at the heart of our 
interest: the victims are denied the right to live a safe 
life in their home country, they are deprived of their 
human identity and they belong nowhere. That is 
why there is no point in packing their belongings be-
fore the killers drag them away – the victims lose their 
names, their faces, their uniqueness, their “being So-
mebody”. And once they become Nobodies, no form 
of dialogue is possible. 

Transcultural communication is a project of an un-
certain future. Its main strength is that if its conditi-
ons are met, it prevents us from being indifferent and 
silent “before the dying face of the Other”. The ques-
tion that follows is how and through which channels 
the concept of transcultural communication should 
be disseminated. That is an issue beyond the scope 
of this paper, yet it is of great importance and certain 
to be further discussed by philosophers, anthropolo-
gists, teachers and politicians. l
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a proměny českého pohraničí 1945-1951: dokumenty z českých 
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absTRakT:
Předmětem studie je mapa jako jeden z vizuálních modelů (nejen) 
reality, která jako taková promlouvá svým obsahem a jazykem. 
Nahlížíme-li na mapu jako na obraz, je mapa nejen výsledkem více či 
méně objektivního záznamu prostoru, nýbrž i projevem jedince, resp. 
kultury, z níž příslušný jedinec pochází. Studie vychází z výzkumu, 
v rámci něhož byly studovány mentální mapy jedinců vybraných 
kultur (Česko, západní Evropa, Nová Guinea). Tento výzkum mimo 
jiné prokázal postupnou kulturní unifikaci mapových stylů a z jeho 
závěrů je také patrný rozpor kulturní originality a mezinárodních 
kartografických konvencí, ačkoliv tento fakt neubral, jak se zdá, 
užitné hodnotě map.

absTRaCT:
Aim of the study is the map as one of the visual models of (not merely) 
reality, that speaks its language and content. If the map is seen as an 
image, it is not only the result of a more or less objective recording of 
area, but also the expression of the individual, respectively culture, 
from which the relevant individual comes from. The study is based 
on research, within which mental maps of individuals of selected 
cultures (Czechia, Western Europe, New Guinea) were studied. This 
research has shown, inter alia, a gradual cultural unification of map 
styles and in its findings is also apparent conflict between cultural 
originality and international cartographic conventions, although this 
fact lost none, as it seems, utility value of maps.

klíČOVá slOVa:
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analogie mapy jako obrazu reality (Aumont 2005) a ana-
logie mapového jazyka s klasickým jazykem (Pravda 
1990). Právě tyto analogie umožňují studium map pro-
střednictvím metod a přístupů vizuální a lingvistické 
antropologie.

Nabízí se například otázka, do jaké míry je gramati-
ka mapového jazyka užívaného jednotlivými kulturními 
skupinami univerzální, zda a jak může být mapový jazyk 
pokládán za specifický nástroj komunikace apod. Prá-
vě lingvistický pohled na mapu může nabídnout důka-
zy o genezi kulturní diverzity na příkladech různých vyja-
dřovacích prostředků kartografie (např. používání barvy, 
míra ikoničnosti znakového systému, využívání grafic-
kých prostředků – bod, linie, plocha, způsob označová-
ní či popisování objektů atd.). Jako příkladu lze využít 
známou studii Berlina a Kaye (1969), jejímž výsledkem 
byla vývojová řada pojmů pro barvy na základě srovnání 
zhruba 80 jazyků a s využitím jedenácti základních barev 
používaných v angličtině.

Jak definoval Bertin (1967), v mapě je k vyjádření obsa-
hu využíváno hned několik různých grafických proměn-
ných kartografického znaku, k nimž patří barva, tvar, ve-
likost, struktura, orientace ad. Jestliže jsou tyto grafické 
proměnné používány odlišně v rámci běžného vizuální-
ho projevu kultury, lze očekávat obdobný postup i v rám-
ci znázorňování geografického prostoru, což se projevuje 
v rozdílné kulturně diverzifikované strategii tvorby zna-
kového klíče. Nevyřešenou otázkou ovšem zůstává, do 
jaké míry konvence mapového jazyka reflektují kulturní 
přirozenost a uvedenou strategii a do jaké míry jsou vý-
sledkem čistě pragmatického řešení (např. z ikonického 
mapového znaku se postupně stává symbol nebo dokon-
ce geometrický obrazec s cílem zrychlit či zjednodušit vi-
zuálně-grafický projev, k němuž tvorba map patří).

PůVOD a PříklaDy kulTuRní DiVERziTy 
V MaPOVýCH sTylECH
Je zřejmé, že na vznik kulturních mapových stylů daných 
mapovým obsahem a jazykem mají vliv různé faktory 
jako odlišné vnímání barev, odlišná percepce geografic-
kého prostoru, přítomnost či nepřítomnost vlivu rene-
sance a malířské perspektivy, odlišnost orientačních sys-
témů, vnímání vzdáleností, rozměrů a dimenzí, pravých 
úhlů, světla a stínu, charakter prostředí, v němž se kul-
tura pohybuje, a řada dalších faktorů. Opomenout samo-
zřejmě nelze ani další kulturní ideje včetně používané-
ho jazyka, případně písma, stejně tak kulturní instituce 
včetně dostupnosti vzdělání a sociokulturní regulativy. 
To vše vede ke vzniku více či méně odlišných kulturních 
mapových stylů.

Originálním příkladem může být mapová tvorba Abo-
ridžinců, také díky jejich specifickému způsobu orienta-
ce v prostoru (Chatwin 1987 in Sutton 1998). V případě 

Aboridžinců je dokonce vhodnější hovořit o topografic-
kých reprezentacích než o mapách. Tyto reprezentace 
mají ikonografický charakter a uplatňují se v nich více 
principy designu a vzhledu než věrnost fyziografii, re-
lativním vzdálenostem, směrům apod. Dochází v nich 
ke schematizaci prostorových vztahů, Aboridžinci mají 
rovněž odlišné pojetí relativního umístění orientačních 
prvků, tvary jednotlivých objektů jsou generalizovány 
na kruhy, patrné jsou symetrie obrazu a symetrické re-
dukce. Tím se významně liší od klasické západní mapo-
vé produkce.

Stejně jako je patrná kulturní rozmanitost regionu 
Nové Guineje, je mimořádná i rozmanitost kulturních 
mapových stylů. Silverman (1998) představuje mapy pří-
slušníků kmene Yupno pořízené J. Wassmannem, získa-
né od starších mužů, kteří nikdy neopustili území, kde se 
narodili. Jejich universa mají podobu nakloněného ovál-
ného údolí ohraničeného za všech stran horami a mapy 
připomínají podobně jako u Aboridžinců spíše schéma či 
obrázek. Při té příležitosti nelze opomenout fakt, že hra-
nice mezi obrazem a mapou není vůbec ostrá. Významné 
rozdíly byly zaznamenány v podobě map příslušníků to-
hoto kmene, pokud měli zkušenosti s pobytem na pobře-
ží, případně s prací na plantážích.

Na sníženou schopnost generalizovat obsah mapy 
u některých kulturních skupin poukazují zkušenos-
ti Feinbergera (2003, 2008) s mapovou tvorbou ve spolu-
práci s domorodci z ostrova Anuta. Tento příklad nabízí 
také zajímavé srovnání s klasickým obsahem topografic-
kých map, neboť v „útesové“ mapě ostrova Anuta jsou 
kromě druhů útesů uvedeny i rozmanité druhy ryb žijí-
cích v jednotlivých částech moře kolem ostrova. Odlišné 
vnímání perspektivy lze zase uvést na příkladu výzkumu 
Mundy-Castleho (1969), který v tomto ohledu zkoumal 
děti z Ghany.

Rozdíly v rámci mapových stylů lze nicméně zazna-
menat i v rámci tzv. západní civilizace. Ačkoliv jsou tyto 
rozdíly svým rozsahem mnohem menší a často založe-
ny spíše na národních konvencích, přesto lze jejich zdroj 
spatřovat v odlišných kulturních tradicích. Když Monmo-
nier (1996) srovnává mapy ze Švýcarska a německy mlu-
vících zemí s mapami pocházejícími ze Spojených států, 
používá dokonce termínu „cartographic culture shock“. 
Podle něj oproti tvůrcům amerických map autoři těchto 
map používají rádi zkratky, které jsou vázány na konkrét-
ní objekty a především významy slov v němčině.

Americké mapy jsou navíc více vázány na design, tedy 
na znakový klíč, jeho podobu a modifikaci. Rozdíly jsou 
patrné i v barevném řešení map, řešení liniových zna-
ků, v preferencích používaných fontů počítačových pí-
sem atd.

POsTuPná unifikaCE MaPOVýCH sTylů
Jak je patrné i z příkladů, které uvádějí výše citování au-
toři (Silverman 1998; Sutton 1998; Trent 1971), na tradiční 
„mapové“ styly má stále větší vliv západní civilizace a její 
kartografická produkce. Dokládá to i provedený výzkum 
prezentovaný v další části této studie. Příčinu lze spatřo-
vat především v postupném pronikání západního vzdělá-
vacího systému do komunit, v lepších možnostech pohy-
bu a migrace jedinců v geografickém prostoru a v dalších 
globalizačních trendech včetně významného zvýšení 
rychlosti transferu informací a poznatků.

Důsledkem tohoto procesu je postupná unifikace ma-
pových stylů prostřednictvím západních, resp. meziná-
rodních kartografických konvencí. Analogicky jako u kla-
sického jazyka, kdy při akulturaci dochází k zanikání 
jazyků „postupnou smrtí“ v důsledku přechodu k domi-
nantnímu jazyku (Pokorný 2010), se kulturní tradice zá-

znamu geografického prostoru a modelování reality pod-
řizuje silnějším západním tendencím.

MEnTální MaPy JakO násTROJ MEzikulTuRníHO 
VýzkuMu
Při snaze eliminovat možné problémy s verbálními me-
todami, zejména rozhovory, začali někteří antropologo-
vé v rámci svých výzkumů využívat tzv. kognitivní, resp. 
mentální mapy příslušníků kulturních skupin. Právě tyto 
mapy mohou být velmi užitečným nástrojem k analýze 
kulturních specifik map, už ze samotné podstaty toho, že 
se jedná o mapy. Termín „kognitivní mapa“ použil jako 
první Tolman (1948) pro popis orientačního chování la-
boratorních zvířat. Kognitivní mapa se vytváří v proce-
su tzv. kognitivního mapování, které je definováno jako 
„proces psychologických procesů, díky nimž jedinec zís-
kává, pamatuje si a následně použije informace týkající 
se míst a jejich charakteristik“ (Downs & Stea 1973: 9). Ve-
dle pojmu kognitivní mapa se však často objevuje pojem 
„mentální mapa“, který je důležitý v dále prezentovaném 
výzkumu. Jeho význam byl definován již celou řadou od-
borníků (např. Lynch 1960 či Gould & White 1974) a lze jej 
chápat jako materializaci mentálních prostorových před-
stav přenesením na papír či jiné záznamové médium 
(Nižnanský 1994). Zároveň je však třeba dodat, že některé 
obory tyto pojmy chápou poněkud odlišně.

V české (kulturní) geografii se mentální mapy používa-
jí například v rámci výzkumů regionální a lokální identity 
(Siwek 2007), ke studiu preferencí migrace a bydlení (Šte-
fánková & Drbohlav 2014), studiu prostorového chování 
(nejen) ve městě (Ouředníček a kol. 2009) nebo studiu ge-
ografických znalostí žáků (Bláha & Pastuchová Nováková 
2013). V humanitně zaměřených výzkumech s mentální-
mi mapami pracovala výše uvedená Trentová (1971) nebo 
například Saarinen (1988), který sledoval vliv původu je-
dince na způsob zakreslení mapy světa.

Existuje řada metod, jak vyhodnocovat mentální mapy 
(např. Kynčlová Tihonová & Bláha 2013), přičemž povaha 
této studie by měla umožnit především analýzu obsaho-
vé náplně map, tj. analýzu četnosti zákresu jednotlivých 
objektů a jevů v mapě prostřednictvím tzv. agregované 
mentální mapy, a analýzu mapového jazyka na základě 
analýzy konkrétních použitých vyjadřovacích prostřed-
ků v mapách.

VýzkuM MEnTálníCH MaP (ČEskO, záPaDní 
EVROPa, nOVá guinEa)
Základním předpokladem výzkumu mentálních map je 
možnost provést jejich komparaci. Za tímto účelem byl 
proveden výběr skupiny participantů z Česka, dále do-
stupné skupiny participantů z tradiční západní Evropy 
a byly získány, díky antropologickým sondám M. Sou-
kupa, vzorky od dvou skupin z Nové Guineje (komuni-
ta Nungon v provincii Morobe). Vzhledem k obtížné do-
stupnosti vzorků bylo upuštěno od původního záměru 
oslovit pro výzkum přibližně stejně velké skupiny o cca 
30–40 participantech. V původním záměru se mělo jed-
nat o děti ve věku 10–15 let z důvodu předpokladu ma-
lého vlivu klasické kartografické produkce, a to ve sku-
pinách, v nichž budou zastoupena rovnoměrně obě 
pohlaví (bližší informace viz Tabulka 1). V důsledku těch-
to nutných úprav je třeba vnímat provedený výzkum spí-
še jako výzkum pilotního charakteru, který alespoň na-
pomohl odhalit potenciální chyby budoucích výzkumů 
tohoto druhu. (Viz tabulku 1)

Součástí výzkumu byly tři základní úlohy, z nichž prv-
ní byla zaměřena na popis cesty, druhá na popis místa 
a poslední na záznam teritoria. Bohužel ani v tomto ohle-
du nebylo možné zajistit jednotnost porovnávaných sku-

pin, neboť skupiny z Nové Guineje obsahovaly pouze po-
pis místa – „map of my village“.1)  

Přes tyto problémy se srovnatelností skupin lze uči-
nit některé zajímavé závěry. V první řadě je patrné, že ja-
zyk mapy (zde ve smyslu klasického jazyka) odpovídá 
kulturnímu zařazení skupiny a je vázán na jazyk použí-
vaný ve škole (česká skupina = čeština, frankofonní sku-
pina = francouzština, příp. angličtina, nungonská skupi-
na = angličtina).

Participanti z Nové Guineje věnovali více pozornos-
ti kompozičním prvkům mapy ve stylu „moje mapa 
musí vypadat jako mapa“ a už z map je patrné, že měli 
více času na zpracování, neboť mapy jsou lépe kompo-
zičně rozmyšlené. Převládá ikonické znázornění figura-
tivních prvků a mapy poněkud připomínají pohledové 
mapy. Přesto je i u této skupiny patrná snaha geometrizo-
vat a schematizovat mapové znaky a v tomto ohledu ne-
jsou patrné významné rozdíly mezi evropskými skupi-
nami a skupinami z Nové Guineje (viz Obrázek 1). Mapy 
evropských skupin obsahovaly více kompozičních prv-
ků včetně měřítka, u české skupiny je patrná dominan-
ce v geometrizaci prostoru. Frankofonní skupina používá 
relativně jednoduchý mapový jazyk, což lze přisuzovat 
podmínkám výzkumu a celkové únavě participantů.

Z důvodu velikostně odlišných skupin participantů 
(zejména menší velikosti nungonských skupin) nebyla 
realizována agregovaná mentální mapa a byla provedena 
pouze analýza mapového obsahu na základě kategoriza-
ce mapových prvků podle Lynche (1960) – viz tabulka 2. 
Z tabulky je nicméně patrné, jak významný vliv na ma-
pový obsah má prostředí, z něhož participanti pocházejí 
(srov. zejména prvky urbanizovaného prostředí s přírod-
ním prostředím). Roli hraje i odlišná religiozita kulturní-
ho prostředí (srov. význam náboženství u nungonských 
skupin s evropskými skupinami). Bez zajímavosti není 
rovněž větší důraz participantů z nungonských skupin 
kladený na prvek „hřiště“. To totiž neplní jen funkci vol-
nočasovou, nýbrž i funkci veřejného shromaždiště za 
účelem rozličných aktivit komunity. (Viz tabulku 2)

 Provedený pilotní výzkum jednoznačně prokázal, jak 
velký vliv mají na výsledky výzkumů podobného druhu 
podmínky výzkumu (čas na zpracování mapy, prostředí, 
nálada a celkové rozpoložení participantů), konkrétní za-
dání úkolů a dodržení navržené metodiky, materiální za-
bezpečení, odlišná velikost skupiny participantů apod. 
Proto všechny tyto rozpory budou zohledněny v rámci 
budoucího výzkumu kulturních mapových stylů. Přesto 
se podařilo prokázat vliv západní kartografické produk-
ce a západního vzdělávacího systému na kulturní mapo-
vé styly, což ve výsledku vede k předpokládané kulturní 
unifikaci mapových stylů.

záVěR
Ze získaných mentálních map je patrný rozpor kulturních 
specifik nungonských skupin a mezinárodních (západ-
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Ukázka mentální mapy 
vesnice (skupina z komu-
nity Nungon)

Tabulka 1: Základní přehled o piloTním 
výZkumu menTálních map

zkoumané skup.

Výzkumník
Rok výzkumu
Věk participantů
Podíl chlapců  
a dívek ve vzorku
Počet  
participantů
Počet mentálních 
map

česká

J. D. Bláha
2012
12–14
1 : 1 

57 
 
114

nungon 1

M. Soukup
2009
14–23
1 : 1

13 
 
13

frankofonní

2011
12–17
1 : 0

28 
 
55

nungon 2

2011

23 
 
12

1)   Některé ukázky map je 
možné vidět v barevné 
verzi v publikaci 
(Hubeňáková, Soukup 2013), 
interdisciplinární rozbor 
mentálních map nungonské 
skupiny je k dispozici  
v publikaci (Bláha, Soukup, 
Balcerová 2011).







Boggiani opět  
znovunalezený
Zvláštním řízením osudu se letos nečekaně objevilo 
300 exemplářů dávno rozebrané knihy o muži,  
jenž nezapomenutelně zvěčnil jihoamerické indiány

Před 110 lety slavný český cestovatel 
a přírodovědec Alberto Vojtěch Frič 
(1882–1944) po náročném a dlouhém 

pobytu mezi domorodci v oblasti Gran Cha-
ca objevil v Buenos Aires pozůstalost ital-
ského umělce, fotografa a etnografa Guida 
Bogginiho (1861–1901). Ten zahynul za ne-
vyjasněných příčin rukama „domorodců“. 
A v pozůstalosti se nacházel pečlivě zdoku-
mentovaný unikátní fotografický materiál.

Ke svému zděšení Frič zjistil, že jistý pod-
nikavec Robert Lehmann-Nitsche (1872–
1938) vydal kolekci pohlednic Boggianiho 
fotografií a pokoutně je prodával – se zvlášt-
ním bonusem „erotických“ fotografií domo-
rodých žen a dívek.

Frič v Argentině, Brazílii a Paraguayi 
shromáždil v průběhu let 1904 až 1908 Bo-
ggianiho movitou pozůstalost. Na zákla-
dě zplnomocnění pozůstalých zabezpečil 
dědické řízení a na své náklady ji dopravil 
do Evropy. Boggianiho bratr Olivier věno-
val Fričovi obrazový a doprovodný textový 
materiál, aby s nimi naložil podle vlastního 
uvážení k další badatelské a publikační prá-
ci. Díky Fričovu mnohaletému úsilí (a vy-
naložení nemalých finančních prostředků) 
se podařilo uchovat celkem 175 skleněných 
negativů.

Konečně pak v roce 1997 vydalo nakla-
datelství Titanic knihu Guido Boggiani: Fo-
tograf, která vůbec poprvé uceleně před-
stavuje fotografie pořízené Boggianim 
v Paraguayi. Každý snímek autoři – Pavel 
a Yvonna Fričovi – popsali na základě Bo-
ggianiho pečlivé dokumentace. Knize a do-
provodné výstavě, k jejíž instalaci došlo 
v řadě měst světa, se tehdy dostalo velké 
pozornosti a získala četná ocenění. Zvlášt-
ním řízením osudu se letos nečekaně obje-
vilo 300 exemplářů dávno rozebrané knihy, 
jež se do antikvariátů dostane jen zřídka.

„ETnOuMělECká“ klasika
Guido Boggiani nepochybně význam-
ně přispěl k etnografickému poznání na-
tivního obyvatelstva oblasti Gran Chaco, 
o čemž svědčí mnohé jeho etnografické 
práce, jež stačil do své předčasné smrti při-

pravit k vydání. Jmenovat lze například 
Tatuaggio o pittura? (Tetování či malová-
ní?, 1895) a především I Ciamacoco (Ča-
makoko, 1894) a I Caduvei (Kaďuvejové, 
1895), které jsou dnes pokládány za etno-
grafickou klasiku.

Shrnul v nich své bohaté poznatky o těch-
to skupinách nativních Američanů; popsal 
nejen jejich kultury, ale připojil základy ja-
zyků. Nicméně Boggianiho nelze v žádném 
případě hodnotit jen jako etnografa. Sice 
se dobře orientoval v soudobé antropolo-
gii a etnografii, ale byl především umělcem, 
jenž se ve své tvorbě věnoval malbě, kresbě 
a – fotografii.

Boggianiho snímky pořízené mezi oby-
vateli Gran Chaca mají z antropologického 
hlediska přirozeně vysokou hodnotu, ne-
lze je však v žádném případě pokládat toli-
ko za etnografické dokumenty. Dobová et-
nografická fotografie se totiž ubírala zcela 
jiným směrem.

Postupy pro pořizování fotografií do-
morodců, jež vypracovali Maurice Vidal 
Portman, John Lamprey či Thomas Huxley, 
počítají s výsledkem, který bude prost jaké-
koli estetiky.

Etnografické fotografie měly zachycovat 
subjekty nahé, en face a z profilu. Doporu-
čovalo se, aby se za subjektem nacházelo 
pozadí černobílé šachovnice s poli o rozmě-
rech pět krát pět centimetrů. Taková foto-
grafie totiž umožňovala odvozovat tělesné 
míry fotografovaného „subjektu“. Boggi-
ani se žádnými takovými postupy neřídil. 
Podobně jako Everard im Thurn zachyco-
val lidi jako „živé bytosti“. Těžil ze svých 
výtvarných zkušeností a zkoušel umělec-
ké možnosti fotografie. Je evidentní, že pro-
mýšlel kompozici, aranžoval pózy subjektů 
a experimentoval se světlem.

Boggianiho fotografické dílo je svébytnou 
mozaikou umělecké a etnografické fotogra-
fie a lze jen vyjádřit obdiv nejen nad úsilím 
Alberto Vojtěcha Friče, aby uchránil Boggi-
aniho odkaz, ale rovněž nad pečlivým zpra-
cováním jeho díla do knižní podoby, kterou 
jeho potomek Pavel Frič s chotí Yvonnou 
Fričovou připravili. l
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ních) kartografických konvencí. Ačkoliv v analyzovaných 
mapách bylo možné identifikovat obě skupiny těchto vli-
vů, tato koexistence specifik a konvencí „zvenčí“ více-
méně neubírá užitné hodnotě map. To je mimořádně za-
jímavé a v určitém ohledu paradoxní zjištění. Zdá se však, 
že je-li v současnosti jedinec seznámen s artefaktem zva-
ným „mapa“, má pro něj tento artefakt do té míry zřetel-
nou a ustálenou funkci, že veškeré obsahové a formální 
náležitosti při tvorbě podřizuje právě této funkci. Bohu-

žel není možné provést v neliterárních kulturách kupří-
kladu výzkum vývoje estetického potenciálu map. Ten-
to výzkum by totiž mohl osvětlit, zda by vývoj přístupu 
k mapám, který lze sledovat od renesance do současnos-
ti v rámci evropské civilizace, našel svou paralelu také 
u těchto kultur.

V neposlední řadě provedený pilotní výzkum vybí-
zí k dalšímu studiu problematiky, neboť jsou tu stále pří-
tomny otázky jako: Co příslušné kultury ve svých ma-
pách upřednostňují a co naopak eliminují?, Jaké jsou 
příčiny této situace?, Jak velký vliv na to má prostředí, 
v němž kultura žije?, Jak velký vliv má samotná kultu-
ra?, Jaký vliv na výsledky má vzdělání?, Existují-li rozdíly 
mezi jedinci téže kultury, čím vším jsou způsobeny? atd.

Zodpovězení těchto i dalších otázek bude vyžadovat 
více studovaných skupin, u nichž bude zapotřebí zajistit 
srovnatelnost podmínek výzkumu a jeho metodiky. Dále 
bude třeba výzkum doplnit o rozhovory s participanty, 
díky nimž bude možné lépe odhalit motivaci při tvorbě 
a zjistit více informací o participantech. l

60  •  Culturologia / vol. 2 / 2014

liTERaTuRa:

•  AUMONT, J. (2005): Obraz. Praha: Akademie múzických umění v Praze.
•  BERLIN, B, & KAY, P. (1969): Basic Color Terms: Their Universality and Evolution. 

Berkeley: University of California Press.
•  BERTIN, J. (1967): Sémiologie graphique. Paris: Mouton/Gauthier-Villars.
•  BLÁHA, J. D., SOUKUP, M., & BALCEROVÁ, M. (2011): Mentální mapy obyvatel 
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Zborník referátov. 146-151.
•  DOWNS, R. M., & STEA, D. (1973): Image and Environment: Cognitive Mapping 

and Spatial Behavior. Chicago: Aldine.
•  FEINBERG, R. (2003): ʻDrawing the Coral Headsʻ: Mental Mapping and its 

Physical Representation in a Polynesian Community. Cartographic Journal, 40(3). 
243-253.

•  FEINBERG, R. (2008): Polynesian representations of geographical and 
cosmological space: Anuta, Solomon islands. In DI PIAZZA, A., & PEARTHREE, E. 
Canoes of the Grand Ocean. Oxford: Archaeopress. 69-84.

•  GOULD, P., & WHITE, R. (1974): Mental Maps. London: Routledge.
•  HARLEY, J. B., & WOODWARD, D. (1987): Cartography in Prehistoric, Ancient, and 

Medieval Europe and the Mediterranean. Chicago: University of Chicago Press.
•  HUBEŇÁKOVÁ, J., & SOUKUP, M. (2013): Nungon People of Uruwa: Drawings 

from Papua New Guinea. Červený Kostelec: Pavel Mervart.
•  KEESING, R. M. (1974): Theories of Culture. Annual Review of Anthropology, 3. 

73-97.
•  KYNČLOVÁ TIHONOVÁ, M., & BLÁHA, J. D. (2013): Hodnocení mentálních map v 

GIS. Informace ČGS, 32(1). 1-15.
•  LYNCH, K. (1960): The image of the city. Cambridge Massachusetts: MIT Press.
•  MONMONIER, M. (1996): How to Lie With Maps. Chicago: University of Chicago.
•  MUNDY-CASTLE, A. C. (1966): Pictorial Depth Perception in Ghanaian Children. 

International Journal of Psychology, 1(4). 289-300.
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Tabulka 2: procenTuální čeTnosT obsahu 
posuZovaných menTálních map s členěním 
prvků podle lynche (1960)

zkoumané skup.

budovy / bloky 
budov

muzeum, hotel 
a jiné významné 
budovy

obydlí

hřbitov

stromy

květiny

věž kostela

toalety

lesklá tabule

kameny

vodopád

názvy sídel,  
ulic atd.

budovy

kostel

křižovatky / pře-
chod / semafor

zastávky MHD  
(s popisem)

nádrž s vodou

komunikace, ulice, 
cesty

trasy linek MHD  
(s označením)

železnice / koleje

most

plot

schody

železnice / komuni-
kace / koleje

potok – řeka

zahrady

hory

bloky budov

náměstí / parkoviště

hranice vesnice / 
města

vodní plocha 
(rybník, jezero)

přistávací plocha

porostlé plochy × 
plochy bez porostu

výběh pro drůbež  
/ prasata

hřiště

česká

 
80 
 

20 
80 
0 
20 
0 
5 
0 
0 
0 
0  

20 

20 
 
50 
 
50 
0 

 
80 
 
80 
20 
20 

0 
20 
 
5 
20 

0 
0 
20 
20 
 
20 
 
0 
0 
 
5 
 
0 
0 

nungon 1

 
100 
 
 
0 
100 
20 
50 
50 
0 
5 
0 
5 
50 
 
0

80
 
0 
 
0 
5 

 
100 
 
0 
0 
0 

20 
0 
 
0 
20 

20 
5 
0 
0 
 
5 
 
5 
20 
 
50 
 
5 
5 

frankofonní

 
100 
 
 
20 
100 
20 
20 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
 
0 

20 
 
50 
 
20 
0 

 
100 
 
0 
0 
0 

20 
0 
 
5 
5 

20 
0 
5 
20 
 
0 
 
5 
0 
 
50 
 
0 
5 

nungon 2

 
100 
 
 
50 
100 
5 
80 
50 
0 
50 
20 
5
20 
 
0 

80
 
0 
 
0 
5 

 
100 
 
0 
0 
0 

50 
0 
 
0 
50 

80 
50 
0 
0 
 
0 
 
20 
0 
 
50 
 
5 
50 

znázorněné prvky s charakterem orientačních bodů či dominant

znázorněné prvky s charakterem uzlů

znázorněné prvky s charakterem drah a tras

znázorněné prvky s charakterem hran a hranic

znázorněné prvky s charakterem obvodů

Vysvětlivky: uvedená četnost  
výskytu jednotlivých prvků 
obsahu je pouze orientační  
(100 % – vyskytuje se na každé 
mapě, 80 % – vyskytuje se  
téměř na všech mapách,  
50 % – vyskytuje se zhruba na 
polovině map, 20 % – na mapách 
se vyskytuje ojediněle,  
5 % – vyskytuje se pouze  
na jedné, dvou mapách,  
0 % – nevyskytuje se ani v jedné 
mapě). V tabulce vyznačeny 
zajímavé rozpory v mapovém 
obsahu.
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•  FRIČ, Pavel, FRIČOVÁ, 
Yvonna (1997):  
Guido Boggiani:  
Fotograf. Fotografo. 
Fotógrafo. Photographer. 
Praha: Titanic.  
ISBN: 80-85909-25-1, 
144 stran + 1x CD.

Mladá  
pomalovaná žena 
(Nabilécche,  
18 x 13 cm).

Muž z kmene  
Tumaná s pé-
řovou čelenkou 
(Los Medanos, 
24 x 18 cm).

Míllet, celá 
postava, se 
dvěma chlapci 
(Ciamacoco,  
18 x 13 cm).


