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Bohynû Velká Matka, známá téÏ jako
Kybelé, patﬁí k náboÏensk˘m fenoménÛm
antického svûta, se kter˘mi se moderní klasická studia a religionistika vyrovnávají jen
obtíÏnû. Jednou z pﬁíãin tohoto nelichotivého stavu je bezesporu i skuteãnost, Ïe pﬁes
v‰echny novodobé zásady vûdecké objektivity a nestrannosti se do studia této bohynû
neustále promítají nûkterá z negativních
hodnocení, pojících se s jejím jménem jiÏ
v pﬁedstavách antick˘ch autorÛ, která pak
i nadále tvoﬁí svého druhu loci communes jí
vûnované vûdecké literatury.
V posledních letech se pﬁesto objevilo
nûkolik prací pokou‰ejících se o hlub‰í reflexi dané problematiky. Jde pﬁedev‰ím
o sborník Cybele, Attis and Related Cults,
redigovan˘ Eugenem Lanem a vûnovan˘
památce jednoho z velk˘ch znalcÛ antick˘ch náboÏenství – Maartena J. Vermaserena (Leiden: E. J. Brill 1996; dále jen
CARC), a o knihu americké archeoloÏky
a religionistky Lynn E. Rollerové, která je
pﬁedmûtem této recenze.
Autorka se snaÏí o korekci nûkter˘ch zaÏit˘ch hodnocení a v˘chodisek, s nimiÏ je
studium této bohynû spojeno, a to pﬁedev‰ím precizním nastavením kontrastního
pohledu na její fr˘Ïské, ﬁecké a ﬁímské
aspekty spektrem starovûkého (pﬁedev‰ím
archeologického, epigrafického a architektonického) materiálu. V˘sledkem je moderní, materiálovû dobﬁe podloÏená práce doplnûná bohatou obrazovou pﬁílohou, která si
svou kritiãností k letit˘m „truismÛm“, jimiÏ
se studium starovûk˘ch náboÏenství místy
jen hemÏí, ãiní nárok b˘t v mnoha ohledech
pﬁelomovou.
Po formální stránce je kniha ãlenûna do
ãtyﬁ velk˘ch oddílÛ, z nichÏ tﬁi mapují jednotlivé fáze existence bohynû z geografického hlediska: v Anatólii (1. ãást), v ¤ecku
(2. ãást) a v ¤ímû (4. ãást). Mezi druhou

a ãtvrtou ãást pak autorka vkládá své pojednání o v˘voji m˘tu vztahujícího se k postavám Kybelé a Attida. Dal‰ím úsekem,
v jistém smyslu stûÏejním, je krátká úvodní
pasáÏ nazvaná „Prolegomenon ke studiu
fr˘Ïské Matky BohÛ“, kterou lze povaÏovat
za v˘znamovû dalekosáhlé zamy‰lení nad
dûjinami moderního studia této bohynû.
Autorka se na pﬁíkladech z minul˘ch let
pokou‰í demonstrovat, jak moderní kulturní názory a trendy, ale napﬁíklad i kﬁesÈansk˘ pohled na mateﬁství a matku, evokující
pﬁedstavu milující bytosti peãující o dûti
a posluhující muÏi, ovlivÀují vûdeck˘ diskurz o povaze a roli této bohynû v antickém
svûtû. Podle autorãin˘ch slov tak mnohé
z diskusí ohlednû Velké Matky vycházejí
spí‰e: „z moderních projekcí toho, jakou by
mateﬁská bohynû mûla b˘t, a nikoli z antick˘ch materiálÛ ukazujících, jakou skuteãnû
byla“ (s. 9). Své tvrzení dokládá rozborem
mnoha metodologicky sporn˘ch tvrzení,
soustﬁedících se pﬁedev‰ím na tﬁi problematické aspekty: (a) pohlaví bohynû – jde
o Ïenské boÏstvo, coÏ jiÏ samo o sobû naznaãuje jistou dávku nedostateãnosti (Bachofen, Ramsey) a psychické lability
(Jung, Neumann); (b) etnick˘ pÛvod – jde
o divokou, iracionální a orgiastickou bohyni „asijského“ ãi „orientálního“ pÛvodu
(Showerman, Graillot, Cumont), relikt doby kamenné (Burkert); (c) strukturu jejích
vyznavaãÛ – Ïeny, otroci, lÛza, kle‰tûnci
a sexuální zvrhlíci (Graillot), Semité (Cumont). Tato, ãasto zcela nepokrytû pﬁedsudeãná hodnocení, mají za následek i velmi
roz‰íﬁen˘ zvyk pﬁipisovat v‰em problematick˘m aspektÛm kultu (rituální kastrace,
orgiastické rity, extatické tance, hlasitá
hudba) maloasijsk˘ pÛvod. Rollerová
ov‰em tvrdí (s. 19) a v první ãásti knihy dokazuje, Ïe ve skuteãnosti ran˘ maloasijsk˘
materiál sk˘tá pro tato tvrzení jen velmi
malou nebo vÛbec Ïádnou oporu. Choulostivé aspekty, spojené s uctíváním bohynû v helénistickém období, pak následnû
pÛsobí problémy i pﬁi osvûtlování okolností jejího pﬁijetí mezi ﬁímské státní bohy
a vedou k nepodloÏen˘m tvrzením, Ïe
¤ímané o jist˘ch praktikách nic netu‰ili
(Cumont, Thomas) nebo je striktnû vytûsÀovali a potírali (Versnel).
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Z problémÛ, probíran˘ch v samotném
jádru knihy, stojí za zmínku nûkteré z autorãin˘ch komentáﬁÛ k dﬁíve pﬁedloÏen˘m teoriím, které lze pokládat za inovaãní.
Jde napﬁíklad o problém identifikace
místa, odkud ¤ímané získali meteorick˘ kámen ztûlesÀující bohyni. Vût‰ina badatelÛ
vcelku bez kritick˘ch pﬁipomínek pﬁijímala
v antice nejroz‰íﬁenûj‰í tvrzení o tom, Ïe
tento kámen pocházel ze svatynû v Pessinúntu. Rollerová v tomto ohledu navazuje
spí‰e na autory, kteﬁí vyjádﬁili ohlednû této
identifikace jistou míru skepse (Sanders,
Thomas), a rozborem antick˘ch zpráv se
snaÏí dokázat, Ïe ¤ímané v roce 204 pﬁ.n.l.
nedisponovali diplomatick˘mi (ani mocensk˘mi) prostﬁedky, které by jim zajistily pﬁístup do Pessinúntu a donutily tamní knûÏstvo vydat jejich nejcennûj‰í kultovní
pﬁedmût (s. 268). Za mnohem pravdûpodobnûj‰í lokalitu pokládá Pergamon, které se
nacházelo v oblasti pod správou AttalovcÛ
(s. 271). DÛraz na Pessinús, jehoÏ svatynû
je doloÏena aÏ v helénistickém období, je
tak zﬁejmû pozdní projekcí spojenou s etymologickou paralelou mezi názvem mûsta
(pesein – ﬁec. padat) a padajícím kamením,
které bylo pﬁíãinou konzultace Sibyllsk˘ch
knih (s. 271). Autorka rovnûÏ dává ﬁímské
pﬁijetí této bohynû spí‰e do souvislosti
s pﬁedpokládan˘m trojsk˘m pÛvodem
¤ímanÛ neÏ se situací provázející prÛbûh
druhé punské války. Nejednalo se tedy ani
tolik o pﬁijetí cizího boÏstva, n˘brÏ dávné
ochránkynû legendárního zakladatele ¤íma
(s. 271).
Co se t˘ãe otázky etymologického pÛvodu v˘razu gallos, oznaãujícího knûze Velké
Matky, kter˘ byl v nedávné dobû opût spojen s Gally, resp. s Galaty (Eugen Lane, in:
CARC, 117-134), povaÏuje autorka toto vysvûtlení za nejpravdûpodobnûj‰í variantu
(s. 229). Jméno samo je totiÏ doloÏeno aÏ
z konce 3. a poãátku 2. století pﬁ.n.l., coÏ se
ãasovû shoduje s pﬁíchodem galského kmene GalatÛ do oblasti Malé Asie. Negativní
konotace spojené s tûmito knûÏími potom
pokládá za dÛsledek rostoucího intelektuálního resentimentu, kter˘ je v literatuﬁe siln˘
po celé helénistické období (s. 230).
Zajímavé je její vysvûtlení ambivalentního vnímání tûchto knûÏí v ﬁímském pro-

stﬁedí, které je povût‰inou vysvûtlováno jako reakce ¤ímanÛ na stﬁetnutí s kle‰tûnci.
Podle Rollerové v‰ak sám tento fakt nemÛÏe tuto okázalou animozitu vysvûtlit, neboÈ
¤ímané se s eunuchy a kle‰tûnci prokazatelnû stﬁetli jiÏ pﬁed pﬁijetím Velké Matky (s.
319). Navrhuje chápat toto nepﬁátelství spí‰e jako produkt citlivû vnímaného naru‰ení
sociální hierarchie v okamÏiku, kdy se nûkter˘m otrokÛm, navíc nejistého sexuálního
statutu, dostává privilegia knûÏského státního úﬁadu, na kter˘ za jin˘ch okolností mají
nárok pouze ﬁím‰tí obãané a muÏi (s. 319).
Za snad nejprovokativnûj‰í tezi spojenou s Velkou Matkou, která zaznûla v posledních letech, lze povaÏovat studii Noela
Robertsona „The Ancient Mother of Gods:
A Missing Chapter in the History of Greek
Religion“ (in: CARC, 239-304). Její autor
se v ní snaÏí dokázat, Ïe Velká Matka, doloÏená v ¤ecku historického období, má jen
málo maloasijsk˘ch prvkÛ a ve skuteãnosti
jde o prastaré ﬁecké mateﬁské boÏstvo. Tuto
teorii Rollerová pokládá za zcela spekulativní, opírající se pﬁedev‰ím o pozdní literární zdroje a zcela opomíjející ikonografické podobnosti doloÏitelné v maloasijském
materiálu (s. 121, pozn. 2). Oproti bûÏn˘m
pﬁehledov˘m studiím zab˘vajícím se pﬁevzetím Velké Matky ¤eky (Nilsson, Vermaseren, Burkert) a navozujícím dojem kontinuálního a hladkého pﬁenosu zdÛrazÀuje
Rollerová diskontinuitní povahu tohoto procesu a jeho nelineární charakter (s. 120).
Tento struãn˘ v˘ãet ov‰em ani zdaleka
nevyãerpává ‰kálu problémÛ, které autorka
ﬁe‰í a které by stály za obsáhlej‰í diskusi,
ale nemohou zde b˘t z prostorov˘ch dÛvodÛ pojednány. Kniha sk˘tá obrovské mnoÏství peãlivû uspoﬁádaného materiálu a nesãetná témata k hlubokému zamy‰lení,
neboÈ se v mnoha ohledech staví proti proudu dosavadního vûdeckého smûﬁování
v této oblasti. I kdyÏ se moÏná nûkteré
z autorãin˘ch tezí ukáÏí jako ne zcela opodstatnûné, pﬁesto neza‰kodí alespoÀ na chvíli
pﬁem˘‰let o Velké Matce v této nové perspektivû. Kdybych mûl nûjak struãnû – i za
cenu vûdomého zkreslení – vystihnout nosnou my‰lenku této knihy (a doufám, Ïe tím
na autorce nepáchám bezpráví), pouÏil bych
témûﬁ rouhaãskou vûtu: není to Velká Mat-
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ka, která „orientalizuje“ helénistické ¤ecko
a ¤ím, n˘brÏ právû ﬁecká kultura, která sv˘mi stereotypními pﬁedstavami o Orientu
„orientalizuje“ Velkou Matku. A to je na
jednu knihu více neÏ dost.
ALE· CHALUPA

Bernhard Dieckmann (ed.),
Das Opfer – aktuelle
Kontroversen. Religionspolitischer Diskurs im
Kontext der mimetischen
Theorie,
Münster – Hamburg – London:
LIT Verlag 2001, 307 s.
ObûÈ je jeden z tradiãních termínÛ religionistického metajazyka, kter˘ pro‰el
rozkvûtem zejména ve fenomenologii náboÏenství. Vût‰ina frekventovan˘ch definic
obûti, s nimiÏ se mÛÏeme seznámit v kaÏdé
standardní religionistické encyklopedii, nese fenomenologickou peãeÈ, která je patrná
rovnûÏ na spí‰e teologizujících pojetích.
Touto ponûkud spornou zásluhou fenomenologie náboÏenství, kdy se pod teoretick˘m „fenoménem“ obûti neutralizují, zastavují a z Ïit˘ch dûjin kultur a náboÏenství
jakoby odsouvají mnohé v˘znamové roviny
obûti a obûtování, jsme pozapomnûli, Ïe
v kultickém dramatu obûti jsou pﬁítomny
prvky, bez jejichÏ vysvûtlení není sama fenomenologie obûti dostaãující: násilí, moc,
politika, vÛle, úãel, diference, resentiment,
vina a nevina, sebeobûtování a teror, válka,
mimésis a bezmoc. A pﬁedev‰ím, ﬁeãeno
s vyuÏitím jednoho proslaveného Ricoeurova titulu, obûÈ je Ïivá metafora, jeÏ dalece
pﬁesahuje náboÏenské a religionistické horizonty a zasahuje ‰iroké spektrum jednání,
od sféry kaÏdodennosti aÏ po rozhodující
Ïivotní okamÏiky. Bez vûdomí metaforologického dosahu obûti nemÛÏeme s touto kategorií v religionistice adekvátnû pracovat.
V pÛvodní ãeské literatuﬁe nestojí téma
obûti na v˘sluní zájmu. Je to zãásti s podi-

vem u národa, kter˘ svou aÈ jiÏ skuteãnou ãi
domnûlou identitu ãasto opíral o své slavné
(sebe)obûtníky, a moÏná právû proto je to
i pochopitelné. ObûÈ je pﬁíli‰ nejasná, dvojaká a snad i zrádná vûc na to, aby mohla
b˘t základem dokonce národní identifikace.
Zahraniãní badatelé v‰ak problematiku
obûti nezanedbávají. Jedním z prominentÛ
moderní diskuse o obûti je francouzsk˘ kulturolog a literární vûdec René Girard
(1923), od jehoÏ práce Násilí a posvátno
z roku 1972 se datuje dnes asi nejroz‰íﬁenûj‰í a souãasnû i nejspornûj‰í teorie obûti.
K danému tématu máme ãesky dva Girardovy texty: úryvek z citované práce, kter˘
vy‰el pod názvem „ObûÈ“ (Reflexe 9, 1993)
a knihu Obûtní beránek (Praha: Nakladatelství Lidové noviny 1997, recenzováno
v Religiu 1/1, 1998, 94-96); obojí v‰ak pro‰lo témûﬁ bez pov‰imnutí a o odborné religionistické reakci nelze vÛbec hovoﬁit.
Dal‰í rozvoj tématu obûti a Girardovy
mimetické teorie obûti musíme proto sledovat na dílech, která vycházejí v zahraniãí.
Zatím posledním pﬁíspûvkem v jejich ﬁadû
je sborník sestaven˘ B. Dieckmannem pod
názvem ObûÈ – aktuální kontroverze, jenÏ
shromaÏìuje pﬁíspûvky speciální konference nûmeck˘ch a italsk˘ch odborníkÛ o Girardovû koncepci. Konference se konala
pod názvem Transformaãní síla obûti ve
dnech 18.-22. ﬁíjna 1999. Jejím hlavním organizátorem byla Nadace Romana Guardiniho se sídlem v Berlínû ve spolupráci s Institutem systematické teologie univerzity
v Innsbrucku a Katolicko-teologick˘m semináﬁem univerzity v Marburku. VÛdãím motivem konference byla otázka, zda je obûÈ
nevyhnutelná i v moderní spoleãnosti, zda
je lidsk˘ Ïivot bez obûti nemoÏn˘. Jak vysvítá jiÏ z v˘ãtu organizaãních institucí, nebyla konference pojata religionisticky, ale
spí‰e v duchu katolické teologie, resp. náboÏenské filosofie. DÛvodem není jen samozﬁejm˘ a setrval˘ zájem katolické teologie o problém obûti a jeho Ïivotnost
v moderním svûtû, ale i samotn˘ v˘voj Girardovy teorie, která se svou mimetickou
náplní blíÏí stále víc kﬁesÈansko-katolickému pochopení obûti jako v˘razu náboÏenské víry transcendující násilí, moc i politickou moc.

