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Demaskované 
masky
Český kulturolog  
se vyslovil  
k transkulturnímu  
fenoménu masek

Kolapsy v nás –  
Kolik vydrží civilizace?
Monumentální sborník nabízí desítky pohledů 
na kolapsy kultur

Skromná svým vzezřením, ambicióz-
ní svým obsahem. Taková je ve zkratce 
knížka Maska a tvář kulturologa Víta Er-

bana (*1974), jenž na Filozofické fakultě UK 
přednášel antropologii umění a nyní půso-
bí na Jihočeské univerzitě. Svůj zájem o feno-
mén masek a maskování, kterému se věnoval 
ve své dizertační práci, převedl do kompakt-
ního díla, jež se jako jedno z prvních v ČR vě-
nuje zásadnímu smyslu masek a odhlíží – 
zcela záměrně – od jejich redukce na pouhý 
artfetakt a atraktivní vizualitu.

„Mým záměrem je uchopit masku (opro-
ti tradičním definicím, typologiím a klasifi-
kacím) jako prostředek lidské hry s identitou 
a ukázat, nakolik může být maska (a zvlášť 
kulturně variabilní vztah mezi maskou a tvá-
ří) vhodným prostředkem ke studiu poje-
tí identity, konceptu individuality a prožitku 
,já´ určité kultury,“ píše Erban (str. 9).

Útlou, přesto z pohledu české etnologie/
antropologie zásadní studii rozčlenil na tři 
bloky. V prvé části shrnuje vědecko-výzkum-
né přístupy a hlavní literaturu, ve druhé se 
zabývá původem i podstatou masky a ve třetí 
pasáži pak i maskou coby prostředkem k pro-
měně identit. Zásadní je Erbanovo věcné od-
lišování pojmů identita, individualita a já 
ve všech adekvátních rovinách – třeba jako 
aspekt daného výkladu světa (world view).

„Po dlouhé rozvaze jsem se rozhodl ne-
zapracovávat obrazovou přílohu. Hlavním 
důvodem je, že tématem nejsou ani tak vý-
tvarné či vnější atributy masek, jako spíše vý-
znamové vztahy a kulturní souvislosti, které 
vyfotografovat nelze“ (str. 13). Finálním do-
kladem Erbanovy vědecké poctivosti budiž 
i citát ze strany následující: „Je třeba si uvě-
domit, že některé masky měly či dosud mají 
ve svém původním kontextu posvátný roz-
měr a jejich volné fotografování, kopírová-
ní a přetiskování lze považovat za projev kul-
turního vykrádání.“ I to je důvod, proč zde 
přítomnou práci velmi pečlivě číst. l

V posledních letech se na českém kniž-
ním trhu objevilo hned několik titu-
lů, jejichž autoři si jako předmět svého 

díla zvolili kolaps. Nepřehlédnutelný zá-
jem o toto téma rezonuje se sociopolitickými 
a ekonomickými procesy v současné euro-
americké zóně, jak ostatně konstatuje v úvo-
du ke knize český egyptolog Miroslav Bárta. 
V souvislosti s ní se často skloňují slova krize, 
rozpad, katastrofa a jiná podobně pesimistic-
ky vyznívající.

K těmto tématům má již český čtenář 
k dispozici dílo od úspěšného propagáto-
ra vědy Jareda Diamonda, jehož knihu Ko-
lapsy vydalo taktéž nakladatelství Acade-
mia. Zájemce o tématiku může sáhnout také 
po „klasice“ od Josepha Taintera Kolapsy slo-
žitých společností. K těmto titulů lze zařa-
dit i klasické dílo německého badatele Oswal-
da Spenglera Zánik Západu, který ve své vizi 
ohlásil kolaps kultury Západu, jež se podle 
jeho soudu ocitla ve stavu civilizace. Tu chá-
pal jako poslední, agonickou fázi vývoje kul-
tury, která bude podle něj trvat od roku 1800 
do roku 2000, přinejmenším.

k DEFinoVání kolaPSu
V úvodním textu Miroslav Bárta shrnul mo-
tivy pro přípravu této rozsáhlé publikace 
a samotné téma kolapsů uvedl do historic-
kého kontextu. Zároveň se věnoval nezbyt-
nému vymezení kolapsu a jeho základních 
rysů. Škoda, že podobnou pozornost nevěno-
val také pojmům kultura a civilizace, jež jsou 
v názvu publikace a představují nepochybně 
jeden z předmětů knihy.

Samotný kolaps vymezil jako „ze své po-
vahy něco zásadně nechtěného, co se proje-
ví jako náhlá a zásadní změna struktury dané 
entity“ (str. 21). Nicméně ve shodě s již dří-
vějším stanoviskem, zastává názor, že „ko-
laps ve skutečnosti neexistuje“ (str. 21). Ko-
lapsy totiž nakonec vyústí v nějaký nový 
počátek. Tato teze se stala hlavním posel-
stvím sborníku Něco překrásného se končí 
(2008), který profesor Bárta editorsky připra-
vil spolu s biologem Petrem Pokorným. Dluž-
no dodat, že tímto sborníkem začala vlastně 
celá myšlenka na rozpracování tématu kolap-

sů do rozsáhlé kolektivní monografie. Shrnu-
to a podtrženo, nelze hovořit pouze o kolap-
sech, ale nutně také o regeneracích. Důvod je 
prostý, řečeno s naznačeným básníkem Sei-
fertem: „Každého dne se něco končí, Něco 
překrásného se končí… Každého dne se něco 
počíná, Něco překrásného se počíná“.

TřiCíTka náHlEDů na kolaPSy
Těžiště monografie nepochybně představu-
jí analýzy a interpretace kolapsů a regenera-
cí kultur a civilizací, jak je podali přední čeští 
badatelé z oborů jako je například archeolo-
gie, historie, etnologie, politologie, biologie, 
geodézie a mnohé další. Těch se v této kni-
ze sešlo více než třicet. Připravili pestrou pa-
letu příkladů na jednotící téma kolaps a re-
generace kultur a civilizací. V čase a prostoru 
může čtenář navštívit paleolitické lovce-sbě-
rače moravského gravettienu, ale také staro-
věký Egypt, Čínu a Sumer.

Nechybí český kontext, který se promí-
tl v tématech, jako jsou Bílá hora, rozdělení 
Československa, pád Rakouska-Uherska. To 
je jen ochutnávka, která naznačuje, že je sku-
tečně z čeho vybírat. Na rozdíl od výše zmí-
něného Spenglera není vyznění knihy pe-
simistické; kolaps a regenerace jsou jako 
dvě strany téže mince. Autoři, kteří se v této 
monografii sešli, by se zřejmě nepřiklonili 
ke Spenglerově názoru, že náš osud je zpeče-
těn a my se máme zachovat jako římský vo-
ják v Pompejích, jehož při výbuchu Vesuvu 
zapomněli odvolat ze služby. A ten tím pá-
dem nevyhnutelně zemřel ve službě. l
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