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Trikstr v zrcadle hry 
a antropologické imaginace
Trickster in the Mirrow of the Play and the žnthropological 
Imagination

HRA JAKO ATRIBUT LIDSTVí
Hra a s ní spjatá imaginaceš humor a komika pravděpo-
dobně p edstavuje jeden ze základních atributů lidství 
a univerzální kategorii lidské kultury. Podle nizozemského  
historika a teoretika kultury Johana Huizingy (1872–1945)  
je hra star í fenomén ne  lidská kulturaš neboť se s jejími 
projevy mů eme setkat ji  ve světě zví at v podobě inten-
zivního a veselého dovádění zví ecích mláďat. Huizinga 
byl ale také p esvědčenš e lidská hra svojí podstatou p e-
kračuje hranice animální biologické činnostiš neboť vná í  
do herních projevů sociální význam a smysl. Proto také 
Huizinga p isoudil h e zásadní roli v genezi a vývoji lid-
ské kultury. Podle jeho názoru kultura jako speciicky lid-
ský způsob adaptace člověka k světuš vznikla prost ed-
nictvím a formou hry. Lidé v průběhu evoluce vtiskli h e 
iroké spektrum nadbiologických vzorců činnosti a jejím 

prost ednictvím vyjad ovali svůj vztah k ivotu. Na eko-
logickou scénu tak vstoupil Homo ludensš unikátní by-
tostš která vytvá ela stále vy í a slo itěj í formy sociální  

hryš která spočívala v organizování činnosti lidských sku-
pinš vytvá ení ádu a p etvá ení světa p írody i původní  
lidské p irozenosti. Podle Huizingy je mo né hru jako 
hybnou sílu a podstatu lidské kultury vymezit jako dob-
rovolnou činnostš která je vykonávána uvnit  pevně sta-
novených časoprostorových hranic a podle jednoznačně  
vymezenýchš dobrovolně p ijatých a závazných norem  
a pravidel. Huizinga je p esvědčenš e hra má svůj cíl 
v sobě samé a její součástí jsou pocity napětí a radosti.  
Z tohoto hlediska hra p ekračuje svět ka dodennosti 
a umo ňuje lidem transcendovat do odli ných rovin lid-
ského bytíš ne  je v ední ivot (Huizinga 1971). 

Fenoménu hry jako zdroji fantazieš světu iluzíš umění 
proměny významů a schopnosti p etvá et p edměty v ob-
razyš věnovala pozornost celá ada vědců zkoumajících hru 
v kontextu imaginaceš humoru a komiky (Bergsonš Finkš 
Černýš Borecký).  K tomuš abychom se mohli hlouběji  
zamyslet nad vztahem hryš imaginaceš humoru a komiky  
je ale nezbytné různé podoby hry jednoznačně vymezit 

ABSTRAKT:
Předmětem studie bude teoretická analýza rošťáčtí a humorné dimenze 
příběhů hrdiny indiánských mýtů s cílem představit jej jako trikstra. S fe-

noménem trikstra a s ním spjatými atributy je možné se setkat v různých 
světových kulturách v historickém čase i geograickém prostoru. Trikstr 
je hrdinou, demiurgem, ničitelem, poživačným šprýmařem, zlomyslným 
pokušitelem, veselým rošťákem, nerozvážným dobrodruhem i ušlechtilým 
a pošetilým snílkem.  Základním atributem jeho osobnosti je ale zejména 
skutečnost, že je to šibal, který v cestě za uspokojením svých snů a potřeb 
neváhá podvádět, lhát, krást, svádět, rouhat se, znesvěcovat nebo trans-

formovat realitu. Mezi jeho typické osobnostní rysy patří domýšlivost, 
prolhanost a mazanost, kterou neváhá použít proti svým přátelům i ne-

přátelům. Trikstr jako neúnavný poutník a věčný břídil je ale v mytolo-

gických příbězích často i obětí svých vlastních triků, naivity a hloupostí. 
Trikstrovy činy představují pestrý kaleidoskop vzájemně protikladných 
aktivit, v nichž vystupuje jak v roli tvůrce, dobrodince, ušlechtilého 
hrdiny, zabijáka netvorů a ochránce lidí, tak v roli mazaného podvodníka, 
pachatele obscénních činů, zloděje, vraha, kouzelníka, svůdce, kanibala 
i hlupáka. Osobnost trikstra je ukázkou „groteskního dualismu“, ve kte-

rém se prolíná živočišnost s božstvím, ušlechtilost s podlostí a tragičnost 
s komikou. 

ABSTRACT:
The subject of the study is a theoretical analysis of slyness and playful 
dimension of the Native American myths hero with an aim to picture him 
as a trickster. The phenomenon of the trickster and all attributes bound to  
it can be seen in various world cultures in historical time and geographical  
space. Trickster is a hero, a demiurge, a destroyer, a self-indulgent jokester,  
a wicked tempter, a thoughtless adventurer, and also a noble and airy-fairy  
dreamer. The elemental attribute of his personality is thus the fact that he  
is above all a wily trickster who, on behalf of his own satisfaction, does not  
hesitate to cheat, lie, steal, seduce, blaspheme, deile or transform reality. 
Among his typical personality features belong conceit, mendacity and 
slyness which he does not hesitate to use against both his friends and his 
enemies. Trickster as a weary wanderer and an incurable bungler becomes 
very often the victim of his own tricks, naivety and stupidity in the mytho-

logical stories. Trickster´s actions present a colourful kaleidoscope of mu- 

tually conlicting activities in which he performs in the role of a creator, 
a benefactor, a noble hero, a monster killer, a protector of people and also  
in the role of a cunning swindler, a perpetrator of obscene acts, a thief, 
a murderer, a magician, a seducer, a cannibal and a blockhead. Trickster´s  
personality is a demonstration of „grotesque dualism“, where animality 
mingles with divinity, nobility with wickedness and tragicality with comicality. 
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a klasiikovat. Z tohoto hlediska je mo né pova- 

ovat za velice podnětnou taxonomii herš kterou  
vypracoval francouzský sociolog a ilozof Roger  
Caillois (1913–1981) na základě čty  primárních  
klasiikačních principů označených jako agónš 
aleaš ilinxš a mimikry. žgonální hry (z  eckého 
agón – zápas) jsou zalo eny na principu soupe-
eníš soutě e nebo boje. Jejich cílem je dosáh-

nout nad protivníkem vítězství prost ednictvím 
takových schopnostíš znalostí a dovednostíš  
jako jsou obratnostš sílaš vůle nebo chytrost. 
Mezi agonální hry pat í sportovní aktivityš růz-
né typy soutě eníš zkou ky a konkurzy. Součástí 
agonálních her ale mohou být také projevy  
násilíš vůle k mociš úskočné jednání nebo chyt-
račení. žleatorické hry (z latinského alea – hra 
v kostky) jsou zalo eny na principu náhody. 
Jedná se o výzvu osudu a pokou ení těstěnyš  
hazardní hruš její  výsledek hráč svojí vůlí 
a úsilím nemů e ovlivnit. Tyto aktivity mohou 
vystupovat v podobě hazardních herš sázekš víry 
ve vě tbyš astrologii nebo pověry. Vertigonální 
hry (z latinského vertigo – závrať) jsou zalo eny  
na principu vychýlení lidského těla z rovnová-
hy. Dosa ení pocitu fyzické závrati a opojení  
dochází prost ednictvím činnostíš jako jsou 
rychlý pohybš skokš běhš pádš houpání nebo otá-
čení. Verigonální hry zahrnují iroké spektrum 
aktivit od jarmarečních zábav (kolotočš houpač-
ka) p es cirkusová p edstavení jako provazole-
zectví nebo artistická vystoupení a  ke sportům  
(ly ováníš horolezectvíš skoky do vody aj.) 
a tancům. V sociální rovině lze opojení dosáh-
nout také prost ednictvím psychotropních lá-
tek jako jsou alkohol nebo drogy. Mimetické hry  
(z eckého mimesis –nápodoba) jsou zalo eny  
na principu hry s fantaziíš p edvádění nebo 
p edstírání. Jejich podstata tkví v duplikaci  
reality umo ňující zachytit a pro ít rozpor mezi 
skutečností a iluzíš harmonií a disonancí nebo 
tolerancí a intolerancí. Součástí nápodoby na 
sociální a psychické úrovni mů e být odcizeníš 
ílenstvíš zmatení mysli nebo rozdvojení osob-

nosti. Mezi tradiční mimetické hry pat í akti-
vity spjaté s p estrojovánímš maskovánímš eti-
ketouš nábo enskými ob adyš rituály p echodu 
nebo hraním různých sociálních rolí. Klasickou 
ukázkou mimetických her je nap íklad karneval 
nebo divadelní p edstavení (Caillois 1998). 

Novou dimenzi mimetickým hrám vtiskly 
masmédia a moderní informační a komunikač-
ní technologie. Francouzský sociolog a ilozof 
Jean Baudrillard (1929–2007) je p esvědčenš e 
nové komunikační prost edky p etvá ejí samu 
podstatu lidského ivota. Podle Baudrillarda se 
novým hrdinou postmoderní doby se stalo „si-
mulakrum“ – imitace nebo kopie bez originálu 

(nebo referentu)š které je v ak „skutečněj í ne  
skutečné“ (Baudrillard 1994). Součástí lidského 
světa se stala hyperrealistaš „vyretu ovaná sku-
tečnost“ a „estetická halucinace“š která p ed-
stavuje speciický sémiotický textš jen  v době 
postmoderny lidem zprost edkovává kontakt 
s realitou. Prost ednictvím moderních infor-
mačních technologií mohou dnes lidé vstupo-
vat do virtuální realityš nabývat zde nové iden-
tity nebo hrát nekonečné počítačové hry na 
ivot a na smrt. 

HRA A KOMIKA
Významnou součástí hry je vedle imaginace  
také komikaš smysl pro humor a vzorce chová-
níš které označujeme jako pobavení a smích. 
Originálním způsobem ztvárnil genezi komiky 
a s ní spjaté humorné situace francouzský re-
isér Jean-Jacques žnnaud ve ilmu Boj o oheň 

(1981). Jedná se o p íběh t í neandertálcůš kte í  
se pokou í získat oheňš o který jejich kmen p i-
el p i st etu s nep átelskou tlupou. Tito nean-

dertálci se v průběhu svého dobrodru ného  

putování setkávají s p íslu níky evolučně po-
kročilých p íslu níků druhu Homo sapiensš od 
kterých p ejímají jim dosud neznámé vzorce  
chování. K velmi působivým scénám tohoto  
ilmu pat í útěk neandertálců a dívkyš která re-
prezentuje anatomicky moderní lidiš p ed ne-
bezpečným tygrem. Jejich útoči těm se stala 
koruna vzrostlého stromu. Zdrojem následné  
humorné situaceš byla nepozornost jednoho 
z neandertálcůš který upustil tě ký kamenný 
nástroj p ímo na hlavu svého p íteleš jen  pod 
ním seděl na větvi. Následné p ekvapení a údiv 
zraněného neandertálceš kterému kámen rozbil 
hlavuš vyvolal u dívky výbuch smíchu – vzorec 
chováníš který neandertálci neznali. Kdy  ale 
pochopili komičnost situace zalo ené na nad-
časovém principu „smě né je v eš co se stane 
někomu jinému“š začali imitovat zvukyš které 
vydávala dívka. Jinými slovyš naučili se smát… 

P istoupíme-li na hypotézuš e hraš imagi-
naceš humor a komika je odvěkou součástí  
lidské kulturyš je nezbytné vymezit základní  
strukturální prvky komiky jako univerzálního  

Film Boj o oheň. © Heavy Metal Ebert.

Teoretik komiky Vladimír Borecký ve své pracovně. © Zuzana Stránská.
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sociokulturního jevu. Podle českého psychologa a ilozofa Vladimíra Bo-
reckého lze za první strukturální prvek komiky označit „smysl komiky“. 
Slovy Boreckého „komika má svůj smyslš byť by jím byl paradoxně ne-
smysl“ (Borecký 2005: 155). Druhým strukturálním prvkem je „redupli- 

kace“. Jedná se o komické zdvojováníš je  je zalo eno na bipolárních 
opozicích. Binární kontrasty toti  v sobě často skrývají jak potenciální  
konliktš tak „komické naladění“. T etím strukturálním prvkem komiky  
je „sociokulturní kontext“š který konkrétním aktivitámš situacím a je-
vům mů e vtisknout humornou dimenzi. Za čtvrtý prvek lze označit  
„náhodu“ a s ní spjatý moment p ekvapení. Pátý prvek reprezentuje  
typ humoru a formu komiky známé jako „ludismus“. Jedná se o hravé 
a kreativní „naladění“š které vzniká ve chvíliš kdy lidé opou tí sféru  
vá nosti a vzne enosti a destruují (nap íklad v průběhu karnevalu) 
obecně uznávaný svět sociálních statusů a s nimi spjatých rolí. Za estý  
prvek a současně prost edekš jím  se komika vymezuje vůči vá nosti 
a nudě oiciálních institucíš je mo né označit „pokleslost“š která spočívá  
v dekonstrukci společensky akceptovaných morálních norem. V echny  
vý e uvedené strukturální prvky komiky v sobě zahrnují atributy hryš 
která p edstavuje nadčasovou koniguraci a současně kontextuální rá-
mec „světa komiky“ a „komiky světa“ (Fink 1993š 2016š Borecký 2005: 
155–156).

Komiku jako obecnou a zast e ující kategorii je mo né dále diferen-
covat a obsahově zp esnit prost ednictvím pojmů naivitaš ironieš humor 
a absurdita. Pojem naivita označuje spontánní vzorce chování a pro í-
váníš které jsou zalo eny na principech jednoduchostiš prostotě a ne-
vinnosti. Naivní jedinec vytvá í komiku zcela bezděčně jako sekundární  
produkt své mentální omezenostiš neznalosti a bezelstnostiš co  jeho či-
nům vtiskuje pečeť smě nosti. Pojem ironie v sobě ji  zahrnuje mocen-
ský postoj ve vztahu k druhýmš neboť vyjad uje postoje a pocity p evahy 

a nad azenosti. V ironiiš která má často podobu p etvá kyš se často za 
vá ností skrývá ert nebo pohrdavý výsměch. Osud naivního člověka  
lze vyjád it větou „je smě ný a neví o tom“. Postoj člověkaš který ve 
vztahu k druhému pou ívá ironiiš je mo né shrnout do konstatování  
„ten druhý je mi k smíchu“. Oproti tomu pojem humor p edstavuje in-
verzi ironieš neboť se jedná o sebeironii a komickou seberelexi. Pro-
st ednictvím humoru si je člověk schopen nastavit zrcadloš ve kterém  
spat í komické dimenze své vlastní osobnosti. S lehkou nadsázkou lze 
podstatu humoru vyjád it větou „jsem smě ný sám sobě“ (Bergson 
1911š 1993). Významnou dimenzi komiky vyjad uje také pojem absurdi-
ta. Jedná se o psychické vyladěníš které p esahuje naivníš ironický i hu-
morný p ístup k člověku i světu. žbsurdita v sobě zahrnuje nesmyslnost 
a paradoxy tragikomické existence člověka ve stále více iracionálním 
světě. Navzdory metafyzické úzkostiš kterou v sobě absurdita skrýváš její 
významnou součástí je komika vyrůstající z participace člověka na ab-
surditě světa. žbsurdní postoj k světu lze z perspektivy komiky vyjád it 
očekávánímš e „Godot opravdu p ijde…“

TRIKSTR JAKO NADčASOVÝ TV RCE A PRODUKT HRy A KOMIKy 
Různé podoby komiky je mo né analyzovat a interpretovat na úrovni  
hryš strukturálních prvků komiky i pojmů naivitaš ironieš humor a ab-
surdita. V dějinách kultury se mů eme setkat s prezentací hry a komiky 
jako základních atributů a paradoxů lidské existence v mýtechš výtvar-
ném uměníš divadleš literatu e i moderních masmédiích. Zcela unikát-
ní místo z tohoto hlediska zaujímá fenomén známý jako trikstr. Pojem 
trikstr obvykle vyvolává p edstavu humorných p íhodš veselých p íbě-
hů nebo ertovných situacíš jejich  hrdina je označován jako hravý pod-
vodníkš ta ká š prýma  nebo a ek. Jedná se o rozporuplnou a komic-
kou postavuš která vyvolává smích a pobavení svojí naivitouš ironickým 
p ístupem ke světuš humornými důsledky svých činů i absurdní relati-

vizací společensky uznávaných hodnot a norem. Trikstr mů e být sou-
časně naivním prosťáčkem i vychytralým podvodníkemš velkorysým 
zachráncem i podlým ničemouš oslavovaným vítězem i smutným pora-
eným. Trikstr je hrdina mnoha mýtůš pohádek a p íběhůš ve kterých je 

schopen se proměňovat a vystupovat v mnoha kontroverzních a odli -
ných podobách. Právě pro tuto mnohoznačnost je nesmírně tě ké osob-
nost trikstra jednoznačně vymezit nebo deinovatš neboť se jedná o pro-
měnlivou a neuchopitelnou bytostš která nezaujímá pevné status quo 
(Hyde 1998).

Jedním z prvních vědcůš kte í pou ili pojem trikstr v kontextu studia  
mytologií severoamerických indiánůš byl Daniel Garrison Brinton (1837– 

1899). Podle Brintona je trikstr napůl kouzelník a napůl prosťáčekš který 
ve své honbě za potravouš uspokojením animálních pot eb a sobeckých 
nečestných záměrů neváhá vyu ívat lstíš podvodů i svých nadlidských 
schopností. Trikstr je ale také závistivý a zlomyslný a ekš který rád ze-
smě ňuje druhéš i kdy  se díky svým chybám často sám stane smě nou 
postavou. Brinton si ov em uvědomovalš e povahu trikstra nelze redu-
kovat pouze na negativní charakteristiky a e v původních mytologic-
kých p edstavách amerických indiánů byl trikstr často spojován s pozi-
tivní p edstavou Stvo itele nebo kulturního hrdiny (Brinton 1976: 171). 
Fenoménu trikstra věnoval pozornost v průběhu svých terénních vý-
zkumů indiánů severozápadního pob e í žmeriky také zakladatel mo-
derní americké antropologie Franz Boas (1858–1942). Ten si podobně 
jako Brinton uvědomoval bipolaritu trikstrovi osobnostiš která je na jed-
né straně spojována s p edstavou tvůrce pozitivně proměňujícího světš 
na straně druhé se zlot ilým podvodníkem a destruujícím ničitelem. 
Boas ale odmítl jednostranný výklad trikstra jako primárně laskavé a al-
truistické bytosti nezi tně pomáhající lidemš ale interpretoval jej jako 
rozporuplného je itného sobceš jeho  činy pozitivně slou í lidem pouze  
jako sekundární produkt jeho vlastních záměrů a rozmarů. K systema-
tickému rozvoji výzkumů fenoménu trikstra p ispěl zejména Boasův 
ák Paul Radin (1853–1959)š který je pova ován za jednoho z největ ích 

znalců indiánských mýtů o trikstrovi. Radinovou nejvlivněj í prací je 
z tohoto hlediska kniha The Trickster: A Study in American Indian Mytho-

logy (1956) pojednávající o trikstru Wakdjunkaga („klamný“š „podvod-
ný“)š který je součástí orální historie indiánského kmene Winnebago 
(Radinš Kerényiš Jung 2005). 

Výzkumy amerických antropologů podnítily ve 20. století irokou 
vlnu zájmu o studium trikstra v mezikulturní a historické perspektivě.  

Požírající trikstr. © Bill Lewis
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Trikstr wakdjunkaga v mytologii kmene winnebago. © Barbora P tová.

S postavou trikstra jako kulturní univerzálie se toti  mů eme setkat 
nap íč historickým časem i světovými kulturami. Trikstr hrál význam-
nou roli ji  v ústní tradici jednoduchých preliterárních společnostíš 
mýtech starověkých kulturš st edověkých pohádkách a folklóruš novo-
věkých satirických a humorných p íbězích i produkci současné pop- 

kultury. Trikstr vystupuje v mnoha zví ecíchš bo ských i lidských podo-
bách. Obvykle se jedná o nevypočitatelnouš spontánní a nekontrolova-
telnou bytost primárně ovládanou svými rozmary a pudyš její  činy  
oscilují na hranici dobra a zlaš tvo ivosti a destrukceš ivoči ných emocí 
a rozumu. Trikstr je existenciálně „vr en“ do světa a osudově „odsou-
zen“ ke svobodě. Jedinéš čím disponuješ je jeho existence a jenom na 
něm zále íš jaký jí dá smysl. Proto e je ale nositelem chaosuš jeho činy 
působí ve světěš kde panuje ád a sociální pravidlaš současně destruk-
tivně i konstruktivněš racionálně i iracionálněš smysluplně i nesmyslně. 
Trikstr je svojí podstatou Homo ludensš pro kterého je svět jedno velké  
divadlo a  ivot nikdy nekončící hrouš která vyvolává smíchš zdě eníš  
ok i ú as. Osudová tragikomičnost trikstrovy osobnosti do značné 

míry vyrůstá z bipolárnosti jeho osobnostiš rozporuplnosti jeho chová-
ní a tendence svobodně a inovativně vná et do ádu chaos a tím pro-
měňovat svět. 

Trikstr je bytostš s ní  jsou neoddělitelně spjaty projevy naivityš ironieš  
humoru a absurdityš jedním slovem fenomén označovaný jako komika.  
Jejím zdrojem je trikstrova schopnost transformovat smysl v nesmyslš  
a naopak paradoxně vtisknout nesmyslu logický ád a punc smyslupl-
nosti. Neméně důle itou slo kou komikyš která je v p íbězích o trikstrovi  
obsa enaš je vtipná „reduplikace“ – bipolární zdvojování věcí a jevůš 
které obsahuje potenciální konliktš jen  mů e mít tragické i humorné 
vyústění. Významnou p íčinou komických situacíš v nich  se trikstr oci-
táš jsou také proměny „kulturního kontextu“š který ovlivňuje vnímání 

a interpretaci jeho činů a posouvá je na iroké kále pocitů od zoufalého 
pláče a  k veselému smíchu. Trikstr je často také obětí „hravé náhody“š 
která je od nepaměti zdrojem „situačního humoru“.  Zdrojem smíchuš 
který doká e trikstr vyvolatš je i kreativní „hravé naladění“ p ekračují-
cí sféru „vá nosti“ a vystupující v podobě naivní „brikolá e“ (kutilství)š 
nesmyslnýchš nepraktických nápadůš tedy oblastiš která je označovaná  
jako „ludismus“. V neposlední adě trikstr často vystupuje proti „vá -
nosti“ a „vzne enosti“ prost ednictvím postojů a aktivitš je  lze označit 
jako „pokleslost“. To mu dodává status „rebela bez p íčiny“š který pro-
st ednictvím zmatku a chaosu vná eného do „vy í společnosti“ zlo-
myslně a vtipně degraduje uznávané morální normy a činí z nich objekt 
destrukce a výsměchu (Borecký 2005).

Trikstr současně p itahuje i odpuzuješ neboť je veselýš poťouchlýš zlo-
myslnýš pomstychtivýš smě nýš vynalézavýš v e ravý a sexuálně nena-
sytný. Rád zesmě ňuje a urá í bohyš zví ata i lidiš ale svými činyš které 
oscilují na hranici naivity a absurdity často zesmě ní i sám sebe. V my-
tologických p íbězích věnovaných stvo ení světa dokonce paroduje nej-
vy ího stvo itele a vymý lí proti němu úskoky. K trikstrově negativní-
mu sklonu koditš podvádětš zesmě ňovat a ničit je ale komplementární 
jeho pozitivní tvo ivost a vynalézavostš jim  vděčí za toš e je v četných 
mýtech prezentován nejen jako ničitelš ale také kulturní hrdinaš který 
má osobní podíl na vzniku prvních lidí. Nap íklad v mýtech severoame-
rických indiánů Pajutů vystupuje trikstr v podobě kojota. Ten jako kul-
turní hrdina zvítězil nad obrovským netvoremš který p edtím spolkl 
v echna zví ata a umo nil jimš aby utekla otev enými ranami umírající 
stvůry. Poté stvo il jednotlivé indiánské kmeny tímš e rozčtvrtil netvo-
rovo tělo a jeho kusy rozházel do různých stran (Hyde 1998). Podle ji-
ných indiánských mýtů pocházejí v ichni lidé z potomků spojení kojota 
se dvěma enamiš jim  vyrazil zubyš které měly ve vagíně. eny ukryly  
narozené děti do krabice. Kdy  ji zvědavý kojot otev elš vyskočili z ní 
p edkové v ech indiánských kmenů. 

V dějinách lidské kultury je mo né identiikovat velké mno ství po-
stavš které vykazují atributy trikstra. V antické mytologii lze za trikstra 
označit nap íklad titána Prométheaš který několikrát p elstil Dia. Pro-
to e pro lidi ukradl na Olympu oheň a naučil je adu poznatků a doved-
nostíš které jim usnadnily ivotš stal pro ně kulturním hrdinou (žustin 
2008). Současně ale svým činy rozhněval Diaš který stvo il „personiika-
ci zla“ –  krásnou pannu Pandoru a prost ednictvím její sk íňky seslal  
na lidstvo bolest a strasti. Za vynalézavého a dvojznačného antického 
ibala lze označit také boha obchodníků a zlodějů Hermaš který ihned 

po svém narození ukradl žpollónu padesát kusů dobytkaš a zatímco si na  
něj bůh stě ovalš zcizil mu i jeho luk a toulec se ípy. S trikstrem je také 
spojován ecký bůh vínaš ílenství a extáze Dionýsos nebo vychytralý  

V mýtech severoamerických indián  Pajut  vystupuje trikstr v podobě kojota. © Barbora P tová.
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strůjce pádu Troje ecký rek Odysseus. Ve skandinávské mytologii vy-
stupuje v roli trikstra zlomyslnýš chytrýš bohatý a lstivý „ková  klevet“ 
Lokiš který rád bohy zesmě ňoval i za cenu vlastního komického zne-
mo nění. V indické kultu e vykazuje adu trikstrových rysů mladý Kris-
hnaš který se ji  jako nemluvně dopustí kráde e másla a v pozděj ím 
věku dokonce srdce. V Číně hrál v četných mytologických dobrodru ných  
p íbězích roli trikstra „opičí král“ Sun Wukongš zatímco v Japonsku zís-
kali status trikstra Susanoo nebo Kitsune. S fenoménem trikstra se mů-
eme setkat také v afrických mýtech. Jedním z jeho četných reprezen-

tantů je nap íklad jorubský duch chaosu a intrik Legba (Eshu)š který 
jako rozený ta ká  poťouchle naru il průběh stvo ení člověka. Legba vy-
u il nepozornosti stvo itele a ve chvíliš kdy zahlédl dva páry lidí uhně-
tené z hlíny a čekajícíš a  je hlavní bo stvo o ivíš zlomyslně pozměnil 
podobu jednoho z párů a vytvo il tak první opice. Mezi dal í známé  
africké ibaly pat í také žnansi nebo Eshu (Elton 1980). 

S rozporuplným obrazem trikstra jako hravého podvodníka a sou-
časně zlomyslného a kontroverzního kulturního hrdiny se setkáváme 
také v ústní tradici severoamerických indiánůš kde jej reprezentují mý-
tické postavy kojotaš havrana (krkavce)š zajíce nebo pavouka (iktómi). 
Také tito trikst iš vystupující v různých podobáchš aktivně vstupovali 
do mytologických p íběhů o stvo ení člověka. Existují ov em také indi-
ánské mýtyš v nich  trikstr svými činy dílo bo ského Stvo itele destru-
oval. Nap íklad v jednom z indiánských mýtů kmene Pima kojot nep í-
li  ťastně radil Stvo iteliš který právě z hlíny uhnětl první lidi a vlo il 
je do pece. Kojot nejd íve p iměl Stvo itele vyjmout lidi z pece p ed-
časněš tak e byli nedopečení a málo hnědí. Proto bílé lidi Stvo itel od-
lo il daleko za vodu. žni druhý pokus nedopadl úspě něš neboť kojot  
p emluvil Stvo iteleš aby nechal lidi v peci co nejdéle. Výsledkem byli 
úplně černí lidéš které Stvo itel opět odhodil daleko za vodu. Teprve  
t etí pokus dopadl úspě něš neboť Stvo itel nedbal na kojotovy rady 
a vytáhl lidi z peceš a  kdy  si byl jistýš e jsou upečení podle jeho 
p edstav (Soukup 2011š Scheub 2012š Půtová 2017). Teprve s tímto dí-
lem byl Stvo itel spokojený. Jeho lidé nebyli ani nedopečení ani p epe-
čeníš byli to krásní indiáni. V jiném indiánském mýtu se dokonce kojot 
pokusil stvo itele napodobitš ale p i práci s hlínou se smálš čím  výsle-
dek své práce zma il. Stvo itel jej pokáral a upozornil na toš e kdyby 
se nezasmálš dílo by se poda ilo. Kojot v ak toš e by se smálš pop el. 
Tak vytvo il první le . Později dokonce lidem nabídl věčnou mladostš 
ale místo nesmrtelnosti jim prost ednictvím ch estý e nadělil smrtš 
která p ichází po stá í.

S postavami vykazujícími osobnostní rysy trikstra se mů eme setkat  
i v evropské kultu eš zejména v pozdním st edověku a renesanci. V tom-
to období se zformovala svébytná lidová „smíchová kultura“š která pro-
st ednictvím karnevalůš nemravných písníš lidových „svátků bláznů“ 
a oslavou humoru programově obracela svět „naruby“. Ve st edověku ji  
byl trikstr zbaven mýtického patosu a statusu bo ského demiurgaš ale 
i nadále si uchoval atributy podvodníkaš ta ká e a a kaš který prost ed-
nictvím chaosu destruuje uznávaný sociální ádš zesmě ňuje společen-
ská pravidlaš poru uje obvyklá tabu a stírá hranice mezi sociálními  
t ídami. 

Po ivačnou dimenzi trikstrovy povahy skvěle zobrazil francouzský 
renesanční spisovatel Francois Rabelais (1494 nebo 1483–1553) v bur-
leskním románu Gargantua a Pantagruel (1532–1564). Rabelais v něm 
humorně popisuje p íhody dvou obrůš kte í svými činy opěvují materiál- 

ní po itkyš sexualituš ivoči nostš tělesnostš lidový humor (ludismus) 
a s ním spjatou smíchovou kulturu (Rabelais 1968š Bachtin 1975). Opro-
ti tomu hravou dimenzi trikstrovy povahy mů eme identiikovat v po-
stavě st edověkého německého lidového prýma e En pígla (Till Eulen-
spiegel nebo Ulenspiegel)š jeho  osudy byly písemně poprvé zachycené 

V číně vystupuje trikstr v podobě „opičího krále“ Sun wukonga. © Fandom.

Trikstr jako a antský b h Anansi. © DeviantArt.
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v kní kách lidového čtení na počátku 16. století. Jejich hrdinaš na první  
pohled naivní a prostoduchý En píglš dokázal svým vtipemš elmovskými  
kousky a hrou se slovy a významy p elstít jak naduté mě ťany a  lechticeš  
tak pokrytecké p edstavitele církve.

V období renesance a baroka se mů eme s motivem trikstra setkat 
také na stránkách panělského pikareskního románu. Název tohoto lite-
rárního ánruš který dosáhl největ ího rozmachu v 16. a 17. stoletíš byl  
odvozen od slova „picaro“ (podvodníkš ta ká š ejdí š pobuda)š co  byly 
také charakteristické osobnostní rysy hlavního hrdinyš který vět inou 
pocházel z ni ích sociálních vrstev.  Obvykle se jednalo o intrikána 
a vtipného ta ká eš vystupujícího často v roli sluhyš který autobiograic-
ky s humornou či satirickou nadsázkou vypráví p íběhy ze svého ivota 
(Wilke 2011). Svým důrazem na prost edí bídy a tě ký ivot spodinyš byl 
pikareskní román protipólem literatury oslavující hrdinné činy rytí ů  
a u lechtilých světců. Prvky pikareskní literatury pou il panělský re-
nesanční spisovatel Miguel de Servantes Saavedra (1547–1615) ve slav-
ném románu Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha (1605š 2012)š ve 
kterém autorš prost ednictvím deheroizace hlavního hrdinyš prezentuje 
rozpor mezi skutečností a iluzíš moudrostí a bláznovstvímš tragiky  
a komiky.  

S trikstrem se mů eme setkat také v orientálním kulturním okruhu 
na rozsáhlém území bývalé Osmanské í e. Zde je znám pod jménem 
Hod a Nasreddinš který údajně il ve 13. století a proslul jako legendár-
ní mudrcš vtipný ta ká  a hrdina mnoha humorných lidových p íběhů  
nebo anekdot. Nasreddin byl mistr klamuš podvodu a p etvá ky. Pod 
jeho p edstíranou hloupostí se skrývala vychytralostš jí  pou íval v boji 
se světem mocných a bezohledných lidíš které jako správný trikstr svý-
mi zlot ilými činy často zesmě nil.  Dnes se ji  nedovímeš jak dalece 

byly četné p íběhy o Nasreddinovi inspirovány ivotem skutečného člo-
věka. e ení této otázky ale není podstatné. Důle itěj í ješ e bipolární  
a groteskní podstata trikstrovy zlomyslné osobnosti prostupuje lidský-
mi dějinami a  do současné doby. Je to pravděpodobně dáno tímš e 
postava trikstra v sobě zrcadlí kontroverzní atributy lidské existence 
a prost ednictvím binárních protikladů vypráví nikdy nekončící p íběh 
na téma „kdo jsmeš odkud jsme a kam jdeme…“. 

O nadčasové ivotnosti trikstra svědčí skutečnostš e se s ním mů e-
me setkat také ve ilmových a televizních p íbězíchš animované tvorběš 
románechš povídkáchš komiksech a videohrách moderní a postmoderní  
doby. V animovaných ilmech pro děti z tohoto hlediska dominují vtip-
ná a podnikavá zví átka Felix Cat a Bugs Bunny nebo nepolep itelný 
a zlobivý trikstr Bart Simpson (Bassil-Morozow 2012). Hravě hazardní 
dimenzi trikstrovy osobnosti skvěle ztvárnili herci Paul Newman a Ro-
bert Redford v americkém kultovním ilmu Podraz (1973). S hravou ab-
surditou a bipolaritou dobra a zla se mů eme setkat v americkém ilmu 
Maska (1994)š v něm  hlavní hrdina vná í do světa zmatekš destruuje  
stabilitu forem a tvarůš poru uje společenská pravidla i fyzikální zákony.  
Trikstrem je také jeden z hrdinů knihy britského spisovatele Douglase 
ždamse Stopařův průvodce po Galaxii (1998)š hravě ílený a zlot ilý pre-
zident Galaxie Zafod Bíblbrox. 

Temnou stránku trikstrovy osobnosti působivě prezentuje komikso-
vá a ilmová postava proslulá jako Joker. Tento hrůzně hravý protivník 
amerického super-hrdiny Batmana podobně jako trikstr svými zlot ilý-
mi kousky naru uje ád ka dodenního světa a vná í do něj zločinnost 
a chaos. Joker je nep edvídatelnýš usměvavý a sadisticky hravý ta ká š 
který se nebojí bolestiš nezná strach a nedává najevo vztek. Programově  
ignoruje hranice dobra a zla. Nezajímají ho peníze ani vlastní p e ití. 

Hravou dimenzi trikstrovy povahy m žeme identiikovat v postavě středověkého německého lidového prýmaře 
En pígla. © Till Eulenspiegels lustige Streicheš Paysen-Petersen Georg.

Hodža Nasreddinš trikstr na území bývalé Osmanské ří e. © Sait Alioğlu.
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Nenávidí svět ka dodenních pravidel a uznávaných kulturních stereo-
typů (Batey 2016). Proto je stejně jako trikstr transformuje v liminální 
prost edíš v něm  je dovoleno negovat v echny pozitivní city a hodnoty. 
Sadisticky miluje chvíleš kdy mů e manipulovat s lidmi a učinit z nich 
zdroj svého pobavení. Je to psychopatický Homo ludensš který vyu ívá 
svoji genialitu a zvrhlý intelekt k uvolnění síly chaosu a destrukceš s cí-
lem vytvo it „svět podle Jokera“š v něm  bude primárně vládnout jeho 
zrůdný smysl pro humor. 

Je evidentníš e současná populární kultura fenomén trikstra trans-
formovala z původního „velkého metavyprávění“ a nezpochybnitelné 
„univerzální pravdy“š které byly typické pro období modernyš do podoby 
postmoderních alternativních narací a lokálních interpretací. P íběhy 
o trikstrovi se staly součástí pestrého postmoderního kaleidoskopuš co  
ve svých důsledcích vedlo k dekonstrukci jednoho z největ ích mýtůš 
který kdy zrodila lidská fantazie. O to více je důle ité vrátit se ke ko e-
nům – původním mýtům o trikstroviš které v sobě je tě komplexně kon-
centrují iroké spektrum rysů trikstrovi výjimečné osobnosti a odrá ejí 
jeho nadčasového poselství o paradoxech lidské existence. Proto je také 
důle ité setkat se s trikstrem v jedné z jeho nejpůsobivěj ích podobš jí  
byl v indiánských mýtech havran.

HAVRAN JAKO HRDINA MÝT  INDIÁN  SEVEROZÁPADU
Havran je jeden z nejvýrazněj ích symbolů tradiční kultury indiánů 
amerického Severozápadu. Jeho zlověstný zobák na nás shlí í z jejich  
totemových sloupůš zatímco jeho kontroverzní povaha je p edmětem  
četných mytologických p íběhů. Havran pro indiány Severozápadu 
p edstavoval zosobnění základních paradoxů lidského ivotaš ve kterých  
se prolíná dobro se zlemš vá eň s rozumemš u lechtilost s podlostí a tri-
umf s poní ením. Četné mýty o havranovi jej prezentují ve dvou základ- 

ních rolích. První role je spjatá z jeho schopností v e proměňovat. Druhá  

roleš která souvisí s havranovou tendencí podvádětš nalezla svůj výraz 
v jeho označení jako trikstra. Havran je z tohoto hlediska nositel prin-
cipu bipolarity a jeho podstatu lze pochopit pouze z hlediska binárních 
kontrastůš které jeho činy obsahují. Havran je toti  současně tvo itelem 
i ničitelemš kulturním hrdinou i zločincemš tímš kdo dává i bere. My-
tologické p íběhy o havranovi jsou tak objektivací protikladných osob-
nostních dimenzí tvo ících samu podstatu lidské p irozenosti. Havran 
jako téma indiánských mýtů a objekt umělecké tvorby byl současně ori-
ginálním „projekčním plátnem“ zobrazujícím typické hodnoty a normy 
dionýského typu kultury amerického Severozápadu. Stejně jako indiáni 
kmene Kwakiutl tou ili triumfovat nad svými soky v marnotratných po-
tlačích i havran v dy usiloval o triumf spojený s destrukcíš slastí a chao-
sem. Z této perspektivy havran p edstavuje indiánskou variantu antické-
ho boha vína Dionýsaš který miloval opojeníš extáziš smyslnostš tělesné 
po itky a sexualitu. Havran svými činy p ipomíná také antického titána  
Prométheaš neboť lidem p inesl Slunceš Měsícš hvězdyš ekyš mo ský p í-
liv a odlivš prvního lososa a lesní plody. Havran byl ale p edev ím lstivý 
ibal – trikstrš který v cestě za uspokojením svých pot eb neváhal pod-

vádětš lhátš krástš svádětš rouhat seš znesvěcovat nebo transformovat  
realitu (Půtová 2010). 

Havran jako nástroj nebeského náčelníka a „Stvo itele“ (Nas-caki-yel) 
vystupuje v mytologii indiánů severozápadního pob e í žmeriky v mnoha  
p íbězích pod adou různých jmen a podob. Je současně hrdinou dokon- 

ujícím dílo Stvo iteleš ibalemš který v e proměňuješ po ivačným prý-
ma emš zlomyslným poku itelemš veselým ro ťákemš nerozvá ným do- 

brodruhem i u lechtilým a po etilým snílkem. Moudrostš rozvahaš čest 
a mravnost nikdy nebyly Havranovy silné stránky. Byl do té míry posed-
lý touhou po sexu a erotických rozko íchš e jej některé indiánské p í-
běhy prezentují jako bytostš jejím  atributem je tak dlouhý penisš e jej 
musí nosit stočený p es rameno jako laso. Havran byl proslulý také svojí 
nenasytností v oblasti stravyš neboť neváhal poz ít v eš včetně částí své-
ho těla. Mezi jeho typické osobnostní rysy pat ila domý livostš prolha-
nost a mazanostš kterou neváhal pou ít proti svým p átelům i nep á-
telům. Havran jako neúnavný poutník a věčný b ídil byl ale často obětí 
svých vlastních trikůš naivity a hloupostí. Havranovy činy p edstavují  
pestrý kaleidoskop vzájemně protikladných aktivitš v nich  vystupuje  

U indián  kmene Kwakiutl měl trikstr často podobu havrana. © Barbora P tová.

Bugs Bunnyš trikstr z animovaných seriál  Looney Tunes a Merrie Melodies. © warner Bros.
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jak v roli demiurgaš dobrodinceš u lechtilého hrdinyš zabijáka netvorů 
a ochránce lidíš tak v roli mazaného podvodníkaš pachatele obscénních 
činůš zloděješ vrahaš kouzelníkaš svůdceš kanibala a zabedněnce. Osob-
nost havrana je ukázkou „groteskního dualismu“š ve kterém se prolíná  
ivoči nost s bo stvímš u lechtilost s podlostí a tragičnost s komikou 

(Goodchild 1991).
S havranem jako kulturním hrdinou se mů eme setkat v mytologii 

indiánů kmene Haidaš obývajících území severozápadního pob e í Ka-
nady. P íběhy těchto indiánů vypráví o tomš e potéš co „Stvo itel“ vy-
tvo il Zemi se havran toulal světem a dokončoval dílo stvo ení. Tak 
se do lo k tomuš e se zaslou il o zrození prvních lidí. Do lo k tomu 
takš e zaslechl na mo ské plá i tlumené zvuky p icházející z obrovské 
mu le. Havran mu li otev el a nalezl zde lidská novorozeňata – první  
lidi a p edky v ech Haidů. V té době byl je tě svět zahalený do tmy. 
Kromě lidí jej obývali také zví ata a duchovéš kte í byli mocněj í ne  
člověk. Zví ata dokázala svá těla proměňovat do nejrůzněj ích podob 
a nebezpeční duchovéš po írající nejen potravuš ale i lidské du eš byli 
pod rou kou tmy neviditelní. Tento nebezpečný čas temnoty se Havran  
rozhodl ukončit tímš e nebeskému náčelníku lstí uloupí slunce. Nej-
d íve v p estrojení obtě kal dceru svého strýce nebeského náčelníka  
a pak se transformoval v jejího syna a začal dědečka ru it svým dětským  
k ikem. Nebeský náčelníkš který svého vnuka nesmírně miloval jej chtěl 
utě it tímš e mu jako hračku nabídl krabiciš v ní  byl ukryt Měsíc. Ha-
vran skrytý v dítěti odstranil z krabice víko a Měsíc unikl na noční ob-
lohu. Následný k ik dítěte opět p ilákal dědečkaš který mu dal tento-
kráte na hraní vět í krabiciš v ní  bylo uvězněno Slunce a denní světlo. 
Havran neváhalš zmocnil se krabice a utekl z domu nebeského náčel-
níka dírou ve st e eš která odváděla kou  z ohni tě. Tak do lo k tomuš 
e havranovo původně bílé pe í získalo černou barvu. Poté havran vy-

pustil Slunce na oblohu a s otev enou bednou cestoval po světě a p i-
ná el v em lidem denní světlo a oheň. Tím zásadním způsobem změnil 
do té doby tě ký ivot lidských bytostí. Duchovéš kte í světlo nenávidě-
liš uprchli do temných oblastí. Také zví ata ztratila svou bývalou mocš 
neboť se mohla za lidi p evtělovat pouze potají. Díky havranovým „da-
rům“ tak lidé mohli čelit duchům i zví atům a začali vytvá et kulturuš 
pěstovat moudrost a rozvíjet dovednost. Havran jako kulturní hrdina 
lidem umo nil nastolit rovnocenný vztah k duchůmš zví atům i rost-
linám (Brinton 1976š Erdoesš Ortiz 1984š Campbell 1991š 2016š Dixonš 
Watts 1992š Erdoesš Ortiz 1998š Leemingš Page 1998). 

Havran ale není pouze pozitivní kulturní hrdinaš neboť je hluboce  
ovládán svojí temnou stránkou spjatou s animální chtivostí a ibalstvím.  
Jak ji  bylo ečenoš Havran je svojí podstatou trikstrš který ve své honbě  
za triumfem a smyslovými po itky l eš kradeš podvádí a ničí. Jeho de- 

struktivní touha v e transformovat z něj tak dělá antihrdinu. Havran 
je z tohoto hlediska liminální bytostš ve které se vzájemně prolíná sa-
krální a profánní svět. Je to dáno tímš e trikstr je současně bůhš člověk 
i zví e. Havran v roli trikstraš vystupující jako dobrodějš prýma  a a-
ekš nerespektuje uznávané normy a hodnotyš vná í do ivota lidí chaos  

a destruuje společenský ád. Zcela paradoxně ale svými činy tyto uzná-
vané hodnoty a normy oz ejmuješ legitimuje a revitalizuje. Tímš e 
vná í do ádu chaos vytvá í novou komplementární skutečnostš která 
jako celek vyjad uje dialektickou jednotu boje protikladů. Na poselství 
mytologických p íběhů o havranovi je ale mo né pohlí et také z onto-
genetické perspektivy jako na ivotní pouťš na jejím  počátku člověk 
dělá chybyš ze kterých se učí tímš e stále více kontroluje své nevědomé 
pudy a animální touhy a postupně je transformuje v kontrolovanou so-
ciokulturní aktivitu. 

Fenomén havrana jako trikstra je mo né analyzovat také z hlediska 
psychoanalýzy Sigmunda Freuda a hlubinné psychologie Carla Gustava 
Junga a jeho teorie archetypů. Podle Junga archetypy p edstavují vroze-
né druhově typické univerzální mody psychického chování a základní  
prvky kolektivního nevědomíš které vystupují v podobě v emi lidmi sdí-
lených praobrazů. Jedním z archetypůš který je mo né spojit s trikstremš  
je „stín“ – kolektivní personiikace lidské animality a schopnosti de- 

struktivně p etvá et svět. Jak v této souvislosti konstatoval zakladatel 
psychoanalýzy Sigmund Freudš trikstra je mo né vnímat jako „vstupní  
bránu“ do Id – nevědomé vrstvy lidské osobnostiš ovládané pudovou 
touhou po slasti a destrukci. Havran vystupující v roli ibala tak p ed-
stavuje personiikaci pudové a nevědomé orálníš anální a genitální tou-
hy (Kane 1998). Hybnou silou trikstrových činů je proto revolta proti 
restriktivní moci kulturyš která represivně omezuje lidské pudy a lid-
skou p irozenost. Zamyslíme-li se nad havranem jako archetypem 
a současně kulturní univerzálií v transkulturní perspektivěš zjistímeš 
e se s fenoménem trikstr a s ním spjatými atributy setkáme v různých 

světových kulturách v historickém čase i geograickém prostoru.
P íběhy o havranovi je mo né pova ovat za nadčasovou zprávu o růz-

ných podobách lidské p irozenosti. Indiánská vyprávění o havranových 
dobrodru stvíchš snechš vítězstvíchš prohráchš poní ení a po etilosti tak 
nadčasově zrcadlí základní paradoxy ivota a různé dimenze lidské p i-
rozenosti. Jedná se o pohled do zrcadla na í lidskostiš neboť v ka dém 
z nás je skrytý havran a s ním spjatý trikstr. 

TRIKSTR JAKO PARADOXNí HRDINA LIDSKÉ EVOLUCE
S kulturním fenoménem označovaným slovem trikstr se setkáváme 
v různých zemích světa v čase i prostoru. Jedná se o kulturní univerzálii  
a svébytnou kulturní konstrukciš která ze synchronní perspektivy vyka-
zuje nadčasovéš kontroverzní a bipolární atributy lidské existence jako 
jsou p íroda versus kulturaš tvo ivost versus ničivostš dobro versus zloš 
rozum versus po etilostš triumf versus poní eníš u lechtilost versus 
podlostš hrdinství versus zbabělostš ád versus chaos. Mnohoznačnost 
a dynamiku trikstrovy osobnostiš která v sobě integruje binární kon-
trasty p írody a kultury je ale mo né interpretovat také prost ednictvím 
t í vzájemně spjatých kategorií zahrnujících (1) ivoči nostš (2) lidství 
a (3) bo ství. Trikstr ve své původní archetypální a mýtické podobě je 
toti  zví eš člověk i bůh. Nep edstavuje statickou entituš ale je bytostíš  
která se v průběhu svého ivota neustále vyvíjí a proměňuje. Pohlí íme-
li na trikstra z diachronní perspektivyš zjistímeš e jeho osudy zrcadlí 
Hegelovu dialektickou triáduš podle ní  vývoj prochází fázemi „teze –  

Havran jako kulturní hrdina v mytologii indián  kmene Haida nalezl v mu li lidská novorozeňata – první lidi 
a předky v ech Haid . © Bill Reid.
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antiteze – syntéza“. P íběhy o tristroviš dochované v četných světových 
mýtech a pohádkáchš p edstavují sémiotickou zprávu o proměňování 
hlavního hrdinyš i světaš je  jej obklopuje. Jejich podstatou je cestaš na 
ní  trikstr dospívá k hlub ímu poznání sebe sama i pop ení mnoha rysů 
své animální a sobecké p irozenosti. 

Je-li trikstr symbolickou metaforou paradoxů lidské existence a sou-
časně zrcadlem binárnosti lidské p irozenostiš v ní  se navzájem prolí-
nají p íroda a kulturaš pak je mo né skrze prizma trikstrových atributů  
analyzovat také průběh evoluce lidského rodu. Jedná se samoz ejmě 
o „vědeckou naraci“ a postmoderní „mytologickou nadsázku“š nicméně  
učiníme-li hlavním hrdinou evoluce lidstva postavu trikstraš mo ná 
hlouběji pochopímeš proč a jak se lidé stali tímš čím jsou. P enesme se 
proto v čase do dobyš kdy se ve východní žfriceš asi p ed 2š8 a  2š5 mili-
ony letš objevili první zástupci lidského rodu. Jednalo se o malé bipední 
primátyš kte í svým vzhledem dosud více ne  lidi p ipomínali impanze. 
P esto v ak ji  tito raní homininéš vykazovali ve svém způsobu ivota 
zárodky ibalovy dvojznačnosti. Dokázali se toti  adaptovat k vněj ímu 
prost edí nejen svým tělem (biologická adaptace)š ale také prost ednic-
tvím výroby jednoduchých kamenných nástrojů (kulturní adaptace).  
Zpočátku ale industrie neplnily utilitární funkci loveckých nástrojů. 
První lidé toti  nebyli lovciš ale mrcho routiš kte í si sběrem rostlinné 
potravy doplňovali ivoči nými bílkovinami z těl uhynulých zví at nebo 
pozůstatků ko isti dravých elem. Ji  v tomto období ale bylo nezbytné 
pou ívat v boji o  ivoči né proteiny ibalstvíš neboť lidé museli „p echy- 

tračit“ své konkurentyš jimi  byli mrcho routi ze světa zví at. Zji tění  
paleoantropologůš e úsvit lidství byl spjatý s mrcho routstvímš by ne-
sporně potě ilo francouzského antropologa Claude Lévi-Strausse 
(1908–2009)š který v rámci své teorie binárních kontrastů umístil feno-
mén trikstra na strukturální úroveň „mrcho routa“. Podle Lévi-Strausse 
trikstrš který obvykle vystupuje v amerických indiánských mýtech v po-
době havrana (krkavce) nebo kojotaš se potravní orientací podobá pre-
dátorůmš kte í se iví masem a současně býlo ravcůmš kte í ivé tvory 
nezabijí (Lévi-Strauss 1963š 2006š 2007).

V průběhu antropogeneze lidéš stejně jako trikstrš svojí p ítomností 
vná eli do světaš který je obklopovalš vývojovou dynamiku a neustálou 
změnu. Zdrojem této změny byly stále dokonalej í materiální a sociální  
technologieš jejich  prost ednictvím p íslu níci rodu Homo p etvá eli  
p írodní svět i svojí vlastní p irozenost. V období mladého paleolitu ji   
pravěcí lidé nebyli pouze sběrači rostlinné potravyš ale také stále více 
úspě ní lovci. K efektivnímu lovu a p e ití v nebezpečném p írodním 
prost edí ale byla nezbytná nejen odvahaš zručnost a obratnostš ale také 
schopnost čelit nástrahám p írody a úspě ně „p echytračit“ její zví ecí  
obyvatele. Významným atributem lidství se tak stalo umění být trikstremš  
který doká e ulovit zví e nebo jej chytit do pasti a pak svoje vítězství  
oslavovat v mýtech a rituálech. Součástí lidské p irozenosti se tak po-
stupně stávala schopnost p ekračovat hranice p írody a vná et do ní  
kulturně stanovený ád. Lstivostš darebáctvíš kodolibostš klam a p e- 

tvá ka jako atributy trikstra se ov em projevovaly nejen ve vztahu k p í-
roděš ale také v mezilidských vztazích. Proto také v době p ed 200 a  
100 tisíci letyš kdy se formovala mysl anatomicky moderního člověkaš  
byla důle itá lidská schopnost p edvídat – umění „číst“ my lenky a včas 
„odhalit“ potenciálně nebezpečné úmysly „těch druhých“. Nep ítelem 
nebo rivalem toti  mohli být i p íslu níci vlastní skupinyš kte í v boji 
o presti  a moc byli schopni pomluvyš podvoduš p etvá ky nebo jiného  
úskočného jednání. ibalství tak bylo na úsvitu lidského rodu v udyp í-
tomné. Člověk musel být stále vět ím trikstremš aby na jedné straně  
„p echytračil“ svět zví at a na straně druhé úspě ně čelil nástrahám 
a intrikám jiných lidí. Efektivní interakce s členy tlupy byla pro p e ití  
stejně důle itá jako schopnost úspě ně čelit predátorům nebo zajistit 

dostatečné mno ství potravy. Na formování moderní lidské mysli měl 
zásadní podíl p írodní výběr a „původní prost edí evolučních adaptací“  
spjaté s tropickým klimatemš savanou a lesostepí východní žfriky. V té 
době ili na i p edci v malých lovecko-sběračských tlupách s poměrně  
slo itou sociální strukturou a recipročními vzorci chování. ž právě 
v tomto ekologickém a sociálním prost edí vznikly speciické adaptivní  
problémyš jim  byli pravěcí lidé nuceni čelitš aby p e ili a p edali své 
geny p í tím generacím. Nezbytnost p e ít a úspě ně se reprodukovat 
vedla ji  v pravěku ke vzniku irokého spektra speciálních „modulů“ lid-
ské mysliš které lidem umo ňují unikat dravým elmámš orientovat se 
na vý ivné zdroje potravyš vytvá et reciproční sociální svazkyš altruis-
ticky pečovat o své potomkyš číst lidskou myslš komunikovat na symbo-
lické bázi a preferovat reprodukční strategie zaji ťující úspě né p edání  
genů dal ím generacím (Barretš Dunbarš Lycett 2001). žni  si to dnes 
uvědomujemeš tyto základní moduly lidské mysliš které dodnes p e-
trvávají v mentální výbavě současného člověkaš v sobě zahrnují celou 
adu atributů trikstra. P i e ení konkrétních adaptivních problémů to-

ti  byla ji  v pravěku u itečná bipolární strategieš která je typická pro 
činy Trikstra – schopnost brát i dávatš ničit i tvo itš být podlý i u lechti-
lýš poní ený i triumfujícíš podvodník i kulturní hrdina. My lení v binár-
ních kontrastech navíc umo ňovalo lidem proměňovat světš který je ob-
klopoval a současně svými činyš jak destruovatš tak legitimovat sociální 
ád. Ji  v původním prost edí evolučních adaptací se tak součástí lidské 

mysli stal groteskní ibalš jeho  činy oscilovaly na hranici p írody a kul- 

turyš ivota a smrtiš ádu a chaosuš dobra a zlaš světa profánního a sa-
králního. Trikstr jako součást lidské p irozenosti vstoupil na evoluční  
scénu jako bytost neustále se enoucí za potravouš úspěchemš po itky  
a sexem. Jíst kvalitní potravuš dob e číst my lenky těch druhých a úspě ně  
se reprodukovat je toti  z evoluční perspektivy velmi adaptivní strategieš  
neboť napomáhá p e ití jednotlivce i p enosu jeho genů. 

Ji  v období mladého paleolitu se ale zrodila také symbolická dimenze  
trikstrovy dvojznačné povahy. žrcheologické nálezy a antropologické  
výzkumy současných loveckých a sběračských společností naznačujíš e 
významnou součástí těchto komunit byl aman a s ním spjaté rituální  
a magické praktiky. Podle francouzské antropolo ky Laury Makariové  
(1908–1993)š která studovala fenomén trikstra v mezikulturní perspek-
tivě u africkýchš polynéských a amerických kmenových společnostíš  
trikstr p edstavuje „mýtickou projekci“ amana nebo čaroděješ který  
svoji rituální aktivitou poru uje posvátná tabu a vyvolává rozkolš aby 
tak paradoxně legitimoval a potvrzoval stávající společenský ád (Maka-
ri 1993). Ji  v pravěku se tak objevuje postava trikstra ijícího na okraji  
společnostiš který vystupuje v roli „zneuctitele“ a mezi jeho  projevy  
chování pat í rebelieš neposlu nost a vzdor. To mu umo ňuje záměrným 
p ekračováním uznávaných společenských hranic destruovat a současně  
revitalizovat podstatné kulturní hodnotyš normy a ideje. Také antropo-
lo ka žnne Doueihi je p esvědčenáš e fenomén označovaný jako trikstr 
je velmi blízký osobě amanaš neboť stejně jako on vyu ívá síly symbo-
lůš triků a lsti k transformaci realityš p ekračování společenských hranic  
a pohybu v liminálním světě. Podle Doueihi nám p íběhy o trikstrovi  
ukazují způsobš jak nahlí et na svět otev ením na ich myslí k spontán- 

ním proměnám realityš která je v dy otev ená a kreativní (Doueihi 1993).  
Zamyslíme-li se nad rolíš kterou pravděpodobně aman hrál v lidské 
společnosti na úsvitu lidských dějinš zjistímeš e plnil celou adu funkcíš  
kterou p ičítáme trikstrovi. amanš stejně jako trikstr ztělesňuje „akt 
proniknutí“ ze světa profánního do světa sakrálního. Svými rituály  
a symbolickými aktivitami vyvolává proces změnyš v jejím  průběhu  
dochází jak k destrukci stávajícího ádu a uznávaných noremš tak k jejich  
revitalizaci a opětném legitimování. aman si nasazuje trikstrovu maskuš  
jejím  prost ednictvím p evrací situace do opačných pólůš ztělesňuje  
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tvůrčí mysl a pohybuje se v liminálním světě. Plní funkci prost edníka 
mezi světem zví atš lidí a bohů. Je nositelem pozitivních i negativních 
hodnotš p ičem  jim dodává prost ednictvím jejich vzájemného kontak-
tu smysl. V neposlední adě je amanš stejně jako trikstrš zdrojem katar-
ze a spontánního uvolněníš jeho  součástí je sní ení psychického napětí 
prost ednictvím hry a komiky.

Trikstr jako nositel bipolarity není pouze archetypálním obrazem pa-
radoxů lidského ivotaš ale také zdrojem a nositelem změnš které svými  
činy vyvolává. Významným atributem trikstra je toti  jeho schopnost 
transformovat svět p írody do podoby kultury. Z tohoto hlediska byla 
kvalitativním skokem v evoluci lidstva neolitická revoluceš v jejím  prů-
běhu se p ed 10 a  8 tisíci lety lidé stali zemědělci a pastevci. Neolitičtí  
trikst i ji  nebyli primárně závislí na sběru po ivatelných rostlin a lovu 
zví atš ale začali p írodu programově domestikovat. P evrstvování p í-
rody světem kultury se tak od období neolitu stalo stejně významným  
atributem ibalstvíš jako je my lení v binárních kontrastechš mnohoznač-
nost lidských činů a rozporuplnost lidské existence. Neolitický trikstr  
vnesl chaos a destrukci do tradičního vztahu člověka k p írodě. Dodnes 
proto není jasnéš zda byl p echod od lovectví a sběračství k usedlém ze-
mědělskému způsobu ivota „obrovský skok nebo osudný krok“. Prav-
děpodobně to byla varianta na téma „dva v jednom“ a navíc také zpráva  
o trikstrově zlot ilostiš která p ekračuje hranice p írody a rozvrací uzná-
vané hodnoty a normy. Na p íběhy o trikstrovi tak lze pohlí et jako na 
analogii peripetií vývoje lidského rodu. Trikstr jako kulturní hrdina na-
ru uje strukturu světa a současně jej svými činy aktivně měníš aby vy-
tvo il něco novéhoš odli néhoš dosud neznámého a cizíhoš prostě ně-
čehoš co tu je tě nebylo. Podle sociální antropolo ky Mary Douglasové 
(1921–2007) trikstr a jeho činy jsou ukázkou sociální anomálieš která 
naru uje uznávané kategorie a taxonomie a poru uje společenský ád. 
Trikstr vná í do světa chaosš a proto jej lze v terminologii Douglasové  
označit jako „nečistou“ (nemístnou) a dvojznačnou bytost (Douglas 
1966š 2014). P íběhy o trikstrovi ov em také p edstavují sémiotické po-
selství o osudu lidských bytostíš které jsou schopny proměňovat svět 
i za cenu vlastní po etilosti a chyb. S omyly a fyzickým utrpením ostatně  
byly spjaty i počátky neolitické revoluce a vznik zemědělství jako nového  
výrobního způsobuš který umo nil p etvá et p írodu i lidskou p iro-
zenost. Kosterní pozůstatky prvních zemědělců toti  svědčí o tomš e 
adaptivní strategie zalo ená na domestikaci zví at a kultivaci rostlin  

byla spjatá se í ením nových nemocí a sní ením kvality lidského ivo-
ta. Cena za zvý enou produkci potravy byla vysoká. Strava neolitických 
zemědělců postrádala nutriční pestrost a obsahovala ni í objem vita-
mínů a minerálů ne  vět ina volně rostoucích rostlinš jimi  se ivili sbě-
rači a lovci. Zvý ená konzumace krobu vedla u zemědělců ke kazivosti 
zubů a nárůstu hladiny cukru v krvi. Růst počtu obyvatel ijících v tr-
valých zemědělských sídlech byl navíc doprovázen í ením infekčních 
chorob (Lieberman 2013). 

Od chvíleš kdy neolitický trikstr začal domestikovat p írodu a trans-
formovat ji do podoby kulturyš postupně narůstaly peripetie lidského 
rodu. Rozkvět starověkých orientálních despocií a antických starově-
kých států byl spjatý s prohlubováním sociální nerovnostiš vyko isťová-
ním porobených částí obyvatelstvaš nárůstem t ídních konliktůš bojem 
vzájemně antagonistických ideologií a vznikem institucí umo ňujících  
legitimovat mocenské zájmy a prosazovat je prost ednictvím násilíš  
válek a teritoriální expanze. Není náhodouš e četní starověcí bohové  
vykazují bipolární atributy trikstra hrajícího současně roli tvo ivého 
kulturního hrdiny i destruktivního zlot ilého ničitele. Trikstr se toti  
prosadil ve světě lidí jak jako charismatický vůdceš tak jako v ehoschop-
ný podvodník a vychytralý hazardní hráč. Slavní starověcí králové 
a úspě ní vojevůdci často dosahovali svých vítězství prost ednictvím 
p etvá kyš lhaníš podvádění a nerespektování „pravidel hry“. Mnozí 
z nich se ale stejně jako trikstr stali tragikomickou obětí svých vlastních 
činů a smě nou igurkou na achovnici dějin. 

Trikstrova kontroverzní schopnost současně tvo it a ničit nalezla své 
uplatnění i ve st edověké feudální kultu e v nekonečné „h e o trůny“ 
a nemilosrdných válkách. Osud vyko isťovaných prostých lidí byl  
v období st edověku mnohem krutěj íš ne  ve vět ině jednoduchých 
sběračsko-loveckých kulturách organizovaných na principu altruistické  
reciprocity. Není tedy divuš e se trikstrš v podobě a kaš stal součástí  
st edověké smíchové kultury. Trikstr s úsměvem vstoupil do prostoru 
tr i ťš karnevalů a pouličních divadelních p edstaveníš kde prost ednic-
tvím humoru hravě znesvěcoval a nemravně parodoval uznávané normy 
a posvátné hodnoty p íslu níků vládnoucí společnosti.

Kvalitativní skok v dějinách lidstva p edstavovala průmyslová revo-
luceš v jejím  průběhu lidé začali v nebývalé mí e vyu ívat nové zdroje 
energie k masové výrobě zbo í. Dominantním ekonomickým systémem  
se stal kapitalismus – ekonomický systémš jeho  hybnou silou je tr ní  
mechanismus a produkce zbo í a slu eb za účelem zisku. Trikstrova 
schopnost bizarně a kontroverzně proměňovat světš se v období prů-
myslové revoluce promítla do stále se zrychlujícího procesu rozsáhlých 
ekonomickýchš vědeckýchš technologickýchš demograickýchš sociokul-
turních a environmetálních změnš které ovlivnily chod dějin a promě-
nily podobu na í planety. V kapitalismu ji  není základním prost edkem 
výroby zemědělská půdaš ale zbo ní průmyslová velkovýrobaš spjatá 
s vědeckým a technickým pokrokem. Ve vyspělých industriálních a post- 

industriálních společnostech ale navíc začaly hrát stále vět í roli mo-
derní informační a mediální technologieš které původně měly slou it li-
demš ale postupně se začaly obracet   proti svým tvůrcům. Svět symbolů  
a významůš jen  byl na úsvitu lidstva spjatý s rituálními aktivitami i-
balského amanaš získával v průběhu evoluce lidstva stále vět í auto-
nomii. Trikstrova schopnost v e proměňovatš destruovat nebo relati-
vizovat se v době moderny úspě ně uplatnila v tiskuš rozhlaseš ilmu 
a televizi. Nové komunikační technologieš internet a mo nost vstupu  
člověka do počítačové virtuální reality ale způsobilyš e se moderní 
trikstr stal nejen tvůrcemš ale také zajatcem stále více hypertrofujících 
sémiotických systémů. Tak jako v mýtech p írodních národů i v součas-
né informační společnosti se trikstrš uvězněný v lidském těleš stal obětí  
své vlastní vynalézavostiš neboť světu moderních médií zaplatil cenu Trikstr se v podobě a ka stal součástí středověké smíchové kultury. © Barbora P tová.
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nejvy í – svůj vlastní mizející časš který uvízl na sociálních sítích nebo 
v hlubinách internetu (Eriksen 2001š 2005). 

Trikstr jako univerzální součást lidské p irozenosti má svůj podíl ne-
jen na spoutání člověka sítí symbolů a významůš ale také na narůstající  
závislosti lidí na surovinových a energetických zdrojích. Trikstrova i-
voči ná nenasytnost a honba za materiálními po itky toti  vedla ve vy-
spělých zemích světa ke vzniku konzumní společnosti. Neustále se 
roz i ující spektrum pot eb stále vět ího mno ství lidí ale ve svých dů-

sledcích způsobilo ekologickou krizi a růst globálních problémů lidstva. 
Na sklonku 20. století ji  bylo evidentníš e p íroda svůj boj s kulturou  
prohrává a není schopná vlastními adaptivními mechanismy obnovit  
p irozenou rovnováhu mezi devastujícími důsledky existence lidského 
rodu a p irozeným fungováním p írodních ekosystémů. Unikátní „ex-
periment p írody“ jménem „kultura“š který umo nil p íslu níkům rodu 
Homo adaptovat se k vněj ímu prost edí kulturními technologiemiš ve 
svých důsledcích vedl k destrukci v ech základních slo ek ivotního 
prost edí. Trikstr zakódovaný v lidské p irozenosti ve své honbě za su-
rovinami a energií bezohledně po kodil hydrosféruš pedosféruš atmosfé-
ru i biosféru. Trikstr se navíc úspě ně replikoval do té míryš e způsobil 
celosvětovou populační explozi. Jeho stále více hladových krků si vy á-
dalo masovou výrobu potravin na úkor jejich kvality. Není tedy divuš e 
v současné době Trikstrova proslulá ravost a nenasytnost obludným 
způsobem hypertrofuje. P itom je z ejméš e masově vyráběné průmys-
lové potraviny si vybírají svoji daň na ivotním prost edí i lidském zdra-
ví. Lidéš kte í se iví průmyslovými potravinamiš konzumují ve srovnání  
s lovci a sběrači relativně vysoké procento krobů a sacharidů. Jejich 
strava má poměrně nízký obsah bílkovin i vláknin a vysoký podíl tuků 
a cukrů. Díky pokroku v oblasti léka ství se sice prodlu uje délka lidské-
ho ivotaš ale kvalita genofondu lidstva jako celku klesá. Lidé se do ívají 
vy ího věku ne  v minulostiš ale narůstá počet posti ení způsobený  
nep enosnými nemocemiš stresemš cukrovkou a obezitou (Lieberman 
2013). Symbolem industriálního a postindustriálního věku se tak stává  
stále více otylý trikstr chtivě pojídající burgry a sma ené hranolky. 
V průběhu lidské evoluce se postupně transformoval postoj člověka  
k světu od počáteční naivityš p es ironickou seberelexi a humornou 
nadsázku a  k tragikomické a nesmyslné absurditěš koncentrované 
v trikstrově bipolární schopnosti současně tvo it i ničit.  O to více ote-
v enou otázkou zůstáváš zda se lidstvo doká e poučit ze svých chyb. Zda 
člověkš stejně jako hrdina četných mýtůš trikstrš dospěje k hlub ímu po-
znání sebe sama a doká e p ekonat destruktivní důsledky své původní 
ivoči né a sobecké p irozenosti.
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