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ZAJÃ•MAVÃ• SVÄšT LIDÃ• MOSUO
NedÄ›le, 16 prosinec 2007

V odlehlé Ä•ásti Himalájí na hranicích Ä•ínských provincií Yunnan a Sichuan leÅ¾í jezero Lugu, obklopené ze v&scaron;ech
stran lesnatými horskými stránÄ›mi. Nejvy&scaron;&scaron;í horou je 3800 metrÅ¯ vysoká Shizi. Podle zdej&scaron;ích lidí bohynÄ› zemÄ›, lidí a lásky. Okolo Shizi jsou seskupeny hory muÅ¾Å¯, nebo-li milencÅ¯ bohynÄ›.
V blízkosti hory a na bÅ™ezích jezera Å¾ijí jiÅ¾ více neÅ¾ 2000 let lidé kmene Mosuo. Mosuové se od ÄŒíÅˆanÅ¯ ve
vysocí, &scaron;tíhlí, snÄ›dí, velmi atraktivní (platí pro Å¾eny i muÅ¾e), Å¾eny jsou na první pohled velmi sebevÄ›domé.
V&scaron;ak mají na co, jsou pÅ™íjemné a velmi pÅ¯vabné. Kmen Mosuo se díky himalájské izolaci rozvinul ve velmi
svébytnou a ojedinÄ›lou kulturu. Antropology jsou povaÅ¾ováni za pÅ™íklad matriarchálního uspoÅ™ádání spoleÄ•nosti.
Hl
slovo v komunitÄ› (rodina není v matriarchátu zcela vhodným oznaÄ•ením) má zjevnÄ› a se v&scaron;ím respektem Å¾ena. Pro
tu nemluvím o rodinÄ›? U MosuÅ¯ totiÅ¾ rodinu jako spoleÄ•enskou jednotku neznají.
KaÅ¾dé dítÄ› Å¾ije celý Å¾ivot se sv
ta zase jako dítÄ› se svou matkou... DítÄ› totiÅ¾ vÅ¾dy patÅ™í k Å¾enÄ›. Ve velkých rodinných domech, postavených do Ä•tve
pospolu nÄ›kolik generací Å¾en a muÅ¾Å¯ (dÄ›tí nÄ›které z Å¾en), má tam kaÅ¾dý vlastní místnost.
Mosuové neuzavírají
svazky. Vztahy mezi muÅ¾i a Å¾enami jsou u nich zaloÅ¾eny pouze na vzájemných citech, nikoliv na ekonomickém Ä•i
sociálním základÄ› a mohou trvat jednu noc i celý Å¾ivot. PÅ™estoÅ¾e nÄ›kteÅ™í mohou mít znaÄ•ný poÄ•et sexuálních partn
pravidlo, Å¾e o sexuálních záleÅ¾itostech se veÅ™ejnÄ› nehovoÅ™í, zejména ne pÅ™ed nejbliÅ¾&scaron;ími Ä•leny klanu Ä
star&scaron;ími lidmi. Pokud si Å¾ena pÅ™eje vztah ukonÄ•it, jednodu&scaron;e dveÅ™e od své komÅ¯rky pÅ™ed muÅ¾em z
muÅ¾ se jiÅ¾ více neukáÅ¾e. Svazek je ukonÄ•en a ani pro jednoho z nÄ›j neplynou Å¾ádné povinnosti. KdyÅ¾ toto povyraÅ
zanechá své následky a Å¾ena porodí dítÄ›, zÅ¯stane potomek v domÄ› matky a je vychováván matkami a Å¾enskými
pÅ™íbuznými. ChlapcÅ¯m poskytují muÅ¾ský vzor v&scaron;ichni muÅ¾i v klanu.
Zdej&scaron;ím lidem jsou cizí pro ná
bÄ›Å¾né vlastnosti jako je Å¾árlivost, nebo pokrytectví. V jazyce mosuo neznají výraz pro monogamii, znásilnÄ›ní, válku nebo
vÄ›zení. Jejich rodinné vztahy jsou velmi hezké.
Starají se o sebe navzájem, respektují se a jejich nejstar&scaron;í
Ä•lenové se tÄ›&scaron;í velké úctÄ›. Tajemství dobrých vztahÅ¯ tkví nejspí&scaron; v tom, Å¾e nemíchají dohromady záleÅ¾it
srdeÄ•ní a vÄ›ci ekonomické, dÅ¯leÅ¾ité pro pÅ™eÅ¾ití.
Podle jejich zpÅ¯sobu je dÅ¯leÅ¾ité, aby kontrola nad majetkem a
dÄ›tí zÅ¯staly v rukou pokrevních pÅ™íbuzných, jejich soudrÅ¾nost s rodinou je samozÅ™ejmá. Lásku si nekomplikují zbyteÄ•n
jako jsou peníze Ä•i majetek.
Spokojené páry zÅ¯stávají spolu a ty nespokojené se v tichosti bez jakýchkoliv pÅ¯tek
rozcházejí.
Pro lidi vládnoucí angliÄ•tinou je zde zajímavý snímek - ale v podstatÄ› rozumÄ›t bude kaÅ¾dý... .
Å½e
na tÅ™i generace. Nejstar&scaron;í generace, Å¾eny star&scaron;í (&scaron;edesát a víc) peÄ•ují o pÅ™edky a taky mluví
s mrtvými. Nejmlad&scaron;í Å¾eny vykonávají kaÅ¾dodenní bÄ›Å¾nou práci. Pracují na rodinných polích a zahradách a také s
starají o to, aby mÄ›l klan dostatek potomkÅ¯... Ano, dívky a Å¾eny v rozmezí 13-40 let se vÄ›nují nejen práci, ale
pÅ™edev&scaron;ím mateÅ™ským povinnostem. MoÅ¾ná se ptáte, jak to, Å¾e se dÄ›ti rodí, kdyÅ¾ Å¾eny Å¾ijí v domácnost
pÅ™íbuznými (syny, bratry, strýci). VÄ›dci nazývají toto chování mosujských Å¾en k muÅ¾Å¯m termínem "visiting marriage" (m
formou náv&scaron;tÄ›v). OstatnÄ› slovo manÅ¾elství by je&scaron;tÄ› samo mÄ›lo být v uvozovkách.
KaÅ¾dý rok se koná
slavnost (viz video), pÅ™i které je uctívána bohynÄ› lásky. PÅ™i této slavnosti si Å¾ena z kmene Mosuo vybírá nového
milence. PÅ™i oblíbených tancích v kole se drÅ¾í za ruce a má-li muÅ¾ o svou dívku zájem, dá ji rukou znamení do dlanÄ›. Ta
pÅ™ípadÄ›, Å¾e i jí se muÅ¾ zalíbil, ho opÄ›tuje. V noci pak muÅ¾ nav&scaron;tíví svou vyvolenou, ale odchází za svítání, dÅ
vzbudí matka mladé dámy. A tak pak za ní veÄ•er dochází do jejího pokoje, tráví s ní ov&scaron;em jenom noci, za úsvitu
se vÅ¾dy musí vrátit zpátky ke své matce. KaÅ¾dý smí Å¾ít pouze tam, kde pracuje, to jest tam, kde se narodil, kde má
matku.
StÅ™ední generace, tj. Å¾eny 40-60leté, mají za úkol zajistit, aby rodina nestrádala. Samy tvrdÄ› pracují a rozdÄ›
práci mezi ostatní. Hlava klanu je volena z Å¾en stÅ™ední generace a ta se stará o v&scaron;echny ekonomické a sociální
záleÅ¾itosti, opatruje majetek klanu, urÄ•uje kdo a kde bude pracovat, plánuje a vykonává klanové slavnosti, peÄ•uje o
Ä•leny klanu, stará se o hosty.
Dívky a chlapci se stávají souÄ•ástí klanu pÅ™i vstupu do biologické puberty. Od tohoto
okamÅ¾iku mají stejná práva a povinnosti jako ostatní Ä•lenové klanu. Jakmile dívky dosáhnou 15 let a chlapci 17, mohou
zaÄ•ít s intimním Å¾ivotem. Biologické otcovství není dÅ¯leÅ¾ité. Daleko dÅ¯leÅ¾itÄ›j&scaron;ím je pro lidi Mosuo pokrevní sp
mosuo jazyce dokonce neexistuje slovo pro otce. A mnohé z dÄ›tí dokonce svého tatínka ani nezná.
Mosuové Å¾ijí ve
velkých spoleÄ•enstvích, o dÄ›ti se starají jak Å¾eny, tak muÅ¾i (bratÅ™i, strýcové) a v&scaron;em muÅ¾Å¯m je starost o dÄ›t
pÅ™irozená. SvÅ¯j zpÅ¯sob Å¾ivota berou jako pÅ™irozený, na rozdíl od manÅ¾elství etnických ÄŒíÅˆanÅ¯, kteÅ™í manÅ¾e
pÅ™edev&scaron;ím jako obchodní transakci dvou rodin. V 60. a 70. letech byli Mosuové Ä•ínskou vládou nuceni pÅ™ijmout
vÄ›t&scaron;inové manÅ¾elské zvyklosti. PozdÄ›ji následovala vlna rozvodÅ¯ a Mosuové se vrátili k pÅ¯vodnímu systému.
Tím, Å¾e v Mosuo svÄ›tÄ› neexistují manÅ¾elské vztahy, zákonitÄ› neexistují vÄ›ci jako domácí násilí, nevraÅ¾ivost tchýní a tc
a dal&scaron;í, u nás tak bÄ›Å¾né komplikace manÅ¾elského Å¾ivota; a to jsme se je&scaron;tÄ› nedostali k nevÄ›Å™e... Ost
jazyce mosuo bychom pro tento jev marnÄ› hledali výraz. No, není to krásné?
Na druhou stranu - mami, promiÅˆ, ale vydrÅ¾
spolu celý Å¾ivot pod jednou stÅ™echou ... Paula
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