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1. Úvod 

Cargo kult je náboženské hnutí objevující se nejvíce u izolovaných a kmenových 

společenství po setkání s více technologicky vyspělou společností a kulturou. Ve většině 

případů se jedná o vytváření nebo napodobování magických rituálů za účelem získání 

reálného hmotného bohatství  

První zmínky o takzvaném cargo kultu se objevují již v koncem 19. století, avšak 

nejvíce se o nich hovoří v době druhé světové války. První zmiňovaný cargo kult, o kterém 

bylo pojednáváno je kult Tuka na Fidži, který roku 1885 zdokumentoval a zaznamenal 

Peter Worsey1 

Předpokládaný důvod vzniku cargo kultů je především vysvětlován stykem dvou zcela 

rozdílných kultur během již zmiňované 2. světové války. Když totiž američtí vojáci 

zakládali v Tichomoří vojenské základny, přišli do té doby izolované národy poprvé do 

styku se západním zbožím a předměty, které do té doby nemohli znát. Během pobytu 

těchto západních vojáku si místní národy všímali rituálového chování, které do té doby 

neviděli. Když například američtí vojáci kráčeli s puškami na ramenou či v určitý den 

vyzdvihovali vlajku na stožár. Netrvalo dlouho a dorazili americká letadla s novými 

provianty a nutnými zásobami, které byly určeny právě vykonavačům těchto rituálu neboli 

americkým vojákům. To se v očích izolovaných národu stalo hlavním vodítkem 

k napodobování „západních rituálu“ a začali se domnívat, že pokud to budou dělat stejně 

tak, i jim přiletí letadlo s nějakým zbožím.  

Poté co vojáci opustili své vojenské základny, z Tichomoří a z různých ostrovů, si 

s sebou odvezli i většinu materiálu, zboží a proviantů. Izolované národy tam zůstali pouze 

s představou, jak se jednou na obloze objeví takové letadlo, jaké sem létalo, když američtí 

vojáci prováděli své rituály a pokud je dostatečně dobře napodobí, získají tím cargo. 

 

 
1 Worsley, Peter (1957). The Trumpet Shall Sound: A Study of "Cargo Cults" in Melanesia. pp. 17–31. ISBN 

0805201564. 
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2. Význam carga 

Všechny cargo kulty se vyznačují jistými stejnými charakteristikami, tou 

nejvýznamnější je bezpochyby jakási syntéza dvou hlavních faktorů. Prvním z nich je 

očekávání pomoci od svých předků neboli charismatických vůdců a druhým je víra 

v hojnost zboží. Systém fungování společnosti v Melanésii stál na principu takzvaného 

„velkého může“.2 Což znamenalo, že úroveň postavení byla určována rozdáváním darů. 

Pokud měl obdarovaný stejné nebo větší bohatství tak tento dar, jež mu byl věnován 

předčil vlastním darem, který daroval muži, jenž ho předtím obdaroval. Čím více 

„dlužníků“, kterým byl věnován dar, ale nebyl oplacen darem stejné či vyšší hodnoty, tento 

muž měl, tím byl považován za mocnějšího. Pokud nemohl obdarovaný na oplátku darovat 

ani menší dar, byl takový muž považován za „odpad“.  

Tím že vojáci obdarovávali místní dary, pro které dosud izolované obyvatelstvo 

nemělo adekvátní protějšky, nemohli tak vojáky obdarovat stejně či více hodnotnými dary. 

Mezi domorodým obyvatelstvem zůstal určitý pocit dluhy vůči západní společnosti. 

Zejména kvůli neznalosti moderních výrobních prostředků se tak místní obyvatelstvo 

začalo domnívat, že všechny tyto materiály a zboží, kterým příchozí lidé oplývali musí být 

výdobytkem mystickým a že ho jistě nabyli prostřednictvím předků a božstev. Zároveň 

však věří že všechno toto zboží bylo prvotně určeno jim, ale protože došlo k nedopatření, 

nabyli tohoto bohatství ti nepravý.3 Charakteristický rys pro cargo kult je tak víra že tito 

duchové, kteří jednou obdarovali například i příchozí vojáky, příště při provádění těch 

správných rituálů obdarují i je.  

 

 

 

 
2 Otto, Ton (2009). "What happened to Cargo Cults? Material Religions in Melanesia and the West". Social 

Analysis. 53 (1): 90. doi:10.3167/sa.2009.530106. 
3 Harris, Marvin. Cows, Pigs, Wars, and Witches: The Riddles of Culture. New York: Random House, 1974, 

pg. 133-152 
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2.1. Symbolika zboží 

Dalším faktem je spojování symbolů křesťanství s kulturou místních obyvatel. Často 

se objevují kříže, jaké bylo možné vidět například na sanitních vozech amerických vojáků, 

ale i hrobech, které zde provizorně v minulosti vznikaly. Kulturně zajímavá je i výstavba 

napodobenin určitých budov, jako jsou vojenské jídelny, ubikace, hangáry, anebo dokonce 

i přistávací dráha pro letadla.  

Výroba napodobenin je také neméně zajímavá, co se okruhu samotného zboží týče. 

Celkově by se dala rozdělit do čtyřech kategorií – imitace letadel, imitace zboží (brýle, 

sluchátka, Pepsi aj.), napodobeniny zbraní a imitace oblečení (uniformy, jeansy, kabáty či 

čepice a armádní hodnosti). Mezi dalšími výrobky nechybí rádia, vysílačky, mobilní 

telefony a tak dále. Vše je ovšem vyráběno jako nefunkční napodobenina z přírodních 

materiálů a dostupných surovin. Často to bývá bambus, lýko, přírodní barviva a látky, 

větve či obyčejná sláma.  

Mezi obzvláště zajímavé rituály patří i výroba napodobenin zbraní a pochodování 

s nimi v nacvičených formacích, zhruba takových, v jakých zde kdysi chodili američtí 

vojáci.4 Takovýto rituál započne výrobou zbraní, kdy si každý jedinec vyrobí tu vlastní, 

následný výcvik a poté přehlídka v rámci únorových oslav (viz. kapitola 3.1.).  

 
4 Burridge, Kenelm (1969). New Heaven, New Earth: A study of Millenarian Activities. London: Basil 

Blackwell. Str.: 65–72 
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3. Role cargo kultů v odlišných společnostech 

Cargo kulty zaujímají vždy dominantní roli v kultuře lidí, kteří ho vyznávají. Lidé, kteří 

jsou frustrovaní, mají tendenci věřit vymyšleným mýtům. Lidem totiž přináší psychickou 

úlevu, čehož však můžou zneužít nejrůznější sekty, jejichž cílem je lidi frustrovat a 

separovat od okolního světa. Nově osvojené rituální chování může ale být pro jeho 

vyznavače ponižující či ekonomicky nevýhodné. Mnohdy totiž v rámci rituálu musí 

prokázat svou pokoru, a tak častokrát obětují něco ze svého majetku, např. své peníze nebo 

dobytek. Mimo to se také vzdávají svých předchozích tradic. Toto chování jim přináší 

naději, že nově osvojené rituály zlepší jejich dosavadní situaci. V případě, že se situace 

nezmění a očekávání se nenaplní, kult většinou buď úplně zanikne, nebo se pouze pozmění 

jeho mystika a nadále se předává z generace na generaci, tak jak je tomu právě u Johna 

Fruma.5  

 

3.1. Kult Johna Fruma 

Další známým případem je mimo jiné také souostroví Vanuatu, konkrétně pak 

ostrov Tanna. Místní obyvatelé zde uctívají postavu amerického původu se jménem John 

Frum, který je prý v minulosti navštívil a přinesl jim dary. Věří, že se k nim jednoho dne 

vrátí a přinese jim bohatství a prosperitu. Jeden ze starších místních tvrdí, že pokud se za 

Johna budou modlit, doveze jim z Ameriky auta, lodě, televize, léky, Coca-Colu nebo 

rádia. Tito domorodci dokonce slaví tzv. John Frum Day, který připadá na 15. února, 

přičemž ale sami netuší, kdy přesně se jejich spasitel na tomto ostrově objevil.6   

V tento pro ně významný den se uskutečňuje slavnostní ceremoniál. Na zdejším 

kopci je vystavena americká vlajka náčelníkem kmene a dalšími příslušníky oblečenými do 

provizorní uniformy. Po této akci se vydávají na místní „náměstí“, které se nachází 

uprostřed vesnice. Zde už se objevuje regiment čtyřiceti vojáků, seřazených do 
 

5 Zeptejte se svého kněze 9: Pacifické cargo kulty. Objective Source E-Learning [online]. [cit. 2020-01-17]. 

Dostupné z: http://www.osel.cz/8391-zeptejte-se-sveho-kneze-9-pacificke-cargo-kulty.html 
6 Kult Johna Fruma a tichomořští bohové. Cez okno [online]. [cit. 2020-01-17]. Dostupné z: https://www.cez-

okno.net/clanok/cargo-kult/kult-johna-fruma-a-tichomorsti-bohove 
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bezchybného seskupení. V rukou drží repliky pušek vyrobené z bambusu s nabarvenými 

konci na červeno, které mají připomínat bajonety. Na hrudnících mají napsáno velkým 

červeným písmem nápis USA. Kdysi si domorodci nechali tyto písmena dokonce tetovat 

do kůže, později už si vystačili pouze s barvami.7 

Dr. Friedrich Steinbauer, který zkoumal tento kult po několika letech výzkumu, 

zjistil, že kult není pouze lokální záležitost, ale že se objevuje i na mnoha místech 

v Tichomoří. Podobných kultů objevil kolem 185 a snažil se dopátrat i historického 

původu Johna Fruma. V současnosti převládá teorie, že někdy před rokem 1940 navštívil 

místní ostrov Američan, který se nejspíše představoval slovy „John from USA“ (česky 

John z USA) a právě z toho slovního spojení vznikla zkomolenina John Frum. Nějaký čas 

nejspíše s ostrovany pobyl, před svým odjezdem však místním slíbil, že se ještě někdy 

navštíví. O několik let později, přesně v roce 1942 na ostrov dorazili američtí vojáci, kteří 

s sebou přivezli nejrůznější zboží. Domorodci tak mimo styl oblékání začali napodobovat i 

vojenské výcviky vojáků. Když po skončení války Američané ostrov opustili, domorodci si 

přáli, aby se ještě vrátili a znova jim přinesly všechny ty dary, které tolik potřebovali.8 

„Vojáci odešli a nechali za sebou jen zarůstající ranveje uprostřed tropické přírody. 

O několik let později zjistili antropologové, že tato krátká epizoda vedla mezi domorodci 

ke vzniku nového náboženství. Místní obyvatelé, kteří až do té doby nepřišli do běžného 

styku s vědeckotechnickou civilizací, považovali činnost bělochů za magii.“9 

V polovině 40. let domorodec jménem Neloiag o sobě začal prohlašovat, že je 

ztělesněním Johna Fruma a že pouze on zná způsob, jak se dostat ke všemu zboží. Připravil 

tak přistávací plochu a runway pro „božské ptáky“ (letadla), aby měly kde přistát. Věřili, 

že čím více budou Američany napodobovat, tím větší dary od nich dostanou.10 

 
7 Cargo kult. Astronauti.cz [online]. [cit. 2020-01-17]. Dostupné z: https://faitl.webnode.cz/news/zamysleni-

na-tema-cargo-kult/ 
8 Kult Johna Fruma a tichomořští bohové. Cez okno [online]. [cit. 2020-01-17]. Dostupné z: https://www.cez-

okno.net/clanok/cargo-kult/kult-johna-fruma-a-tichomorsti-bohove 
9 KECHLIBAR, M. Kargokultické vědy. Od primitivních kmenů po moderní imitátory odbornosti, Echo24, 

Říjen 8, 2018. Dostupné z: www.echo24.cz/a/SXKXL/kargokulticke-vedy-od-primitivnich-kmenu-po-

moderni-imitatory-odbornosti  
10 Kult Johna Fruma a tichomořští bohové. Cez okno [online]. [cit. 2020-01-17]. Dostupné z: 

https://www.cez-okno.net/clanok/cargo-kult/kult-johna-fruma-a-tichomorsti-bohove 
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V roce 2004 ostrov Tanna navštívil Walter-Jörg Langbein, aby zjistil, zda tento kult 

přetrvává dodnes. Křesťanští misionáři na tomto ostrově dlouhá léta nechtěli přijmout fakt, 

že místní obyvatelé uctívají Johna Fruma jako mesiáše, a proto se snažili tento kult 

vymýtit. Což se jim však nepovedlo, a tak se začal pomalu pohanský John Frum 

přeměňovat na Ježíše. Když domorodci slavili 15. února 2004 opět John Frum Day, aktu se 

zúčastnili také křesťanské taneční skupiny. Nabízí se tedy otázky, zda bude v budoucnosti 

kult Johna Frum vystřídám křesťanskou vírou, nebo si stále udrží svou podobu. 11 

 

3.2. Bep Kororoti 

Spisovatel Erich von Däniken, který píše především o záhadách spojených 

s mimozemskou civilizací, ve své knize popisuje i mimo jiné indiánský kmen Kayapo. 

Tento kmen se nachází v brazilském pralese u řeky Rio Fresco. Tito domorodci dodnes 

uctívají postavu Bep Kororoti, který se k nim údajně snesl z nebe. Při tomto rituálu vyrobí 

velkou slaměnou postavu, která velice nápadně připomíná astronauta ve skafandru. Místní 

domorodce učil stavět domy, ukazoval jim nové způsoby lovu, dokonce se zde založil 

školu.12 

 

3.3. Cargo kult na pobřeží Madang 

Mezi nejstarších známé cargo kulty patří ten, který vznikl na pobřeží Madang v 

Papua Nová Guinea. Zde v roce 1870 prováděl výzkum ruský antropolog Nicholas 

Miklouho-Maclay. Místním obyvatelům dovezl látky, kovové předměty a pomůcky. O sto 

let později na ostrově New Hanover vnikla skupina lidí, která věřila, že v případě, že se jim 

podaří dostat tehdejšího amerického prezidenta Lyndona Johnsona na místo svého krále, 

 
11 Kult Johna Fruma a tichomořští bohové. Cez okno [online]. [cit. 2020-01-17]. Dostupné z: 

https://www.cez-okno.net/clanok/cargo-kult/kult-johna-fruma-a-tichomorsti-bohove 

 
12 Bearded God. Who is He? New hypothesis. Point of View analyst team [online]. 2016 [cit. 2020-01-17]. 

Dostupné z: https://rgdn.info/en/borodatyy_bog._kto_on_novaya_gipoteza 
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získají opět cargo. Vzepřeli se proti australské vládě a založili svoji vlastní vládu. Dokonce 

nabídli Američanům za Johnsona 1000 dolarů.13  

V tomto pojetí cargo kultů se samotné slovo cargo, tedy magický způsob získávání 

surovin a zboží, stalo pojmem. Cílem rituálů a obřadních procesů se stalo hledání carga.  

 

3.4. Hnutí Prince Phillipa  

Zatímco většina cargo kultů byla zaklána na základě mytologických faktů. Některé, 

jako například kult Rusefel, pojmenovaný podle amerického prezidenta Roosevelta, který 

se tak jmenuje podle reálné persony, navzdory faktu, že tato osoba není reálným 

zakladatelem tohoto kultu.14 

Princ Philip byl „zbožněn“ ve vesnici na Vanuatu lidmi Kastoma poté, co byl 

ztotožněn s horským duchem, který si vzal velice „mocnou ženu z druhé strany moře“. 

Princ toto své nové postavení bere zodpovědně a ke svým uctívatelům chová respekt a 

zachází s ním s úctou jakou oni vzhlíží k němu.15 Princ Filip se na Vanuatu vydal roku 

2014, kdy si sním místní lidé udělali fotografii, která je pro ně nyní velice hodnotná.  

 
13 Cargo kult. Astronauti.cz [online]. [cit. 2020-01-17]. Dostupné z: https://faitl.webnode.cz/news/zamysleni-

na-tema-cargo-kult/ 
14 50 Years Ago: Cargo Cults of Melanesia. Throughout Melanesia primitive men await a black Messiah who 

will bring them a largess of "cargo" (European goods). These cults typify the impact of Christendom on 

premodern society by Peter M. Worsley (May 1, 2009) National Geographic. 
15 Roberts, Amos (8 August 2010). "Waiting for Philip". Broadcast. Archived from the original on 30 

September 2014. 
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4. Dva pilíře cargo kultů – úvaha  

Cargo kulty mají základy na dvou pilířích. Jednak se díky nim lidé snaží uniknout 

z náročné situace pomocí své fantazie. Druhý pilíř se týká záměny korelace s kauzalitou, 

např. domorodci si řeknou, že jestliže běloši dělají různé činnosti, tedy rituály, a mají 

cargo, budou tedy tyto rituály napodobovat a díky tomu budou mít taky cargo. 

Na podobné smyšlení a přenesení teorie do praxe můžeme narazit i v moderní 

historii, kdy si někteří vládní představitelé řekli – „Vyspělé země produkují mnoho tun 

oceli, pokud však naplánujeme mnohem větší produkci oceli, než mají oni, budeme 

vyspělejší“. Tento typ myšlení můžeme vypozorovat třeba i u sebe. Mnoho z nás 

napodobuje různé celebrity, kteří propagují určitý výrobek či dietu, ve snaze vypadat jako 

ony. Pokud propagovaný výrobek či dieta nefunguje, jsme přesvědčeni, že rituály 

provozujeme špatně a je proto nutné je opakovat a rozšiřovat. 

 Mimo to je zaznamenána také tzv. cargo kult věda. Existuje několik vědců, kteří 

opakují vědecké postupy svých předchůdců jen proto, že byli tito předchůdci úspěšní. 

Opakují je, i přestože nemají znalosti o tom, proč tyto postupy vlastně provádí. 16 

 

 
16 Zeptejte se svého kněze 9: Pacifické cargo kulty. Objective Source E-Learning [online]. [cit. 2020-01-17]. 

Dostupné z: http://www.osel.cz/8391-zeptejte-se-sveho-kneze-9-pacificke-cargo-kulty.html 
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5. Výzkumy soustředící se na problematiku cargo kultu 

Následující část práce se zabývá vědeckými výzkumy a články, které se věnují 

problematice cargo kultu, a to jak v oblasti Papui Nové Guineje, tak i v teritoriích 

vzdálenějších, jmenovitě Japonsku. 

 

5.1. Výzkumy zaměřené na Papua Nová Guinea 

Prvním z výzkumů, kterým se budeme v této části práce věnovat je výzkum 

australského akademika Scotta Flowera s názvem Conversion to Islam in Papua nová 

Guinea a podtitulem Preserving Traditional Culture against Modernity’s Cargo-Cult 

Mentality. 

Je všeobecně známé, že Papua Nová Guinea je územím s velmi vysokou diverzitou 

vyznávaných náboženství, a zároveň intelektuálním domovem fenoménu nazývaným cargo 

kult. V protikladu k zavedeným náboženstvím oblasti, jako je křesťanství, které sem 

přinesli koloniální misionáři se dnes začíná prosazovat náboženský směr jiný, ne však 

nový. Jedná se o islám, náboženství se stářím téměř 1500 let čím dál více proniká do této 

oblasti. Během sledovaného období let 2000 až 2012 zaznamenala muslimská obec značný 

nárůst věřících, ať už se jedná o konvertity či osoby, které se v předchozích obdobích 

nehlásili k žádnému náboženství. V celkovém kontextu se během sledovaného období 

zvýšila populace osob hláscích se k islámské víře zvýšil o více než tisíc procent. Na první 

pohled se toto číslo může zdát jako velmi vysoké, je však nutné si uvědomit, že na začátku 

výzkumu se na Papui Nové Guineji k islámu hlásilo pouhých 500 osob.  

Zaměříme-li se na faktory, které nejvíce ovlivnily obyvatelstvo, tak aby konvertovalo 

k islámu, musíme především vyzdvihnout otázky globalizace, s tím související 

misionářskou činnost prostřednictvím nových médií (internet, sociální sítě…).  

Přechod od tradičních způsobů života k moderně vede v mnoha případech ke krizím 

společnosti i krizím osobním. To samotné má za následek skutečnost, kdy individuality 

vyhledávají nový smysl života v podobě náboženství, která jim poskytnou jasnější spojení 

mezi materiálními a kulturními hodnotami žití. Na základě těchto tezí lze v budoucnu 
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předpokládat, že směr konvertování od přírodních náboženství v podobě cargo kultu 

k tradičnějším formám bude i nadále pokračovat.17 

 

5.2. Výzkumy zaměřené na Japonsko 

Dalším odborným textem použitým pro tuto odbornou práci je výzkum Roberta S. 

Ellwooda s názvem A Cargo Cult in Seventh-Century Japan publikovaný v roce 1984 

v rámci The University of Chicago. V tomto textu autor čtenáře seznamuje s jinou realizací 

cargo kultu, kde vychází ze starověké kroniky Japonska zvané Nihonshoki původem 

z počátku 8. století našeho letopočtu. 

Zájem našeho výzkumu se odehrává v roce 644, třetím roce vlády císaře Kógjoku, 

kdy bylo celé císařství obestřeno zvěstmi o čarodějných praktikách. Podle kroniky 

Nihonshoki v tomto období jistý Ofube no Oshi šířil snahy o rozšíření uctívání jistého 

druhu hmyzu, přesněji specifického druhu housenky, který byl jeho slovy Bohem věčných 

světů (Tokoyo no kami). Jeho uctívání tak mělo přinést následovníkům tohoto kultu 

prosperitu a dlouhověkost. K tvrzením onoho Ofube no Oshi se brzy připojili čarodějové a 

čarodějnice (kamunagi-ra), kteří věštbami (kamugoto) potvrzovali, že moc nově 

uctívaného Boha udělá z chudých osob bohaté, a ze starců mladíky. Celá situace vedla 

k tomu, že se obyvatelé rozhodli zbavovat jídla a vlastního majetku, tím, že ho dávali 

k cestám a u toho křičeli „Nová bohatství přichází!“. V uctívání Housenky věčných světů 

následně pokračovali prostřednictvím písní a tanců. Tyto praktiky, zejména pak plýtvání 

zdroji jídla a majetku, poměrně záhy připoutaly pozornost místních autorit. To vedlo 

k rychlému konci kultu, jelikož jeho hlavní prorok Ofube no Oshi byl popraven a další 

propagátoři kultu z řad čarodějů a čarodějnic byli vyhnáni. 

Na výše uvedeném příkladu zcela jistě můžeme pozorovat charakteristiky moderních 

cargo kultu známých z 19. a 20. století. Zejména se jedná o prvky jako je odkládání 

veškerého vlastního majetku podél cest, tak aby byli přijati „Novými bohatstvími“. Tyto 

prvky pak částečně odpovídají základním definicím cargo kultu, kdy se obyvatelé 

 
17 Flower, Scott. “Conversion to Islam in Papua New Guinea: Preserving Traditional Culture against 

Modernity’s Cargo-Cult Mentality.” Nova Religio: The Journal of Alternative and Emergent Religions, vol. 

18, no. 4, 2015, pp. 55–82. JSTOR, www.jstor.org/stable/10.1525/nr.2015.18.4.55.  
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v neutěšených životních situacích tehdejšího Japonska snaží o přijetí vyspělejší kultury 

v podobě uctívání Tokoyo no kami prostřednictvím jejího napodobování.18 

 Závěrem lze říct, že z širšího náhledu na celou problematiku můžeme spekulovat o tom, 

zda se v tomto případě nejedná spíše o jiné druhy přírodních náboženství. 

  

5.3. Výzkumy zaměřené na ostrov Tanna 

Příspěvek s výmluvným názvem John Frum Superstar: Images of the cargo cult in 

Tanna (Vanuatu) autora Marca Tabaniho rozebírá problematiku cargo kultu z poněkud 

jiného pohledu, než jsme u ostatních studií zvyklí. Nejde o prostý popis onoho fenoménu, 

ale demonstraci vlivu západního světa na ostrov Tanna, který jde v současnosti mnohem 

hlouběji, než jsme si dříve dovedli představit. 

V zásadě jde zde hraje roli velká atraktivita regionu pro filmový průmysl, zejména 

pak ten přicházející z USA v podobě hollywoodských filmařů. Pro ty je lokalita ostrova 

Tanna atraktivní jak z pohledu estetického, tak i z pohledu finančního. Pomineme-li výše 

zmíněné stránky atraktivity, většina filmařů je fascinována fenoménem John Frum, což 

vede ke vzniku materiálu pojednávajícím o této problematice. Jako vhodný příklad se 

nabízí film australsko-vanuatské produkce Tanna z roku 2015, který pojednává o příběhu 

dvou mladých obyvatel ostrova Tanna, kteří se rozhodli společně žít navzdory přání jejich 

rodin. Zde se dostáváme ke klíčovým důvodům, proč je samotná vědecká publikace 

zajímavá. Vzhledem k dosahu zmíněného filmu Tanna (nominován na prestižní 

akademické ocenění „Oscars“ v kategorii Nejlepší zahraniční film) lze naprosto zřetelně 

pozorovat utváření identity obyvatel ostrova Tanna v očích „západní“ civilizace. Za 

klíčové je považované také přijetí film obyvateli ostrova Vanuatu.  

Zde se dostáváme ke zpětnému působení obsahu, který je vytvořen podle předlohy 

cargo kultu John Frum, na původní obyvatelstvo. Právě toto působení se pak promítá i do 

původního života obyvatel, ať už jde o přejímání prvků rituálů, které jsou zobrazovány 

v rámci kinematografického materiálu, či vnímání sebe sama na základě interpretace 

 
18 Ellwood, Robert S. "A Cargo Cult in Seventh-Century Japan." History of Religions 23, no. 3 (1984): 222-

39. Accessed January 17, 2020. www.jstor.org/stable/1062444. 
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filmaři. Původní obyvatelstvo na základě shlédnutí dokumentu autora upozorňuje na jisté 

nepřesnosti, co se týče oblečení herců či chování v rámci prováděných rituálů.19 

Závěrem lze říct, že rozvoj regionu z pohledu kinematografie s sebou přináší celou 

škálu jevů, které lze vědecky zkoumat, ať už jde o ovlivňování obyvatelstva či ovlivňování 

světového povědomí o existenci rituálů jako je John Frum. 

 

 

 
19 Tabani, M. (2019). John Frum Superstar : images du culte du cargo à Tanna (Vanuatu). Journal de la 

Société des Océanistes, no 148,(1), 113-125. https://www.cairn.info/revue-de-la-societe-des-oceanistes-2019-

1-page-113.htm. 
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6. Závěr  

Cargo kulty jsou jedním z nejzajímavějších náboženských hnutí, založené na magii, 

imaginaci a symbolismu. Jejich ojedinělost ve světe je o to více dělá atraktivnější nejen pro 

badatele, ale i pro širokou veřejnost. V průběhu 20. století bylo cargo kultů daleko více než 

je dnes. V současně době víme o aktivním udržování tradic John Frum hnutí, a ještě o 

drobných cargo kultech na ostrově Vanuatu. Co se týká udržování hnutí v dalších 

geografických oblastech, nebyly nalezeny žádné důkazy o jeho kontinuitě.  

Střet odlišných kultur, v tomto případě lidí z rozvinutých oblastí se společenstvem 

z rozvojových zemí, způsobí vždy kulturní šok. Záleží pouze na okolnostech a rozpoložení 

obou skupin, jak hluboký následek kulturní šok zanechá. Ačkoliv samotná konotace 

slovního spojení kulturní šok je spíše negativní, je nutné si uvědomit, že jeho pravý 

význam nemůže být pozitivní. Vznik cargo kultů by se mnohdy dal přirovnat důsledku 

kulturního šoku dvou diametrálně odlišných kultur. Touha po možnostech vyspělé 

civilizace je natolik veliká, že se ji snažili zhmotnit všemi dostupnými prostředky.  

Příslušníci cargo kultu jsou přesvědčeni, že průmyslové zboží není vyráběno, ale 

magicky tvořeno dobrými duchy, kteří je jen nedopatřením věnovali bělochům. Domnívají 

se, že pokud budou rituály bělochů opakovat, dostanou také cargo. Proto napodobují 

v zásadě technologické vymoženosti a způsob jakým se běloši opakovaně chovají 

s konkrétním výrobkem. Primárně se nenapodobuje konkrétní jídlo a zboží, po kterém 

místní touží, ale technologické prostředky, kterými lze vytoužené jídlo či zboží získat. Ať 

se jedná o imitaci letištních ranvejí a chování jednotlivce na ranveji (domorodci 

napodobují i výstražné signály pro letadlo), nebo o výrobu zbraní a následnou vojenskou 

přehlídku, tak jde vždy o dlouhotrvající rituál úměrně spjatý se získávacím prostředkem 

vytouženého zboží. 

Jaká je budoucnost cargo kultů? Není to jen přebytek pozůstalých domorodých kultur? 

Vždyť přeci oni sami už dávno musí vědět, že těmito rituály nikdy cargo nezískají. 

V několika studiích a filmových dokumentárních snímků20 bylo naznačováno, že si realitu 

21.století dávno přiznávají ale tradici cargo stále dodržují a předávají si ji po generace. 
 

20 The Royal Family Chanel, Prince Charles made an honourary high chief in Vanuatu, April 4. 2018, 

Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=HuO9DqJ4DM8  
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V roce 2018 navštívil Prince Charles, syn Prince Phillipa, ostrovy Vanuatu a konkrétně i 

ostrov Tanna, kde ho místní obyvatelé přivítali s ohromnou slávou doprovázející národní 

oslavy. Cargo kultů na světě sice ubývá, nicméně pár se jich stále udržuje a díky 

medializaci a globalizaci obecně jsou mnohem více a citlivěji vnímány širokou veřejností, 

která je konečně akceptuje. 
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