Recenze
pozornosti širokej veřejnosti. Za zmienku
stojí, že noci J. Komorovský poukazuje na
podněty, styčné body, ktoré religionistika ako
taká móže čerpat' z niektorých jej blízkých
pomocných vied, zachovává si pri tomto kon
statovaní zároveň nadhfad religíonistu, keď
nezabúda připomenut', že pri tom všetkom je
pre tuto disciplínu však naďalej dominantně
uplatňovanie vlastných postupov a metod.
A hoci problematika rozvinutá v týchto
skriptách by sa ešte, pochopitelné, dala roz
vinut'do širších či hlbších dimenzií, autorovi
šlo v prvom rade len o podanie úvodu do tejto
tematiky, ako sám zdóvodňuje, išlo mu
o poskytnutie základnej orientácie v novej
vednej oblasti, preto sa aj výklad skript obmedzuje na vysvetlenie hlavných religionistických pojmov, stručný přehrad religionistických teorií a vymedzenie voči pomocným
védám.
Z tejto stránky možno autorovu snahu len
ocenit'. Najma preto, že osobitne téma vzťahu
religionistiky a jej pomocných vied, akými
sú archeológia, etnografia, folkloristika, teológia, ale i antropogeografia náboženstva, fenomenológia náboženstva alebofilozofianá
boženstva, nebola doposiaT ucelenejšie, súbornejšie a koncepnejšie spracovaná a tak
ponuknutá či už odbornej alebo laickej ve
řejnosti v zmysle poukázania na blízkosf
týchto disciplín a ich pochopenie.
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Henk S. Versnel navazuje tímto titulem na
řadu již publikovaných studií věnovaných
problematice antických náboženství. Recen
zovaná publikace je prvním svazkem dvou

dílné práce koncepčně propojené - na první
pohled zdánlivě provokativní - tezí o nekonsistentnostech v řeckém a římském ná
boženství.
Svůj záměr autor formuluje v úvodu objasnit základní nekonsistentnosti a dvojsmyslnosti v antických dějinách obecně
a v antické náboženské mentalitě zvláště
a ukázat jejich význam pro porozumění his
torii. V tomto svazkuje předmětem jeho záj
mu antický henoteismus, přičemž vychází
z přesvědčení, že objasnění napětí a parado
xů vlastních henoteismu může být stimu
lujícím úvodem k jednomu z nejvýznamnějších fenoménů helénistického období a ná
sledného císařství.
V teoretickém úvodu se autor zabývá
pojmem „nekonsistentnosti" jako velmi za
nedbávaným nebo dokonce odmítaným,
i když důležitým aspektem dějin. Svou po
zornost věnuje různým příkladům nekonsis
tentnosti v dějinách a zejména v dějinách ná
boženství, v pramenech k nim a v interpre
taci těchto pramenů v pracích řady badatelů.
Teze o nekonsistentnostech může být in
spirativní pro zvažování řady problémů v religionistice obecně - není nutné eliminovat
každou disonanci, která vyvstane v procesu
poznávání. Takové konstatování nevede k zá
věru, že by snad náboženství bylo založeno
na nekonsistentnostech, ale ukazuje, že mo
hou plnit určitou funkci, aniž by narušovaly
celý systém. Význam podobných přístupů
podtrhuje autor i v závěru první kapitoly:
„Kéž bych argumentoval ve prospěch uznání
hodnoty historických nekonsistentnosti
a způsobil tak, že jim bude věnována větší
pozornost. Alternativou je historická falzi
fikace. Dejme přednost dějinám nekonsis
tentnosti před mýtem koherence" (s. 95).
Takto formulovaný přístup doložený analý
zou triády příkladů dává možnost studovat
náboženství pod zorným úhlem nové per
spektivy.
Versnel aplikuje výše uvedené teze na
klasická témata a ukazuje, že kontradikce
jsou v mnoha případech záměrné. Tři ob
sáhlé studie tohoto svazku jsou věnovány
exkluzivitě přístupu ke kultu jediného boha
v rámci polyteistického systému. Po obec
ném vymezení pojmu „henoteismus" a zhod
nocení přístupů k němu analyzuje autor henoteistické formule raně helénistického ob-
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dobí, které bylo obdobím politické, kulturní
Celá publikace* je vybavena podrobným
a náboženské změny, tedy obdobím posky
a zevrubně komentovaným poznámkovým
tujícím zvláště živnou půdu pro vyjádření
aparátem a obsahuje rozsáhlou bibliografii,
dvojznačnosti a nekonsistentnosti.
jmenné i předmětné rejstříky a rejstříky řec
První kapitola (s. 39-95) - Isis, Una quae kých a latinských výrazů.
est omnia. Tyrans against tyranny: Isis as
Svým charakterem představuje recenzo
a paradigm ofHellenistic ndership - je zalo
vaná publikace mnohem více než pouhou
žena na analýze hymnu na bohyni Isis a
příručku ke studiu antických náboženství.
v něm obsažených protiřečeních. Je v pod
Především ukazuje, že i klasická témata jsou
statě úvodem do velmi důležitých fenoménů
otevřena diskusi pod zorným úhlem nových
vlastních henoteistickým formám adorace.
metodologických přístupů religionistiky, při
Soustřeďuje se na tragické důsledky henočemž Henk Vesnel dokazuje, že je obezná
teistického přání: jeden bůh poskytuje spásu
men s modely myšlení různých religionisa osvobozuje lidstvo od pout pozemských
tických škol, z jejichž nejlepších tradic čerpá.
nebo kosmických despotů a cena za toto
To mu umožňuje - v rámci analýzy jednotli
osvobození je ta nejvyšší, jakou si lze před
vých problémů - mnohem hlubší porozu
stavit - absolutní podřízení se „osvoboditeli"
mění náboženské mentalitě helénistíckého
jako novému despotovi. Právě obsahem konsvěta.
tradikce v hymnu na Isis je chvála Isidy jako
Pro badatele na poli náboženství řeckého
tyrana a současně i jako osvoboditelky od
a římského může tato publikace být do jisté
tyranie. V jasné historicko-filologické analý
míry protiváhou k nepříliš problémově kon
ze ukazuje autor, že tato vnímání Isidy re
cipovaným příručkám věnovaným nábožen
flektují ideologii helénistických vládců
stvím antiky. V širším kontextu by mohla být
(s. 39-95).
považována, zejména po metodologické
stránce, za náznak východiska ze slepé uličky
Druhá kapitola (s. 96-205) - Heis Dionysos. The Tragic Paradox ofthe Bacchae - se v diskusi o vztahu antiky a křesťanství, který
je tradičně vnímán jako „nekonsistentní".
zaměřuje na to, co dle autora demonstruje
V každém případě je kniha Henka Versnela
první „henoteistický experiment" v řecké
jednou z nejpodnětnějších interpretací řechistorii a literatuře: Euripidovy Bakchantky,
ko-římských mýtů a rituálů vydaných v po
v nichž dramatik uvádí na jeviště neřešitelný
sledních letech.
paradox mezi totalitními požadavky jednoho
tyranského boha a neméně totalitními nároky
IVA DOLEŽALOVÁ
společnosti. Drama odrážející jisté napětí
tehdejších Athén ukazuje, že obě strany kon
fliktu jsou vinny stejným zločinem, jímž je
Tibetská kniha mrtvých,
asebeia. Autor knihy argumentuje v tom
smyslu, že Euripidův Dionýsos je prvním
Praha: Vyšehrad31995, V m +
řeckým bohem ztvárněným plně jako velké
200 s.
božstvo helénistíckého henoteismu. Součástí
této kapitoly je také problematika přijímání
cizích božstev v Athénách v době helénisPřeklad Tibetské knihy mrtvých z původ
tické, která je cenným dokreslením spole
ního jazyka je významným kulturním poči
čenské a náboženské atmosféry doby.
Kapitola třetí (s. 206-251) - Hermes Ter nem našeho předního tibetologa a ředitele
Unus. Martial 5,24: Transformations ofHe- Orientálního ústavu Akademie věd ČR Jose
noteism - se časově vztahuje k období raného fa Kolmaše.
Knihu otevírá přejná předmluva 14. dalaj
císařství a osvětluje „nemožné důsledky, ve
lámy z 3. dubna 1990, kdy navštívil Čes
skutečnosti absurditu" henoteistického vele
koslovensko. Představuje krátce knihu a její
bení přenášeného na lidskou bytost, v tomto
význam a vyjadřuje radost nad jejím českým
případě na gladiátora. Versnel ukazuje, že
vydáním. Je uveřejněna jak v tibetském ori
Martialova formule „ter unus" (5,24) je slov
ginále, tak v českém překladu. Následuje ob
ní hříčkou, nikoli kultovní formulí, která by
sáhlá předmluva překladatele (s. 11-26),
předjímala křesťanské trojiční dogma.
k níž se vrátíme. Vlastní text knihy (s. 27-

