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liptikou. Rovnodennost je astronomick˘
termín a precesi tak mÛÏe podstupovat jen
stûÏí (aÈ uÏ si Francouzi o tomto tématu
myslí cokoli). Dal‰í velmi spornou stránkou
je uÏívání kﬁesÈanské terminologie k popisu
mithraismu a jeho nauky (to v‰ak jiÏ není
problém pﬁekladatelky, ale Turcana samotného). V˘razy jako „pomazání“ (s. 47), „poslední veãeﬁe“ (s. 54) nebo „metropolita“ (s.
73) pÛsobí znaãnû anachronicky, a pﬁestoÏe
je jejich ostﬁí vût‰inou otupeno uÏitím zmírÀujících uvozovek, apriornû navozují dojem
nûãeho, co je s velkou mírou pravdûpodobnosti nûãím zcela jin˘m.
To jsou v‰ak relativní drobnosti a spojíme-li pﬁeklad s grafickou úpravou knihy,
dojem z publikace zÛstává velmi kladn˘.
Nezb˘vá tedy neÏ vyjádﬁit podûkování nakladatelství Vy‰ehrad, Ïe sv˘m vydáním
vhodnû zvoleného ãeského pﬁekladu této
knihy znovu zaplnilo jedno z bíl˘ch míst
v na‰í religionistické literatuﬁe vûnované
antick˘m náboÏenstvím.
ALE· CHALUPA

Jan Malura – Pavel Kosek
(eds.),
âist˘ plamen lásky:
V˘bor z písní pobûlohorsk˘ch exulantÛ ze Slezska,
Brno: Host 2004, 364 s. ISBN
80-7294-116-X.
Známá píseÀ o ãesk˘ch náboÏensk˘ch
exulantech raného novovûku, údajnû pocházející ze 17. století, ale ve skuteãnosti o dvû
stû let ãasnûj‰í dílo protestantského faráﬁe,
tvrdila, Ïe si do ciziny jako duchovní útûchu
odná‰eli pﬁedev‰ím Bibli kralickou a Labyrint svûta. Pokud ‰lo o bezprostﬁednû pobûlohorské období, moÏná to byla pravda
(i kdyÏ by to platilo asi jen pro bratrskou
emigraci), o sto let pozdûji v‰ak bylo v‰echno jinak; jak ukázali napﬁ. P. ·orm ãi autor
této recenze, nejdÛleÏitûj‰í ãetbou ãesk˘ch

tajn˘ch nekatolíkÛ i náboÏensk˘ch emigrantÛ se v první tﬁetinû 18. století staly tzv.
hallské bible a pietisticky ladûné spisy, pﬁedev‰ím katechismy, modlitební kníÏky
a kancionály. Jeden z nich, Harfa nová na
hoﬁe Sion znûjící hennersdorfského a pozdûji berlínského kazatele Jana Liberdy, se
stal dokonce tak roz‰íﬁen˘m, Ïe se podle nûj
ãesk˘m tajn˘m nekatolíkÛm ﬁíkalo „harfenisté“. Pﬁes tento v˘znam, na kter˘ upozorÀovala i star‰í literatura, dosud nejde o dílo,
které by bylo ‰íﬁeji známé, a to ani v pﬁípadû odborné veﬁejnosti. Neexistuje Ïádná
moderní edice Harfy nové, pﬁiãemÏ recenzovaná kniha tento dluh napravuje jen
z ãásti.
Dílo dvou mlad˘ch ostravsk˘ch literárních historikÛ pﬁedstavuje v˘bûrovou edici
písní tﬁí generaãnû odli‰n˘ch náboÏensk˘ch
exulantÛ ze Slezska, Adama Plintovice
(1620-1670), kter˘ pÛsobil pﬁedev‰ím
v Îilinû a pﬁispûl do Tﬁanovského Cithary
sanctorum, Ka‰para Motû‰ického (1640?1689), jenÏ v Îitavû vydal slavnou sbírku
modliteb a písní s titulem Ruãní kníÏka, a jiÏ
zmiÀovaného Jana Liberdy (1700-1742).
Nejhojnûji pﬁitom je zastoupen Liberda (51
písní), po kterém následuje Motû‰ick˘ (23
písní) a Plintovic (12 písní), coÏ v zásadû
odpovídá jejich v˘znamu, i kdyÏ je sporné,
proã vÛbec uvedené autory kombinovat.
Jejich slezské rodi‰tû totiÏ sotva padá na váhu, neboÈ v‰ichni proÏili valnou ãást Ïivota
v cizinû, kaÏd˘ jinde, a úvahy o tom, Ïe „zásluhou autorÛ, kteﬁí vze‰li z dramatické,
otevﬁené kulturní a náboÏenské situace
Slezska, byly do ãeské literatury uvádûny
prvoﬁadé osobnosti stﬁedoevropské poezie
17. a 18. století. A pouze zásluhou SlezanÛ
(Jana Liberdy a Jiﬁího Sarganka) se pak ãeská kultura dostává do intenzivního kontaktu
s pietismem“ (s. 61), mám pﬁeci jen za ponûkud regionálnû nadsazené. I pﬁes snahu
editorÛ vyrovnat se se subjektivitou v˘bûru
pokusem o publikaci skuteãn˘ch autorsk˘ch dûl, nikoli pﬁekladÛ (tam, kde je to
moÏné, a pﬁi vûdomí relativity ranû novovûkého pojetí autorství), a pﬁes celkov˘ rozvrh
excerpovan˘ch dûl vãetnû urãení pÛvodu
a dal‰ích ohlasÛ jednotliv˘ch písní, nejen
tûch pﬁítomn˘ch v tomto v˘boru (s. 302339), ãtenáﬁ nutnû dostává do rukou pouh˘
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v˘sek z tvorby tﬁí exilov˘ch luteránÛ, jehoÏ
badatelská hodnota je sporná, protoÏe nezohledÀuje pÛvodní pojetí a funkce písÀov˘ch
sbírek (v Plintovicovû pﬁípadû navíc nikdy
samostatnû nepublikované, zatímco u Motû‰ického byly písnû nerozluãnû spojeny
s modlitbami).
Pokud jde o vlastní edici, její autoﬁi se
pﬁiklonili k transkripãnímu úzu J. Vintra,
zachovávajícímu dobovû pﬁíznakové jevy
(podrobné informace o tom podává transkripãní poznámka na s. 242-252), coÏ je jistû chvályhodné, stejnû jako vzorné praktické provedení. Badatelé nepochybnû ocení
také dÛkladné komentáﬁe/vysvûtlivky k jednotliv˘m písním, zpracované zhruba v duchu Kalistovy Truhlice písní, a diferenãní
slovník, stejnû jako rejstﬁík hlavních motivÛ
a rejstﬁík písní podle incipitÛ. Obsáhlost
tûchto „odborn˘ch pﬁíloh“, smûﬁujících ke
ãtenáﬁi vûnujícímu se hymnologii nebo (literární) historii, nicménû znovu podtrhuje
v˘‰e zmínûn˘ koncepãní nedostatek, Ïe totiÏ ãtenáﬁ nedostává do rukou celé písÀové
(nebo i ‰ir‰í) dílo jediného autora, n˘brÏ
pﬁes v‰echny klady pﬁeci jen problematick˘
v˘bor. Tím spí‰e, Ïe z historického hlediska
je sporná orientace na pÛvodní tvorbu uveden˘ch autorÛ, protoÏe pro v˘voj náboÏenského my‰lení v raném novovûku (i dﬁíve)
nebylo vÛbec dÛleÏité, byly-li písnû pÛvodní, pﬁeloÏené nebo jen parafrázované, n˘brÏ
‰lo o jejich obsah a pÛsobení; je sice samozﬁejmé, Ïe bohemisté k tomuto problému
pﬁistupují jinak, bylo by v‰ak ‰koda, kdyby
se dosah Malurova a Kosekova díla omezil
jen na badatele v oblasti dûjin jazyka a literatury.
Kromû vlastní edice písní (s. 63-233),
které nelze blíÏe pﬁedstavovat, a jiÏ uveden˘ch doplÀkÛ obsahuje âist˘ plamen lásky
rozsáhlou a nanejv˘‰ zasvûcenou úvodní
studii z pera J. Malury (s. 5-62), „pokraãující“ i v ediãní poznámce k excerpovan˘m
dílÛm (s. 235-241). Jejich autor se sice z pochopiteln˘ch dÛvodÛ zamûﬁil pﬁedev‰ím na
pﬁiblíÏení Plintovicova, Motû‰ického a Liberdova Ïivota a díla, vykládá je nicménû
v (náleÏitém) dobovém kontextu a se zjevnou snahou poskytnout ‰ir‰í obraz ãeského
exilu (napﬁíklad jeho tehdy samozﬁejmé
ãesko-nûmecké dvojjazyãnosti) a revidovat

nûkterá v literatuﬁe tradovaná kli‰é, tﬁeba
o jeho rychlém jazykovém a my‰lenkovém
úpadku (obojí s. 6). V souvislosti s Plintovicem je proto pﬁipomenut známûj‰í ãesk˘
emigrant v Horních Uhrách, Jiﬁí Tﬁanovsk˘
(i kdyÏ nemohu souhlasit s tvrzením na s. 9,
Ïe dosud nebyly badatelsky zpracovány pozdûj‰í edice jeho zpûvníku, protoÏe tomuto
tématu se vûnoval Ján Mocko [Historia posvätnej piesne slovenskej a historia kancionálu I-II, Liptovsk˘ Sv. Mikulá‰: Tranoscius 1909-1912, I, 104-117; II, 3-15], coÏ
ov‰em neznamená, Ïe by jeho dÛkladnou
práci nebylo tﬁeba doplnit nov˘mi poznatky), stejnû jako dobov˘ akcent na prorockou a astrologickou literaturu. Plintovice
s Tﬁanovsk˘m spojoval zájem o Ïalmy, respektive jejich parafráze a intertextové odkazy, vedle toho pﬁekládal/varioval soudobé
nûmecké duchovní písnû. Sv˘m zpracováním tématu marnosti svûta (mj. podobnû jako Hlohovsk˘ ãi BoÏan pﬁeloÏil i slavnou
latinskou báseÀ De contemptu mundi) se
podle Malury pﬁiblíÏil vrcholÛm barokního
básnictví, Bridelovi ãi – ze zahraniãních autorÛ – Gryphiovi a anglick˘m metafyzick˘m básníkÛm.
V pﬁípadû Motû‰ického Malura ãtenáﬁe
uvádí do souvislostí ãeského exilu v Sasku
v 17. století, zdÛrazÀuje i jeho „predikantské“ pÛsobení v âechách a homiletickou
produkci. Motû‰ick˘ v‰ak proslul pﬁedev‰ím jako autor Ruãní kníÏky, souboru modliteb a písní slouÏících k soukromé zboÏnosti, od roku 1687 vícekrát vydaného
V. Kleychem (je zajímavé, Ïe v pﬁípadû posmrtn˘ch edic si jen Kleych vymohl právo
vydávat Motû‰ického písnû s proslaven˘m
titulem, zatímco jeho Ïitavsk˘ konkurent
M. Hartmann musel uÏívat jiné názvy; viz
s. 24, 238). Motû‰ick˘ pﬁitom nebyl zcela
pÛvodní (54% písní), pﬁebíral dokonce
i písnû „kalvinisty“ Komenského (s. 26),
specifick˘m rysem jeho sbírky nicménû bylo uspoﬁádání podle náboÏensk˘ch i osobních událostí/témat (Malura na s. 27 uvádí
napﬁ. Modlitbu manÏelÛ jimÏ se manÏelství
nepodaﬁilo, Modlitbu rodiãÛ kteﬁí nepokojné dítky mají, Modlitbu zadluÏilého ãlovûka), k ãemuÏ pﬁipomínám, Ïe podobnou
strukturu mûly i „Wéghovky“, veleslavná,
mnohokrát znovu vydaná ãeská posttole-
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ranãní modlitební kníÏka (první vydání
r. 1799, do r. 1927 tﬁináct dal‰ích edic). Nebylo by moÏné, alespoÀ v rovinû hypotézy,
uvaÏovat o tom, Ïe se reformovan˘ Jan
Végh inspiroval právû umírnûn˘m luteránem Motû‰ick˘m, nedaly by se dokonce najít pﬁejímky? Tyto otázky v‰ak na své ﬁe‰ení teprve ãekají. Pokud jde o písÀové texty,
s nimiÏ se ãtenáﬁ mÛÏe setkat ve v˘boru,
Motû‰ick˘ zachoval tradiãní plán ãesk˘ch
protestantsk˘ch kancionálÛ, akcentoval
v‰ak nûkterá témata, zejména sklíãenost,
pokání a smrt, ale i nadûji a milost, a pokud
pﬁekládal z nûmãiny, zpravidla ‰lo o reformaãní písnû ze 16. století, zatímco novûj‰í,
namnoze pietisticky orientovaná hymnografie mu byla cizí.
I v Malurovû úvodní studii je z pochopiteln˘ch dÛvodÛ nejvíce místa vûnováno
Janu Liberdovi, charismatickému kazateli
a autorovi nûkolika katechismÛ, jehoÏ Ïivotní osudy zpracoval jiÏ G. A. Skalsk˘
a nejnovûji E. ·tûﬁíková. Jeho nepochybnou
zásluhou byla ‰iroká recepce luterského pietismu ãesk˘mi emigranty i domácími tajn˘mi nekatolíky, nelze jej ov‰em oznaãit za
pÛvodce lámání chleba pﬁi podávání veãeﬁe
Pánû (s. 45), protoÏe to jen z nezbytí akceptoval (viz Zdenûk R. Ne‰por, Víra bez církve? V˘chodoãeské toleranãní sektáﬁství
v 18. a 19. století, Ústí nad Labem: Albis
International 2004, 16-17, 144-146). Oproti
devalvujícímu soudu J. Jakubce, Ïe byl jen
pﬁekladatelem nûmeck˘ch pietistick˘ch písní, neberoucím v potaz dﬁívûj‰í ãeskou kancionálovou tvorbu, jiÏ star‰í práce J. B.
âapka ãi Z. Tiché upozorÀovaly na jeho v˘jimeãnost jakoÏto „barokního“ protestantského hymnografa uÏívajícího prvkÛ mystické erotiky. Malura nadto oprávnûnû
zdÛrazÀuje, Ïe „písnû Liberdova zpûvníku
jako celku pﬁedstavují novou slohovou a do
znaãné míry i motivickou a ideovou vrstvu
ve v˘voji ãeského básnictví“ (s. 50), a zároveÀ relativizuje prvnû uvedené tvrzení.
Zcela pÛvodních písní Liberda skuteãnû napsal jen asi ãtvrtinu z celkov˘ch 227, av‰ak
i pﬁejatá/parafrázovaná cizí díla doporuãoval zpívat na melodie pﬁedbûlohorsk˘ch
písní Jednoty (s. 49)! Pietismu autora Harfy
nové odpovídala hlavní zpracovávaná témata, motivy Kristovy krve a ran, mystické

svatby, smyslového kontaktu s Bohem atd.,
krátce ﬁeãeno christocentrická Herzensreligion, i kdyÏ oproti soudobému nûmeckému
individualismu se i v tûchto písních objevilo vûdomí vyznavaãské kolektivity (s. 5859). Proti dﬁíve uveden˘m autorÛm ov‰em
Liberda vskutku pﬁiná‰el nové pojetí zboÏnosti, jeÏ v 18. století zdomácnûlo i mezi
ãesk˘mi tajn˘mi nekatolíky, coÏ Malura
bravurnû doloÏil trojím pﬁekladem Frankkovy písnû Jesu meine Frede. Její sedm˘
ver‰ Gottes Lamm, mein Bräutigam Plintovic opatrnû transformoval do Pane a Îenichu mÛj, Motû‰ick˘ sice více citovû, ale
je‰tû ne pietisticky jako Beránku, mÛj miláãku, zatímco Liberda pouÏil pﬁesn˘
MyllerÛv pﬁeklad Beránku, mÛj Îenichu
(s. 32). Zajímavá je otázka chronologie Liberdova díla, protoÏe vedle dvou znám˘ch
vydání (z let 1732 a 1735) existují je‰tû
dvojí pﬁídavky, které mohly vzniknout relativnû samostatnû; editoﬁi proto na základû
vlastních v˘zkumÛ navrhují sloÏitûj‰í ãlenûní (s. 239).
Literárnû-historick˘ zájem vydavatelÛ
recenzovaného díla mÛÏe b˘t uspokojen
tvrzením, Ïe „básnická tvorba mlad‰í generace ãeského pobûlohorského exilu neskomírala, neÏila jen z retrospektivních v˘borÛ
a ze závislosti na star‰ích literárních vzorech. Právû pﬁeklady, literárnû mnohdy velmi hodnotné, mohly pﬁinést novou mízu do
tehdy strnulé ãeské písÀové tvorby“ (s. 61),
pro které pﬁinesli dostatek dÛkazÛ. Sotva
tím v‰ak mÛÏe b˘t vyãerpán pﬁínos pro dal‰í obory, pro studium náboÏensk˘ch dûjin,
historickou teologii atd., a to i pﬁes informativní a v mnohém objevn˘ charakter
Malurovy úvodní studie. Je jistû chvályhodné, Ïe byly pﬁipomenuta v˘znamná díla ãeského náboÏenského exilu 17. a 18. století,
v Motû‰ického a pﬁedev‰ím v Liberdovû
pﬁípadû zásadním zpÛsobem ovlivÀující
i ãeské a moravské tajné nekatolictví, navíc
ve vzorné pramenné edici, pﬁesto bych se
v‰ak pﬁimlouval spí‰e za vydání celé Harfy
nové a Ruãní kníÏky, nikoli jen jejich v˘boru. Jen tak totiÏ mÛÏe b˘t stimulován ‰ir‰í
badatelsk˘ zájem o tato dosud tolik opomíjená díla, prostﬁedkující teologii lidov˘m
ãtenáﬁÛm a formující jejich individuální
i (v pﬁípadû ãesk˘ch tajn˘ch nekatolíkÛ asi
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vût‰inou) skupinovou zboÏnost. Vysoce potﬁebné dal‰í studium uveden˘ch dûl, stejnû
jako celku ãeské barokní hymnografie a náboÏenské literatury vÛbec, by mûlo vycházet ze skuteãnû multidisciplinární kombinace pﬁístupÛ, uplatÀovat kontextuální pﬁístup
a pﬁihlíÏet k soudob˘m evropsk˘m paralelám stejnû jako k podnûtÛm souãasn˘ch zahraniãních studií, jak se to skvûle podaﬁilo
francouzské badatelce M.-E. Ducreuxové
v její pohﬁíchu dosud do ãe‰tiny nepﬁeloÏené disertaci Hymnologia bohemica (1982).
Neznalost tohoto paradigmatického díla pﬁitom je (vedle sporného v˘bûrového charakteru) snad jedin˘m závaÏnûj‰ím nedostatkem, kter˘ lze Malurovû a Kosekovû práci
vytknout.
ZDENùK R. NE·POR

Milo‰ Hubina,
Vedomie ako oceán:
Filozofia a meditácia
v indickom buddhizme,
Bratislava: Chronos 2004, 204 s.
ISBN 80-8902-711-3.
Slovensk˘ buddhológ Milo‰ Hubina,
kmeÀov˘ ãlen Katedry porovnávacej religionistiky FF Univerzity Komenského
v Bratislave, nezaprie v tejto knihe, Ïe sa
buddhizmom zaoberá najmä z filozofickej
stránky – buddhizmus sa podºa neho nedá
redukovaÈ len na súbor Ïivotosprávnych
predpisov a meditatívnych cviãení. V predstavenej práci sa pokúsil ukázaÈ, Ïe za nimi
stojí koherentn˘ v˘klad sveta a s ním nás
v nej postupne zoznamuje. Buddhizmus
v‰ak zároveÀ nechápe len ako ãisto filozofick˘ systém, no v jeho pohºade na buddhizmus je skôr dôraz na v˘znam diskurzivity a „konvenãného“, v opozícii voãi
druhej strane buddhologickej obce, ktorá
zdôrazÀuje nepodstatnosÈ racionality v „pôvodnom“ Buddhovom uãení.
Zvlá‰tnosÈou Hubinovho prístupu je vytvorenie ‰pecifického pozadia, na ktorom je

moÏné hovoriÈ o buddhistickej meditácii
mimo terminológie kánonu. Vidí ho v pohºade neurofyziológie a vo v˘sledkoch
komparatívneho v˘skumu mystickej skúsenosti. Tento prístup je jedineãn˘ natoºko, Ïe
ãasti odbornej obce môÏe pripadaÈ kontroverzn˘. To sa vzÈahuje najmä na prepojenie
s neurofyziológiou, no autor si uvedomuje,
Ïe tieto pohºady môÏu slúÏiÈ len za zdroj základn˘ch v˘chodísk a tak k nim aj pristupuje. V˘hodou tohto prepojenia podºa autora
je, Ïe je „zaÈaÏené minimom prípadn˘ch
konfesn˘ch a ideologick˘ch predsudkov...“
(s. 19). Myslím si, Ïe Hubina sa drÏí vo vopred vymedzen˘ch hraniciach a nesnaÏí sa
spájaÈ nespojiteºné, naopak tak˘to prístup
priná‰a mnoho nov˘ch súvislostí.
Autor nás tu zoznamuje s rôznymi neurofyziologick˘mi v˘skumami a základn˘mi
poznatkami v tejto oblasti. Zhustene popisuje Fischerovu „mapu“ alternovan˘ch stavov vedomia, ktoré sa rozli‰ujú zmenami
vedomia v smere ergotropného (halucinatívneho), alebo trofotropného (meditatívneho) kontinua. Trofotropné zmeny (meditatívne stavy) sa vyznaãujú zniÏovaním
frekvencie sakadického, mikrostigmatického pohybu oka, zniÏovaním EEG frekvencie mozgovej ãinnosti a produkciou „meditaãn˘ch“ alfa a théta væn, ktoré nevedú
k malátnosti a nesústredenosti, ako je to
v spánku. ëalej tu ãitateºovi prehºadne a na
príkladoch objasÀuje také fenomény ako alfa-blocking, habitutácia, strata subjektobjektovej di‰tinkcie, dekompozícia predmetov, kontrakcia priestoru a expanzia
vedomia, zmena kon‰tánt vnímania a pod.
Následne nás zoznamuje s v˘sledkami
komparatívneho v˘skumu mystickej skúsenosti. Ten nie je nevyhnutne viazan˘ na
neurofyziologické vysvetlenie, i keì z neho
vychádza, ale je aj „záleÏitosÈou súboru fenoménov a v˘znamov, ktoré im jednotlivé
kultúrne tradície prisudzujú“ (s. 40). Bádateºov v oblasti morfológie mystickej
skúsenosti rozdeºuje na dva tábory (kon‰truktivisti a perennialisti) otázka, ãi je
moÏná kultúrne nepodmienená skúsenosÈ.
Perennialisti, ktor˘ch stanovisko povaÏuje
Hubina za explanaãn˘ model svojej práce,
zastávajú názor, Ïe takáto kultúrne nepodmienená skúsenosÈ nielenÏe existuje, ale Ïe

