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Periférie koloniálních říší

V šeru dávných věků
Dramatické politické události nedávné doby stejně jako předchozí koloniální minulost způsobily, že na Malých Sundách
proběhlo jen málo výzkumů, které by nezvratně prokázaly původ nynějšího obyvatelstva. Archeologické nálezy jsou do té
míry ojedinělé a analogie tak nejisté, že zatím není možné přesně a souvisle vylíčit počátky lidské společnosti na území dnešního Východního Timoru. Některá fakta se zdají potvrzovat
domněnku, že Timor obývali už hominidní předchůdci člověka.
Sám Homo sapiens se tu však objevil až v mezolitu (střední
době kamenné). Právě z těchto časů pravděpodobně pocházejí skalní malby v kraji Tutuala. Vyobrazené symboly mají
magický smysl stejně jako podobné výtvory ze severu Austrálie, z Nové Guineje a některých ostrovů východní Indonésie.
V mezolitu, někdy kolem roku 7000 př. Kr., se objevil nejstarší ze čtyř rasových typů, které se pak smísily do nynější
východotimorské populace; védsko-australoidní typ člověka
měl podobné rysy, jimiž se vyznačují australští domorodci
nebo Védové na Srí Lance. Tyto rysy dodnes převažují u 10 až
15 % obyvatel země.
Další skupina obyvatel – asi 8 % – má svůj původ v papuánsko-melanéských přistěhovalcích. Někdy kolem roku 3500 totiž
ostrova dosáhli negroidi (zcela nepříbuzní africkým černochům) takzvané kultury oválných kladiv. Z této migrační vlny
se dodnes zachovalo přinejmenším pět východotimorských
jazyků – fataluku, makalere, makasai, midik a bunak.
Hlavní masa předků dnešních Východotimořanů na ostrov
pronikla při velkém rozptylu protomalajského praetnika kolem
roku 2500 př. Kr. Tito lidé mladší doby kamenné cestující na
typických člunech či prámech s vahadlem od ostrova k ostrovu
se usazovali na výhodných místech a stavěli tu své domy na
kůlech. Pěstovali obilniny, využívali domestikovaných buvolů,
rozvíjeli hrnčířství, košikářství a tkaní látek. Pro počáteční fázi
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jejich působení na ostrově bylo charakteristické čtyřhranné
kladivo, podle něhož se jejich neolitická kultura pozná. Z tohoto protomalajského obyvatelstva s europoidními rysy pochází
60 % dnešního východotimorského národa a všechny zbývající
domácí jazyky náležející do austronéské nebo malajsko-polynéské skupiny.
Posledních přibližně 20 % obyvatelstva má původ v takzvané deuteromalajské rase, která vznikla sloučením mongoloidní
a protomalajské krve.
Rozmanitost populačních elementů způsobila velké rozdíly
v timorských jazycích, zvycích a kulturách. Lokální a kmenovou
pestrost vyrovnávaly nejprve některé převažující společné zvyky náboženské povahy, později pak náboženský tlak portugalského katolicismu. Původně byli zdejší lidé animisté, nedotčení
hinduistickým nebo muslimským vlivem. Jejich abstraktní bůh
se nazýval Maromak, což v nejužívanějším ostrovním jazyce
tetum znamená Zářící. Existovaly sošky symbolizující mužská
(Baku-Mau) a ženská (Mau-Bonak) božstva plodnosti, které
se dodnes dochovaly na ostrově Atauro. Obřady a kult se
soustřeďovaly především na uctívání předků a posvátných
předmětů (lulik = posvátný, nedotknutelný) pokládaných za
nositele nadpřirozené moci, často byly uctívanými předměty
kameny. Posvátné domy (uma-lulik nebo ama-lulik) uchovávající takové předměty byly tedy jakýmisi chrámy. Běžně se
prováděly obětní obřady za déšť, plodnost země, hojnost ryb,
plodnost a zdraví lidí i zvířat, nebo za úspěch určité činnosti.
Při obřadech se obvykle pojídalo maso obětovaných buvolů,
prasat nebo jiných cenných zvířat. Mezi obětními obřady vynikala svou časovou a organizační náročností pohřební ceremonie hakoi-mate zaměřená na nasycení duše mrtvého. Šamani
znali nesčetné prostředky (matakau) na zapuzování zlých
duchů nebo na ovlivňování lidí na dálku: ﬁgurína krokodýla
měla kupříkladu zajistit, že zloděje potrestá krokodýl tím, že ho
sežere, kámen měl provinilci přivodit bolesti břicha atd.
Mezi duchovními produkty byly oblíbeny příběhy ústně a
zpaměti šířené specializovanými „pány slova“ (lia-na’in). Vysoký statut těchto vypravěčů podporovala jejich nezbytná účast
na tradičních obřadech i fakt, že bývali hlídači posvátných
předmětů lulik. Předávané texty byly buď prozaické nebo ver-
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šované paměti (ai-knanoik) či písně (ai-knananuk) určené ke
zpěvnímu přednesu.
Lidová hudba se opírala převážně o bicí nástroje. Kromě
bubnů s koženou blánou či kovových gongů se však používaly
také rákosové píšťaly a lakadou, bambusový válec s podélnými
zářezy uvolňujícími jakási vlákna, na něž se dalo brnkat jako na
struny. Dřevěné signální píšťaly umožňovaly dorozumívání na
dálku v horském terénu. Teprve mnohem později přivezli cizinci řadu bubínků, kastanět, tamburín, kytar a smyčcových nástrojů (dodnes vyráběných podomácku) evropského typu.
V synkretických projevech lidové kultury měl nezastupitelnou úlohu tanec. Dodnes se zachoval populární tanec tebedai,
při němž ženy v rytmu bubnů pomalu postupují dokola v řadě,
zatímco muži před nimi provádějí rytmické pohyby doprovázené máváním šátky. Při tanci tebe vytvoří účastníci velký kruh,
který se pomalu pohybuje pouze podle rytmu prozpěvovaných
žertovných písní. Mezi muži si uchoval svůj význam válečný
tanec loro-sa’e oslavující vítězství; původně končíval uříznutím
hlavy zajatého nepřítele.
Materiální kultura se příliš nelišila od sousedních etnik. Obvyklé žvýkání betelu s vápnem si vynutilo výrobu krásně dekorovaných nádob z bambusu nebo tykví, v nichž se uchovávaly
potřeby ke žvýkání včetně vápna připravovaného z mušlí. Na
keramice i jiných výtvorech převládal vlnitý ornament, ale také
háčky, spirály a jejich složité kombinace. Okrouhlé přízemní
domy s kuželovou střechou stavěné z přírodních materiálů
na západě se vymykaly z pravidla vyvýšených kolových staveb
obvyklých na většině území; na východě mezi obcemi Baucau
a Lautém se stavěly vysoké domy na čtyřech mohutných pilířích o výšce až dva metry, s obytným patrem a podkrovím
pod příkrou vysokou střechou. Pod obytným patrem se držela domácí zvířata, otevřené stěny obytné etáže dovolovaly
ženám vysedávat směrem do volného prostoru a tkát látky.
Společenským a slavnostním oděvem žen i mužů byl sarong,
dekorativní látka ovinutá kolem těla, při práci se však obě
pohlaví spokojila s malou bederní rouškou. Ženy dokázaly na
jednoduchých stavech utkat i složitě zdobené látky.
Více než ženy se ovšem zdobili muži-válečníci. Jejich vlasy
vyzvedával hřeben nebo čelenka, složité rotangové konstrukce
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umožňující pochlubit se vějířem per se často opíraly o jakýsi
pancíř upevněný na zádech. Bojovníci stavěli na odiv své zuby
zdobené zlatem, napodobeniny buvolích rohů z různých materiálů včetně stříbra, především své zbraně. Kromě luků a
šípů, zdobených válečných seker a mečů používali i foukačky
s bambusovými nebo palmovými šipkami utěsněnými před vystřelením bavlnou. Parádní kopí byla mnohdy vyzdobena srstí
zvířat, nebo i lidskými vlasy. Lovci lebek se ve starých dobách
pyšnili svými trofejemi a zkušení válečníci obvykle učili své syny
krutému řemeslu tím, že nutili děti useknout zajatci hlavu.
Lidé, kteří se na Timoru usídlili, věrně odráželi složitou etnickou a kulturní mozaiku celého prostoru jihovýchodní Asie
také svou politickou nejednotností. Žili v klanech a kmenech,
které mezi sebou často bojovaly a nejspíš také pro válečné
účely vytvářely a zase rozpouštěly koalice či federace. Ve společenské organizaci některých komunit se uplatňovaly zbytky
matriarchátu. Na některých místech se dlouho zachovával
nákup ženicha, který se musel osvědčit v domě nevěsty, než
si ji směl vzít. Pestrost obyvatelstva projevující se v bohatě
diferencované kultuře, obyčejích, oděvech, stavbách, mluvě,
nástrojích či stravování se ještě zvýšila, když na ostrov začali
pronikat asijští a po nich i evropští obchodníci s kořením, dřevem a zemědělskými produkty.

Cizinci přicházejí
Na počátku 2. tisíciletí křesťanského letopočtu se na Jávě
začala tvořit významná mocensko-kulturní centra. Jako svůj
náboženský základ přijala hinduismus šířící se z Indie. Timor
se dostal na okraj sféry vlivu říší Kadiri (1049–1222) a Madjapahit (1293–1527), ale indojavánská civilizace poznamenala
vzdálenou periférii Malých Sund jen nepatrně. Pouze typicky
hinduistické tance v kraji Suai svědčí o málo znatelném ovlivnění timorské kultury dalekou inspirací.
V 15. století se začali pravidelně dotýkat východosundských
ostrovů Malajci z muslimského království s centrem v Malace.
Obchodníci postupně ovlivnili oděv a kuchyni pobřežních populací, vyměňovali si s nimi zkušenosti týkající se rybářství a námořní navigace. Nepodařilo se jim ovšem prosadit na Timoru

