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tomu se mytick˘ Ïivot odli‰uje od profánní
existence zásadnû tím, Ïe v bûÏném (profánním) Ïivotû nedokáÏe ãlovûk nahlíÏet subjekt a objekt v plné, ale jen v ãásteãné jednotû. V této souvislosti by bylo zajímavé
zkoumat vliv tûchto my‰lenek na nûkteré
souãasné teorie m˘tu, pﬁedev‰ím na koncepci v˘znamného rumunského religionisty M.
Eliadeho.
Velmi zajímavou ãástí této kapitoly vûnované ranû romantickému pojetí náboÏenství a mytologie je pasáÏ nazvaná „Romantická ironie: pﬁedstupeÀ nové mytologie“ (s.
158-176). Horyna v ní pﬁesvûdãivû ukazuje,
Ïe v rané romantice zastupuje termín ironie
specifick˘ filosoficko-estetick˘ problém
a z nûho odvozené postuláty, které se t˘kají
pojetí umûní, básnictví, literární kritiky
a hermeneutiky, jeÏ spoleãnû vytváﬁejí základnu pro koncepci ironické, umûleck˘mi
jazykov˘mi formami artikulované konstrukce skuteãnosti, na niÏ navazuje a jíÏ odpovídá SchlegelÛv projekt nové mytologie (s.
159).
Vyvrcholením celé ãásti je kapitola „Nová mytologie – romantická kultura dorozumûní“ (s. 176-205). V kontextu v˘‰e uveden˘ch charakteristik ranû romantické nové
mytologie je zajímavé zejména tvrzení, Ïe
raná romantika a s ní spojená nová mytologie jsou i pﬁes zﬁetelnou snahu o pﬁesáhnutí
chladné, kalkulující, odkouzlené osvícenské
racionality ve své podstatû dovedením oné
kalkulující racionality, která se vyznaãovala
vzdûlavatelsk˘mi a pﬁev˘chovn˘mi návrhy.
V pﬁípadû nové mytologie se tato ambice
projevuje pﬁedev‰ím v tom, Ïe kromû jiného
plní funkci formy spoleãenské komunikace
s obecnou závaznou platností, a to i pﬁesto,
Ïe stále zÛstává esoterickou a sv˘m zpÛsobem propÛjãující kaÏdému individuu nezamûnitelnou tváﬁ.
V‰echny tyto úvahy a poznámky, které
Horyna ve své knize velmi peãlivû podpírá
odkazy a anal˘zami, ukazují, Ïe projekt „vûdeckého studia“ náboÏenství nemusí b˘t
nutnû pouze v˘sledkem osvícenské racionalizace fenoménu náboÏenství, ale Ïe v mnoha ohledech je moÏná spí‰e pokraãováním
jeho romantické tematizace.
Nejen z tohoto dÛvodu je poslední kniha
Bﬁetislava Horyny vhodn˘m doplnûním pro

kaÏdého, kdo se zajímá o dûjiny religionistiky, a to doplnûním, které je nejen vûdecky
precizní, ale také dobﬁe napsané, o ãemÏ
svûdãí nominace knihy na ocenûní Magnesia Litera v kategorii nauãná literatura.
DAVID VÁCLAVÍK

Beáta âierniková,
V tieni hory Ararat:
NáboÏenstvá
predkresÈanskej
Arménie
Bratislava: Chronos 2005, 192 s.
ISBN 80-89027-14-8.
Kavkaz patﬁí mezi oblasti svûta, které
stojí stranou zájmu stﬁedoevropské religionistiky. Tato skuteãnost mÛÏe pﬁekvapit zejména u Arménie, jejíÏ náboÏenské pomûry
jsou zajímavé hned z nûkolika dÛvodÛ. Arménie tvoﬁí spolu s pravoslavnou Gruzií ostrÛvek kﬁesÈanství ze v‰ech stran obklopen˘
islámem. Identita obou tûchto etnik (pokud
pﬁipustíme, Ïe obyvatelé Gruzie tvoﬁí jeden
národ) byla po staletí uchovávána z velké
míry právû díky náboÏenské odli‰nosti.
V porovnání se sv˘mi severními sousedy
jsou pak Arméni specifiãtí také monofyzitsk˘m pojetím kﬁesÈanství. Nepﬁijetí závûru
chalkedonského koncilu (451 n.l.) u nich
bylo podmínûno pﬁedev‰ím politick˘mi dÛvody a také tato odli‰nost pak ArménÛm pomáhala uchovat povûdomí vlastní jedineãnosti. Neménû zajímavé je téÏ prolínání
rÛzn˘ch tradic, které jsou v normativní i Ïité praxi arménské církve dodnes pﬁítomny.
Jako pﬁíklad je moÏno uvést v kﬁesÈanském
svûtû ojedinûlé zvíﬁecí obûti, aÈ uÏ v podobû
ovce (matagh) nebo ptáka (tapla). Teologická interpretace sice hovoﬁí o starozákonním
pÛvodu této tradice, mnozí odborníci se
v‰ak pﬁiklání k názoru, Ïe jde o pozÛstatek
místních pﬁedkﬁesÈansk˘ch kultÛ.
Od roku 1988 je pak jistû zajímavé sledovat rostoucí v˘znam náboÏenství v kon-
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textu arménské emancipace a války s muslimsk˘m ÁzerbajdÏánem.
Navzdory tomu v‰emu v‰ak v ãeském jazyce není k dispozici Ïádná kniha, která by
se zab˘vala pﬁímo náboÏenstvím Arménie.
Zakladatel ãeské kavkazologie Jaromír Jedliãka (1901-1965) se soustﬁedil pﬁedev‰ím
na arménskou literaturu. Literatuﬁe se vûnoval také Václav A. âern˘, kter˘ se v‰ak zamûﬁil primárnû na Gruzii.
Situace není o mnoho lep‰í ani pﬁi pohledu na knihy vûnované arménsk˘m dûjinám. âeskému ãtenáﬁi je k dispozici tﬁicet
let star˘ pﬁeklad Brentjesovy Arménie (Burchard Brentjes, Arménie: Tﬁi tisíce let dûjin
a kultury, pﬁel. Milada Kouﬁimská, Praha:
Vy‰ehrad 1976), z novûj‰ích prací potom
pﬁeklad publikace Arméni od britské historiãky Redgateové (Anna Elizabeth Redgateová, Arméni, pﬁel. Václav A. âern˘, Praha:
Nakladatelství Lidové noviny 2003), kter˘
v‰ak spoleãnou vinou autorky i pﬁekladatele, není ãtenáﬁi pﬁíli‰ naklonûn. Jedinou pÛvodní ãeskou monografii k dûjinám Arménie je kniha praÏského armenisty (nebo snad
jen Arména?) Vagar‰aka ·aginjana Dûjiny
Arménie od poãátku aÏ do roku 2000 (Praha:
Karolinum 2001); u této práce v‰ak lze
úspû‰nû pochybovat o pﬁívlastku vûdecká.
Navzdory letité tradici ãeské kavkazologie se Ïádn˘ z titulÛ nezab˘val náboÏenstvím, respektive otázka náboÏenství v tûchto pojednáních zÛstávala vÏdy stranou.
Beáta âierniková z bratislavské Katedry
srovnávací religionistiky tak svou prací napravuje celkovû ‰patnou badatelskou situaci
v ãeské a slovenské religionistice. Její první
vydaná monografie V tieni hory Ararat shrnuje v˘sledky jejího dosavadního studia zamûﬁeného, jak napovídá podtitul knihy, na
NáboÏenstvá predkresÈanskej Arménie.
ProtoÏe z tohoto období nejsou dochovány Ïádné písemné památky, badatel je nutnû
omezen na souvislosti s jin˘mi starovûk˘mi
kulturami Pﬁedního v˘chodu a paradoxnû
také na pozdûj‰í prameny kﬁesÈanské provenience. Zvlá‰tû druh˘ zdroj vyÏaduje specifick˘ pﬁístup, kdy je nezbytné jej historicky
zasadit do kontextu kﬁesÈanské opozice
pohanské minulosti a interpretace vlastních
dûjin. Jsem pﬁesvûdãen, Ïe autorka se
s tûmito nástrahami úspû‰nû vypoﬁádala.

âierniková se dotkla také soudobého kﬁesÈanství, kdyÏ v závûreãné ãásti mapovala lidovou víru, ve které se mnohé pﬁedkﬁesÈanské prvky uchovaly aÏ do dne‰ních dní.
Po formální stránce je kniha rozãlenûna
do pûti kapitol. V první z nich shrnuje základní fakta z dûjin starovûké Arménie, coÏ
je u tak vzdáleného tématu pochopitelné.
V klíãové otázce pﬁíbuznosti a vztahu mezi
Arménii a státem Urartu, která vûdeckou
obec rozdûluje na dva tábory, se âierniková
pﬁiklání k názoru, Ïe se Arméni spolupodíleli na kultuﬁe Urartu a naz˘vá je jejími „pﬁím˘mi dûdici“ (s. 14). Fakt, Ïe Urartu byl
schopen odolávat a moÏná i pﬁedãit As˘rii,
dle ní svûdãí o tom, Ïe dûjiny Urartu, a tudíÏ
i Arménie jsou historicky srovnatelné s jin˘mi kulturami tehdej‰ího svûta (Chetité, As˘rie, Churrité). Autorka proto v druhé ãástí
analyzuje nejstar‰í vrstvy pﬁedkﬁesÈansk˘ch
boÏstev, u kter˘ch nachází chetitsk˘, churritsk˘ a pochopitelnû také urartsk˘ pÛvod.
AÏ poté, ve tﬁetím oddíle, pﬁechází k samotnému jádru své studie, tedy k náboÏenství
a mytologii pﬁedkﬁesÈanské Arménie, kterou
pojí se vznikem arménské státnosti na konci
6. století pﬁ.n.l. V této ãásti pﬁedstavuje konstitutivní arménské m˘ty, konkrétnû o praotci Hajkovi, jeho potomcích, Aru Krásném
a Torkhu Angegheu. Tyto pﬁíbûhy v‰ak pﬁevypráví podle Movsesa Chorenaciho, tedy
z úhlu stﬁedovûkého kﬁesÈanského pohledu,
kde je napﬁíklad Hajk pﬁedstaven jako potomek Noemova syna Jáfeta. Ve ãtvrté kapitole pak autorka pﬁedstavuje arménsk˘ panteon.
Osobnû se domnívám, Ïe nejzajímavûj‰í
a nejpﬁínosnûj‰í jsou ty pasáÏe, kde autorka
sleduje souÏití pﬁedkﬁesÈansk˘ch a kﬁesÈansk˘ch pﬁedstav. Pﬁíkladem mÛÏe b˘t skvûlé
vysvûtlení chaotického vyprávûní Chorenaciho o Aramazdovû (resp. Noemovû) dceﬁi
Astghik (s. 80). Hlavní díl tûchto studií je
v‰ak v poslední kapitole, která je nazvaná
„Synkretizmus v kresÈanskom období“.
Autorka zde interpretuje Ïité kﬁesÈanství
v návaznosti na pﬁedchozí ãásti, tedy v kontextu „pohanské“ tradice. Není pﬁekvapivé,
Ïe nachází mnoho prvkÛ, které se nejen udrÏely pﬁi Ïivotû, ale mnohdy se staly souãástí kánonu. Jako pﬁíklad adaptace pﬁedkﬁesÈansk˘ch prvkÛ do nového systému mÛÏe
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poslouÏit stavba kﬁesÈansk˘ch chrámÛ na
místech archaick˘ch svatyÀ, stavba a uctívání chaãkharÛ (jedná se o specifické kamenné kﬁíÏe, které jsou nepochybnû finální fází
evoluce kamenn˘ch stél, jejíÏ poãátky sahají aÏ k megalitÛm druhého tisíciletí pﬁ.n.l.),
a jiÏ zmínûné pﬁiná‰ení obûtí (spoleãnû
s vût‰inou dal‰ích odborníkÛ se i âierniková
domnívá, Ïe jde o pozÛstatek pﬁedkﬁesÈanské tradice; s. 124). Pohansk˘ pÛvod má také ﬁada liturgick˘ch svátkÛ, a to v mnohem
vût‰ím mûﬁítku, neÏ je tomu v západních
církvích. Pﬁesto, nebo právû proto jsou církevní roky obou kﬁesÈansk˘ch tradic odli‰né
a struãn˘ pﬁehled, kter˘ âierniková uvádí, je
jistû velice prospû‰n˘. Pﬁi popisu svátku
Vardavar se v‰ak, podobnû jako mnoho jin˘ch autorÛ, dopou‰tí nepﬁesností (s. 138).
Faktem sice je, Ïe datum tohoto svátku (Promûnûní Pánû) kaÏd˘ rok urãuje církev, nedûlá to v‰ak libovolnû. Tato slavnost se koná vÏdy ãtrnáctou nedûli, resp. devadesát˘
osm˘ den po Velikonocích, takÏe se pohybuje mezi 28. ãervnem a 1. srpnem (obdobnû popisn˘ pﬁehled svátkÛ a slavností, vãetnû pﬁesného datování, pﬁedkládá Hripsime
Pikichian, „Feats and Festivals“ in: Levon
Abrahamian – Nancy Sweezy [eds.], Armenian Folk Arts, Culture, and Identity,
Bloomington: Indiana University Press
2001, 217).
Pﬁíbuznost s „pohanskou“ minulostí pak
autorka nachází také v dal‰ích fenoménech,
jako napﬁíklad v pﬁeÏívání kultu slunce
a ohnû, v uctívání pﬁírodních objektÛ a ÏivlÛ, ve víﬁe v du‰e a v kultu mrtv˘ch, v pﬁítomnosti magie, talismanÛ atd. (srov. téÏ autorãinu studii „Aralezovia – arménski
bohovia oÏivujúci m⁄tvych“, in: Milan Kováã – Attila Kovács – Tatiana Podolinská
[eds.], Cesty na druh˘ svet: SmrÈ a posmrtn˘ Ïivot v náboÏenstvách sveta, [Central
European Religious Studies 1], Bratislava:
Chronos 2005, 222-234). V této fázi uÏ
âiernikové nejsou pramenem jen historické
texty, ale mnohem více vlastní etnografické
bádání, které provádûla pﬁi sv˘ch vícer˘ch
náv‰tûvách Arménie. Nebezpeãím tohoto
postupu je pochopitelnû jistá temporálnost
v˘zkumu. Jak sama âierniková uvedla (s.
128), pﬁi její poslední cestû uÏ mnohé dﬁívûj‰í zvyklosti nebyly v platnosti, nicménû

neuvádí vysvûtlení tohoto jevu. Domnívám
se, Ïe se jedná o souãást transformace, kterou arménské kﬁesÈanství od zaãátku devadesát˘ch let 20. století prochází. Církev, do
té doby státem perzekuovaná, zaãala s vládou spolupracovat. Zejména po smrti katolika Vazgena I. v roce 1994 a zvolení Karekina I. o rok pozdûji, nabyla v Eãmiadzinu
pﬁevahu západní diasporní linie, která je
mnohem více kritická vÛãi „povûrám a povûreãn˘m praktikám“. Církev na Západû
byla minimálnû od konce sedmdesát˘ch let
20. století pod vlivem prostﬁedí „protestantizována“. Mimo to plnila roli hlavního (ne-li
jediného) identifikaãního prostﬁedku pro
diasporu, coÏ také pﬁispívalo k její desakralizaci. (Tento proces na pﬁíkladu Kypru
a Lond˘na skvûl˘m zpÛsobem zmapovala
Susan Paul Pattieová ve své knize Faith in
History: Armenians Rebuilding Community
[Washington: Smithsonian Institution Press
1997, 232-233]. Je pak pochopitelné, Ïe takto orientovaní pﬁedstavitelé církve „pochybné“ rituály a praktiky, jako tﬁeba matagh,
pomáhají vytlaãovat z chrámÛ a kompetence knûÏí.
âiernikové se vcelku úspû‰nû podaﬁilo
naplnit pÛvodní plán, tedy vystihnout charakteristické prvky pﬁedkﬁesÈanské Arménie.
Je‰tû úspû‰nûj‰í jsou její studie lidového
kﬁesÈanství. Tato publikace jistû plní svou
úlohu také v pﬁiblíÏení starovûkého náboÏenství této ãásti Kavkazu, pﬁedev‰ím pak
v na‰ich geografick˘ch podmínkách. Stejnû
pﬁínosn˘ je i fakt, Ïe touto knihou autorka
upozorÀuje na sounáleÏitost arménské historie se sousedními starovûk˘mi kulturami.
Na druhou stranu je ov‰em ‰koda, Ïe se
âierniková nepokusila podívat na ‰ir‰í souvislosti a osobitosti kavkazské religiozity.
To, Ïe poznámkov˘ aparát není veden prÛbûÏnû, i to, Ïe chybí rozãlenûní literatury
podle primárních a sekundárních zdrojÛ, je
jistû jen formální nedostatek. ZávaÏnûj‰í
v‰ak je, Ïe autorka, podobnû jak vût‰ina
star‰ích ãesko-slovensk˘ch kavkazologÛ,
vycházela primárnû z rusk˘ch zdrojÛ. Do
budoucna by bylo urãitû prospû‰né se porozhlédnout po v˘sledcích, zaznamenan˘ch
také v západních jazycích. V angliãtinû je
napﬁíklad k dispozici prakticky celá arménská historická literatura, v nûmãinû zase ve-
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lice cenná encyklopedie kavkazské a íránské mytologie (Hans Wilhelm Haussig [ed.],
Götter und Mythen der kaukasischen und
iranischen Völker IV, Stuttgart: Klett-Cotta
1986, oddíl „Mythologie der vorchristtlichen Armenien“); urãitû je nutné odkázat také k dílÛm Niny Garsoïanové a Roberta W.
Thomsona. Pokud by se autorka chtûla do
budoucna vydat i do souãasnûj‰ích problé-

mÛ arménského náboÏenství, pak jako v˘znamn˘ a hlavnû aktuální zdroj poznání
kaÏdodenního Ïivota mÛÏe slouÏit také internet. Pevnû vûﬁím tomu, Ïe Beáta âierniková bude v zapoãaté práci pokraãovat a Ïe
se jí tím moÏná podaﬁí zaplnit dal‰í kousek
onoho prázdného místa v slovensko-ãeské
religionistice.
MARTIN GLOGAR

