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Lidé jsou v˘jimeãní svou potfiebou udílet
svému Ïivotu fiád a smysl. Ov‰em nejen Ïi-
vot, ale pfiedev‰ím jeho konec, smrt, by mûl
b˘t naplnûn jist˘m v˘znamem, bez kterého
by Ïivot samotn˘ smyslu pozbyl. Bez ohle-
du na prostor a ãas bylo právû náboÏenství
jednou z moÏností, která dávala smrti, této
poslední limitû, smysl. Îivot jedince smrtí
nekonãí; náboÏenství svûta nabízejí mnoho
alternativ lidské postexistence. Vzhledem
k tomu, Ïe ke smrti se váÏe podstatná ãást
spirituality v‰ech národÛ, rozhodl se kolek-
tiv slovensk˘ch autorÛ vydat sborník právû
na toto téma.

Fenoménu smrti se vûnuje mnoho knih
a studií – za v‰echny uveìme Dûjiny smrti I-
II od Philipa Ariése (Praha: Argo 2000, [fr.
orig. 1974]), ve kter˘ch jsou zpracovány
rÛzné pfiístupy ke smrti v evropské spoleã-
nosti od poãátkÛ kfiesÈanství po souãasnost.
JiÏ od konce 19. století se zejména antro-
pologové soustfiedili na víru ve spirituální
bytosti, problematiku Ïivota po Ïivotû a pfií-
stupy k tûlu v rÛzn˘ch kulturách a spoleã-
nostech svûta. Intelektuálové zprvu hledali
pÛvod náboÏenství a lidské víry v posmrtn˘
Ïivot (klasická díla z pera Jamese G. Fraze-
ra, Zlatá ratolest, Praha: Mladá fronta 1994,
[angl. orig. 1890] a E. B. Tylora, Primitive
Culture, London: John Murray 1903). Od
60. let 20. století se pozornost badatelÛ pfie-
nesla na funkci pohfiebních ritÛ ve spoleã-
nosti a v˘znam symbolického chování spo-
jeného se smrtí, které bylo povaÏováno za
v˘raz hodnotového systému jednotliv˘ch
kultur (zejm. Bronislaw Malinowski, Ma-
gic, Science and Religion, London: Faber &
West 1948; Robert Hertz, „Contribution

à une étude sur la représentation collective
de la mort“, Anneé Sociologique 10, 1907,
48-137). Dal‰ím v˘znamn˘m tématem se
stala anal˘za ambivalentního vztahu Ïiv˘ch
ke smrti, zahrnující téma pfiechodu a kon-
ceptu liminality (viz napfi. Arnold van Gen-
nep, Pfiechodové rituály: systematické stu-
dium rituálÛ, Praha: Lidové noviny 1997 [fr.
orig. 1909]).

Cílem recenzovaného sborníku je ilus-
trovat nejrozmanitûj‰í pfiístupy k „druhému
svûtu“ v náboÏenstvích a civilizacích svûta.
Proniknutí do eschatologií toho kterého ná-
boÏenství je podle editorÛ jedním z klíãÛ
k jejich porozumûní. Základ této publikace
tvofií pfiíspûvky z mezinárodní konference,
která se pod názvem Cesty na druh˘ svet –
Sémantika pohrebného rítu konala pod zá-
‰titou sdruÏení CERES (Central European
Religious Studies) a Katedry porovnávacej
religionistiky Filozofickej fakulty Univerzi-
ty Komenského v Bratislavû ve dnech 3.-4.
11. 2003. âtenáfii se tak dostává do ruky
znaãnû rÛznorodá publikace, ve které se
problematika smrti fie‰í z mnoha perspektiv.
Bohatû je zastoupena problematika orienta-
listická, z geograficky vzdálenûj‰ích oblastí
jsou pfiedstaveny eschatologie z Afriky,
arabského svûta, Kavkazu, Ameriky ãi Poly-
nésie. Nalezneme zde i rÛzné metodologic-
ké pfiístupy. Historickou perspektivu zastu-
pují pfiíspûvky, které reflektují pfiedstavy
o smrti v pravûku, ve starovûku ãi v nedáv-
né minulosti na na‰em kontinentû. Znaãná
pozornost je z pohledu etnologie náboÏen-
ství vûnována Slovensku, stfiední Evropû
a Balkánu. Stranou samozfiejmû nezÛstalo
kfiesÈanství, judaismus ãi eschatologické
aspekty nov˘ch náboÏensk˘ch hnutí.
O úvodní studii, filozofickou reflexi celé
problematiky smrti, se postarala argentinská
filozofka Susana Violante.

První vût‰í okruh pfiíspûvkÛ se vûnuje
orientalistické problematice. Rozsáhlá stu-
die Milo‰e Hubiny „Ako správne zomierat.
Cesta za nibbánou v buddhistickej théravá-
dovej tradícii“ se snaÏí vysvûtlit théravádo-
vé chápání nibbány a pfiezkoumává vztah
mezi jednotliv˘mi sloÏkami „správného Ïi-
vota“, kter˘ vede ke koneãnému vyvanutí.
Pokou‰í se zodpovûdût otázku, zda nároky,
které klade buddhistická tradice na medita-
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ní ãi inspirované. Relevantnûj‰í pro ústfied-
ní téma sborníku je jeho poslední pfiíspûvek,
kratiãké pojednání Michala Kováfie „Pfiedví-
dání u SámÛ (LaponcÛ)“. Zde se opût setká-
me s vû‰tûním i prorokováním, pfiiãemÏ au-
torita prorokÛ (tzv. velk˘ch noidÛ) je
podstatnû vy‰‰í. Autor se bohuÏel spokojuje
s holou deskripcí a takfika vÛbec neprobírá
spoleãensk˘ kontext samské divinace, bez
nûhoÏ ji lze jen obtíÏnû vyhodnotit.

Sborník Vû‰tûní a prorokování v archa-
ick˘ch kulturách je bezesporu velmi kvalit-
ní, v‰echny studie jsou fundované a jsou na-
psané vynikajícími odborníky. Mou hlavní
v˘hradou je nedostateãnû propracovan˘ o-
becnû-teoretick˘ rámec, kter˘ by v‰echny
stati propojoval. Je samozfiejmé, Ïe vtisk-
nout spoleãnou metodologii pfiíspûvkÛm od
rÛzn˘ch autorÛ zab˘vajících se odli‰n˘mi
kulturami je mimofiádnû obtíÏné (jak autor
této recenze sám ze své editorské praxe dob-
fie ví). Na druhou stranu se nelze zbavit do-
jmu, Ïe právû v pfiípadû vû‰tûní by to nako-
nec mohlo b˘t mnohem snaz‰í neÏ u vût‰iny
jin˘ch témat – obecnûj‰í souãasné teorie
vû‰tûní totiÏ existují a nejsou vÛbec hloupé.
Editofii sice svÛj sborník uvozují obecnou
shrnující statí, drÏí se v ní v‰ak na ãistû po-
pisné rovinû a rezignují na jakékoli formu-
lování obecnûj‰ích teoretick˘ch koncepcí.
Existenci takov˘chto koncepcí sami pfiipou-
‰tûjí (s. 12-14), ale jsou k nim skeptiãtí a ani
jedinou se ãtenáfii nepokou‰ejí shrnout. Pfii-
tom nûkteré dílãí rozbory v konkrétních sta-
tích (napfi. ãastá zamy‰lení nad vztahem
vû‰tby a tazatele) jsou napfi. s klasick˘mi
anal˘zami E. E. Evans-Pritcharda ãi Victora
Turnera ve skvûlém souladu a bylo by moÏ-
no je jimi velmi v˘hodnû podepfiít.

Úvodní studie se nepokou‰í ani o tak zá-
kladní poãin, jak˘m je shrnutí toho, co se
vlastnû ze v‰ech pfiíspûvkÛ dozvídáme
o vztahu vû‰tûní a prorokování. Pfiitom snad
i jen z mého struãného shrnutí jednotliv˘ch
statí lze vidût, Ïe zajímav˘ch témat k disku-
si otevfiel sborník celou fiadu. V nûkter˘ch
pfiípadech (Izrael, ¤ímané, Germáni) jsme
kupfiíkladu vidûli, Ïe vû‰tûní legitimuje stá-
vající spoleãenské struktury, zatímco proro-
kování stojí mimo nû a mÛÏe je i zpochyb-
Àovat. Jindy tomu tak není a oba typy
divinace se doplÀují. Tento rozdíl otevírá

otázku vztahu rÛzn˘ch typÛ vy‰‰í moci (je-
jímÏ hlasatelem divinace je) a druhem soci-
ální kontroly, kter˘ v dané kultufie pfievládá.
Jak˘ typ vy‰‰í moci má sklon se pojit s vû‰-
tûním, a jak˘ s prorokováním? Je tento roz-
díl nûjak kosmologicky reflektován (napfi.
oznaãením prorokování za „femininní“
techniku, jak jsme to vidûli v S˘rii a u Ger-
mánÛ)? Jak je strukturována spoleãnost, kte-
rá se prorokÛ bojí, a ãím se li‰í od spoleã-
nosti, jeÏ se opírá o jejich autoritu? Jak˘ je
rozdíl mezi spoleãností, v níÏ má k vû‰tebné
moci pfiístup kaÏd˘ (napfi. Sámové), a v níÏ
je naopak divinace vyhrazena speciální vrst-
vû divinaãních profesionálÛ (napfi. ¤ím)? Je
pochopitelné, Ïe hlub‰í anal˘za tûchto pro-
blémÛ by si Ïádala soustavnûj‰í mapování
spoleãenského kontextu divinace, jenÏ byl
bohuÏel v fiadû pfiíspûvkÛ jen málo zohled-
nûn. Editofii by moÏná namítli, Ïe jejich cí-
lem byl rozbor vû‰tûní jako fenoménu nábo-
Ïenského, nikoli spoleãenského. JenÏe
samotné pfiíspûvky v fiadû pfiípadÛ ukazují,
Ïe obojí lze jen stûÏí oddûlovat a Ïe vû‰tûní
ãasto dává svÛj smysl právû aÏ v sociálním
kontextu. Divinace je dÛleÏitou v˘povûdí
o tom, jak ta která spoleãnost zaobchází
s náboÏenskou mocí, a proto nestaãí popiso-
vat tuto moc samotnou, ale je nutno ozfiejmit
i sociální rámec, jenÏ s ní komunikuje.

Navzdory tûmto v˘tkám je kvalita sbor-
níku nezpochybnitelná. Jedná se o dÛleÏit˘
religionistick˘ pfiípûvek, kter˘ bude nedoce-
niteln˘ pro kaÏdého, kdo by se tématem di-
vinace chtûl jakkoli dále teoreticky zab˘vat.

RADEK CHLUP
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tuální praxe obvykle oznaãované jako „hos-
tina/jídlo se zemfiel˘mi“ metodologické pro-
blémy studia raného kfiesÈanství spojené
s interpretací archeologick˘ch pramenÛ
a ranû kfiesÈansk˘ch textÛ. Zmûnám v inter-
pretaci jednotliv˘ch událostí, konkrétnû
dobrovolné smrti obráncÛ Masady, za po-
moci jak archeologického materiálu, tak pí-
semn˘ch pramenÛ se vûnuje studie Dalibora
Papou‰ka. Archeologií, konkrétnû archeolo-
gií smrti, se zab˘vá studie Eduarda Kreko-
viãe, která upozorÀuje na problémy spojené
s archeologick˘m materiálem pohfiebních ri-
tÛ, zejména uÏití etnologické (popfiípadû
historické) analogie pfii jeho interpretaci.
Archeologického materiálu se drÏí i Juraj
Îambera pfii pokusu o naãrtnutí v˘voje
etrusk˘ch eschatologick˘ch pfiedstav a popi-
su jejich osobit˘ch prvkÛ. Nutno podo-
tknout, Ïe v‰echny v˘‰e zmínûné studie jsou
vynikajícím pfiíspûvkem k obecn˘m deba-
tám o metodologick˘ch problémech studia
náboÏenství.

Na poli interpretaãním zÛstává i pfiíspû-
vek Jána Komorovského, kter˘ za základ
své studie zvolil rozbor Sofoklovy tragédie
„Antigona“. Autor nám zde nabízí trojí se-
miotické vysvûtlení Antigonina ãinu – vy-
konání náboÏenského pohfiebního obfiadu
nad ostatky svého bratra navzdory pfiísnému
zákazu krále.

To, Ïe religionistika pfii sv˘ch bádáních
vyuÏívá i pfiístupy jin˘ch humanitních vûd,
není tajemstvím. Není proto divu, Ïe velk˘
okruh pfiíspûvkÛ ve sborníku se t˘ká etnolo-
gie náboÏenství a folkloristiky. Studie Beáty
âiernikové, ZdeÀka R. Ne‰pora, Josefa
Kanderta, Evy Krekoviãové, Jána Botíka,
Tomá‰e Hrustiãe, Danijely Djuri‰iãové
a Michala Velega nám pfiibliÏují eschatolo-
gické pfiedstavy, pohfiební rity, jejich sociál-
ní aspekty na území Arménie, Srbska, âech
a pfiedev‰ím Slovenska. Mnohé pfiíspûvky
jsou zaloÏeny na vlastních terénních v˘zku-
mech jednotliv˘ch autorÛ. âtenáfii tak pfiiná-
‰ejí pestr˘ obrázek pfiedev‰ím lidov˘ch vûr
nejen v minulosti, ale i v souãasnosti. Po-
taÏmo tyto studie pfiispívají k problematice,
v religionistice tak ãasto fie‰ené, a to problé-
mu Ïitého a normativního náboÏenství. 

Zpût na religionistickou pÛdu nás dostá-
vá pfiíspûvek Davida Václavíka „Smrt v kon-

textu soudobé religiozity“. Autor zde pfied-
stavuje posun ve vnímání smrti v prÛbûhu
tfií staletí s dÛrazem na zmûnu reflexe smrti
v nov˘ch náboÏensk˘ch hnutích, zejména
tzv. hnutí lidsk˘ch potencí (Human potenti-
al movements). Jeho anal˘za zmûn v percep-
ci smrti je zaloÏena na teorii francouzského
historika Ph. Ariése. Soudobé vnímaní smr-
ti v kontextu nové religiozity dle autora od-
povídá Ariésovu konceptu tzv. pfievrácené
smrti, pro kter˘ je typická estetizace, senti-
mentalizace a pfiedev‰ím individualisticko-
instrumentální pfiístup ke smrti. Tyto ten-
dence lze podle autora nalézt i v tradiãních
náboÏensk˘ch smûrech, které jsou téÏ v˘-
raznû poznamenány procesem privatizace
a individualizace náboÏenství. Postupnû se
vytrácí rituální rozmûr smrti a „smrt má v˘-
znam jiÏ pouze v existenci konkrétních je-
dincÛ“.

Souãasnou problematiku, a to problema-
tiku nav˘sost oÏehavou, fie‰í studie Attily
Kovácse „·uhadá. Cesty palestinsk˘ch
‚muãeníkov‘ na druh˘ svet“. Tématem toho-
to pfiíspûvku je radikální islamistická ideo-
logie, která je politicko-náboÏenskou mani-
festací mnoh˘ch frustrací ãásti palestinské
spoleãnosti. Autor nám pfiibliÏuje dÛvody
a pozadí palestinsk˘ch „muãednick˘ch ope-
rací“ a pfiedev‰ím verbální (pamflety, pro-
hlá‰ení, písnû, graffity atp.) a vizuální (pla-
káty, graffity, malby atp.) formy kultu
palestinsk˘ch „muãedníkÛ“ na nûkter˘ch
územích Palestiny, napfi. v pásmu Gazy. 

Sborník s tak ‰irok˘m geografick˘m, ãa-
sov˘m i metodologick˘m zábûrem jen po-
ukazuje na skuteãnost, Ïe problematice smr-
ti a eschatologií se nelze vyhnout pfii
Ïádném podrobném studiu jednotliv˘ch ná-
boÏenství, a dozajista pfiispívá k bliÏ‰ímu
porozumûní toho kterého náboÏenství.
Otázkou, kterou si kladou i sami editofii, zÛ-
stává, zda mÛÏeme z tak heterogenního ma-
teriálu vyvodit nûjaké v‰eobecnûj‰í závûry?
Spoleãnû s nimi mÛÏeme fiíci, Ïe k moÏnos-
ti jisté generalizace nemusíme b˘t zdaleka
tak skeptiãtí. Mûlo by jí v‰ak pfiedcházet
uváÏlivé zkoumání jednotliv˘ch „modelÛ“,
které nalezneme právû i v tomto sborníkÛ
Cesty na druh˘ svet. SmrÈ a posmrtn˘ Ïivot
v náboÏenstvách sveta.

BARBORA POLIFKOVÁ
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ci, mají nûjak˘ empirick˘ základ, a snaÏí se
osvûtlit zpÛsob, jak˘m buddhistická tradice
vysvûtluje její zásadní soteriologick˘ v˘-
znam. Autor opírá své závûry o autoritativní
komentáfiovou literaturu – Buddhaghó‰ovo
dílo Visuddhimagga.

Paralelnû také v tibetské buddhistické
eschatologii se setkáváme s konceptem vy-
vanutí (skrt. nirvána) jakoÏto nejvy‰‰ím cí-
lem Ïivota. Tento se v‰ak t˘ká zejména tzv.
normativní podoby náboÏenství, kterou lze
naz˘vat nirvánick˘m buddhismem. Existuje
v‰ak i pojetí druhé, bûÏnûj‰í, lidovûj‰í, které
se naopak zamûfiuje na zaji‰tûní lep‰ího no-
vého zrození. Hovofiíme o tzv. karmickém
buddhismu, ve kterém hraje v˘znamnou ro-
li vizualizace ve smyslu v˘tvarného zobra-
zení boÏstev, svûtÛ, pekel atp. Právû tato
problematika je fie‰ena ve studii Lubo‰e
Bûlky „JamÛv soud: tibetsk˘ obraz pekla“.

Tibetského prostfiedí se t˘kají také dal‰í
dvû studie. Daniel Berounsk˘ se zamûfiil na
nûkteré prvky popisu pohfiebního obfiadu
údajného ustanovitele tibetské tradice bönu
·enraba Miwo, ve své anal˘ze pfiitom vy-
cházel z dosud nepublikovaného textu.
Adam Du‰ek se vûnuje úloze oãistného ob-
rázku, kter˘ pouÏívají tibet‰tí bönisté
a buddhisté nejstar‰ího fiádu ≈ingmapa bû-
hem funerálního ritu.

Z Tibetu se za pomoci pfiíspûvkÛ Stani-
slavy Vavrou‰kové a Dagmar Markové pfie-
souváme do Indie. Obû studie se zab˘vají
obfiadem satí, dobrovolné smrti vdovy na
manÏelovû pohfiební hranici. První pfiíspû-
vek nám z historické perspektivy pfiibliÏuje
jeho kofieny a podoby tohoto obfiadu ve sta-
rovûké Indii. Pfiíspûvek druh˘ fie‰í nejen po-
dobu tohoto obfiadu v souãasné Indii, ale téÏ
analyzuje jeho historickou a zejména eko-
nomickou podmínûnost. Z hinduistického
prostfiedí je také studie Lenky Turiniãové
„Hinduistická kremácia na ostrove Bali“.

Jistû zajímav˘mi pfiíspûvky nejen k pro-
blematice pohfiebních rituálÛ, ale africk˘ch
náboÏenství obecnû jsou studie Viery Pawli-
kové-Vilhanové a Lucie Pawlikové. Velmi
zdafiilá studie, jak z pohledu politické antro-
pologie, tak religionistiky, Viery Pawlikové-
Vilhanové je zamûfiena na pohfiební rituály
a‰antsk˘ch panovníkÛ. Autorka nám pfiibli-
Ïuje sloÏit˘ systém vztahÛ mezi panovní-

kem Asantehene a ostatními tradiãními
vládci, naãrtává nejdÛleÏitûj‰í obfiady, rituá-
ly a slavnosti, které se t˘kají nejen Ïivota
a‰antsk˘ch panovníkÛ, ale i jejich cesty na
druh˘ svût. Vyjmenovává téÏ prvky, které
sjednocují a‰antsk˘ národ. Ty jsou vyjádfie-
ním jeho kulturní a národní identity a umoÏ-
Àují instituci tradiãních a‰antsk˘ch vládcÛ
(instituce sakrálního panovníka), ale i mo-
narchÛ v jin˘ch ãástech Afriky, pfieÏít v rám-
ci moderních státních útvarÛ aÏ do souãas-
nosti. Lucia Pawliková se vûnuje popisu
náboÏensk˘ch praktik spojen˘ch se smrtí
a kultu mrtv˘ch ãi pfiedkÛ u NdjukÛ v Suri-
namu. Vzhledem k tomu, Ïe toto téma je
jedním z nejvíce fie‰en˘ch v kontextu afric-
k˘ch náboÏenství, je ‰koda, Ïe autorka zÛ-
stala právû jen u popisu.

Exkurz do problematiky eschatologic-
k˘ch pfiedstav pfiedstavují ve sborníku pfiís-
pûvky Viktora Krupy „Orfeovsk˘ m˘tus
v Polynézii“ a Martiny Buckové „Odchod
du‰í na druh˘ svet podºa mytológie novozé-
landsk˘ch Maoriov“. 

S mytologick˘m materiálem, ov‰em ne-
jen s ním, pracuje ve své studii „Paralelné
eschatológie Mayov – Lacandóncov“ Milan
Kováã. Závûry, které opírá o vlastní terénní
v˘zkum u LacandonÛ, se t˘kají pfiedev‰ím
pohfiebního ritu a pfiedstav o smrti. Jak sám
poznamenává, mnohé z toho, co je vykoná-
váno pfii pohfiebním obfiadû a v co Lacando-
ni vûfií o posmrtném Ïivotû, vná‰í svûtlo do
staré mayské epigrafie a ãiní smyslupln˘mi
i mnohé archeologické nálezy v pfiedko-
lumbijsk˘ch hrobov˘ch komplexech. Autor
rozpoznává u LacandonÛ ãtyfii na sobû ne-
závislé eschatologické pfiedstavy, které
v mnohém korespondují s pfiedstavami
z pfiedkolumbijského období. Zde v‰ak
autor vyslovuje pochybnosti, zda se nejedná
spí‰e o teologické konstrukty (dot˘ká se tak
problematiky Ïitého a normativního nábo-
Ïenství), ba co více, o konstrukt vytvofien˘
samotn˘mi badateli ex post reinterpretací
pramenÛ a snahou o systematizaci.

Obdobn˘ metodologick˘ problém je fie-
‰en téÏ v dal‰ích pfiíspûvcích. Tatiana Po-
dolinská se zamûfiila na problematické uÏí-
vání terminologie ve vûdeck˘ch textech
t˘kajících se keltsk˘ch eschatologick˘ch
pfiedstav. Iva DoleÏalová fie‰í na pfiíkladu ri-
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tuální praxe obvykle oznaãované jako „hos-
tina/jídlo se zemfiel˘mi“ metodologické pro-
blémy studia raného kfiesÈanství spojené
s interpretací archeologick˘ch pramenÛ
a ranû kfiesÈansk˘ch textÛ. Zmûnám v inter-
pretaci jednotliv˘ch událostí, konkrétnû
dobrovolné smrti obráncÛ Masady, za po-
moci jak archeologického materiálu, tak pí-
semn˘ch pramenÛ se vûnuje studie Dalibora
Papou‰ka. Archeologií, konkrétnû archeolo-
gií smrti, se zab˘vá studie Eduarda Kreko-
viãe, která upozorÀuje na problémy spojené
s archeologick˘m materiálem pohfiebních ri-
tÛ, zejména uÏití etnologické (popfiípadû
historické) analogie pfii jeho interpretaci.
Archeologického materiálu se drÏí i Juraj
Îambera pfii pokusu o naãrtnutí v˘voje
etrusk˘ch eschatologick˘ch pfiedstav a popi-
su jejich osobit˘ch prvkÛ. Nutno podo-
tknout, Ïe v‰echny v˘‰e zmínûné studie jsou
vynikajícím pfiíspûvkem k obecn˘m deba-
tám o metodologick˘ch problémech studia
náboÏenství.

Na poli interpretaãním zÛstává i pfiíspû-
vek Jána Komorovského, kter˘ za základ
své studie zvolil rozbor Sofoklovy tragédie
„Antigona“. Autor nám zde nabízí trojí se-
miotické vysvûtlení Antigonina ãinu – vy-
konání náboÏenského pohfiebního obfiadu
nad ostatky svého bratra navzdory pfiísnému
zákazu krále.

To, Ïe religionistika pfii sv˘ch bádáních
vyuÏívá i pfiístupy jin˘ch humanitních vûd,
není tajemstvím. Není proto divu, Ïe velk˘
okruh pfiíspûvkÛ ve sborníku se t˘ká etnolo-
gie náboÏenství a folkloristiky. Studie Beáty
âiernikové, ZdeÀka R. Ne‰pora, Josefa
Kanderta, Evy Krekoviãové, Jána Botíka,
Tomá‰e Hrustiãe, Danijely Djuri‰iãové
a Michala Velega nám pfiibliÏují eschatolo-
gické pfiedstavy, pohfiební rity, jejich sociál-
ní aspekty na území Arménie, Srbska, âech
a pfiedev‰ím Slovenska. Mnohé pfiíspûvky
jsou zaloÏeny na vlastních terénních v˘zku-
mech jednotliv˘ch autorÛ. âtenáfii tak pfiiná-
‰ejí pestr˘ obrázek pfiedev‰ím lidov˘ch vûr
nejen v minulosti, ale i v souãasnosti. Po-
taÏmo tyto studie pfiispívají k problematice,
v religionistice tak ãasto fie‰ené, a to problé-
mu Ïitého a normativního náboÏenství. 

Zpût na religionistickou pÛdu nás dostá-
vá pfiíspûvek Davida Václavíka „Smrt v kon-

textu soudobé religiozity“. Autor zde pfied-
stavuje posun ve vnímání smrti v prÛbûhu
tfií staletí s dÛrazem na zmûnu reflexe smrti
v nov˘ch náboÏensk˘ch hnutích, zejména
tzv. hnutí lidsk˘ch potencí (Human potenti-
al movements). Jeho anal˘za zmûn v percep-
ci smrti je zaloÏena na teorii francouzského
historika Ph. Ariése. Soudobé vnímaní smr-
ti v kontextu nové religiozity dle autora od-
povídá Ariésovu konceptu tzv. pfievrácené
smrti, pro kter˘ je typická estetizace, senti-
mentalizace a pfiedev‰ím individualisticko-
instrumentální pfiístup ke smrti. Tyto ten-
dence lze podle autora nalézt i v tradiãních
náboÏensk˘ch smûrech, které jsou téÏ v˘-
raznû poznamenány procesem privatizace
a individualizace náboÏenství. Postupnû se
vytrácí rituální rozmûr smrti a „smrt má v˘-
znam jiÏ pouze v existenci konkrétních je-
dincÛ“.

Souãasnou problematiku, a to problema-
tiku nav˘sost oÏehavou, fie‰í studie Attily
Kovácse „·uhadá. Cesty palestinsk˘ch
‚muãeníkov‘ na druh˘ svet“. Tématem toho-
to pfiíspûvku je radikální islamistická ideo-
logie, která je politicko-náboÏenskou mani-
festací mnoh˘ch frustrací ãásti palestinské
spoleãnosti. Autor nám pfiibliÏuje dÛvody
a pozadí palestinsk˘ch „muãednick˘ch ope-
rací“ a pfiedev‰ím verbální (pamflety, pro-
hlá‰ení, písnû, graffity atp.) a vizuální (pla-
káty, graffity, malby atp.) formy kultu
palestinsk˘ch „muãedníkÛ“ na nûkter˘ch
územích Palestiny, napfi. v pásmu Gazy. 

Sborník s tak ‰irok˘m geografick˘m, ãa-
sov˘m i metodologick˘m zábûrem jen po-
ukazuje na skuteãnost, Ïe problematice smr-
ti a eschatologií se nelze vyhnout pfii
Ïádném podrobném studiu jednotliv˘ch ná-
boÏenství, a dozajista pfiispívá k bliÏ‰ímu
porozumûní toho kterého náboÏenství.
Otázkou, kterou si kladou i sami editofii, zÛ-
stává, zda mÛÏeme z tak heterogenního ma-
teriálu vyvodit nûjaké v‰eobecnûj‰í závûry?
Spoleãnû s nimi mÛÏeme fiíci, Ïe k moÏnos-
ti jisté generalizace nemusíme b˘t zdaleka
tak skeptiãtí. Mûlo by jí v‰ak pfiedcházet
uváÏlivé zkoumání jednotliv˘ch „modelÛ“,
které nalezneme právû i v tomto sborníkÛ
Cesty na druh˘ svet. SmrÈ a posmrtn˘ Ïivot
v náboÏenstvách sveta.
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ci, mají nûjak˘ empirick˘ základ, a snaÏí se
osvûtlit zpÛsob, jak˘m buddhistická tradice
vysvûtluje její zásadní soteriologick˘ v˘-
znam. Autor opírá své závûry o autoritativní
komentáfiovou literaturu – Buddhaghó‰ovo
dílo Visuddhimagga.

Paralelnû také v tibetské buddhistické
eschatologii se setkáváme s konceptem vy-
vanutí (skrt. nirvána) jakoÏto nejvy‰‰ím cí-
lem Ïivota. Tento se v‰ak t˘ká zejména tzv.
normativní podoby náboÏenství, kterou lze
naz˘vat nirvánick˘m buddhismem. Existuje
v‰ak i pojetí druhé, bûÏnûj‰í, lidovûj‰í, které
se naopak zamûfiuje na zaji‰tûní lep‰ího no-
vého zrození. Hovofiíme o tzv. karmickém
buddhismu, ve kterém hraje v˘znamnou ro-
li vizualizace ve smyslu v˘tvarného zobra-
zení boÏstev, svûtÛ, pekel atp. Právû tato
problematika je fie‰ena ve studii Lubo‰e
Bûlky „JamÛv soud: tibetsk˘ obraz pekla“.

Tibetského prostfiedí se t˘kají také dal‰í
dvû studie. Daniel Berounsk˘ se zamûfiil na
nûkteré prvky popisu pohfiebního obfiadu
údajného ustanovitele tibetské tradice bönu
·enraba Miwo, ve své anal˘ze pfiitom vy-
cházel z dosud nepublikovaného textu.
Adam Du‰ek se vûnuje úloze oãistného ob-
rázku, kter˘ pouÏívají tibet‰tí bönisté
a buddhisté nejstar‰ího fiádu ≈ingmapa bû-
hem funerálního ritu.

Z Tibetu se za pomoci pfiíspûvkÛ Stani-
slavy Vavrou‰kové a Dagmar Markové pfie-
souváme do Indie. Obû studie se zab˘vají
obfiadem satí, dobrovolné smrti vdovy na
manÏelovû pohfiební hranici. První pfiíspû-
vek nám z historické perspektivy pfiibliÏuje
jeho kofieny a podoby tohoto obfiadu ve sta-
rovûké Indii. Pfiíspûvek druh˘ fie‰í nejen po-
dobu tohoto obfiadu v souãasné Indii, ale téÏ
analyzuje jeho historickou a zejména eko-
nomickou podmínûnost. Z hinduistického
prostfiedí je také studie Lenky Turiniãové
„Hinduistická kremácia na ostrove Bali“.

Jistû zajímav˘mi pfiíspûvky nejen k pro-
blematice pohfiebních rituálÛ, ale africk˘ch
náboÏenství obecnû jsou studie Viery Pawli-
kové-Vilhanové a Lucie Pawlikové. Velmi
zdafiilá studie, jak z pohledu politické antro-
pologie, tak religionistiky, Viery Pawlikové-
Vilhanové je zamûfiena na pohfiební rituály
a‰antsk˘ch panovníkÛ. Autorka nám pfiibli-
Ïuje sloÏit˘ systém vztahÛ mezi panovní-

kem Asantehene a ostatními tradiãními
vládci, naãrtává nejdÛleÏitûj‰í obfiady, rituá-
ly a slavnosti, které se t˘kají nejen Ïivota
a‰antsk˘ch panovníkÛ, ale i jejich cesty na
druh˘ svût. Vyjmenovává téÏ prvky, které
sjednocují a‰antsk˘ národ. Ty jsou vyjádfie-
ním jeho kulturní a národní identity a umoÏ-
Àují instituci tradiãních a‰antsk˘ch vládcÛ
(instituce sakrálního panovníka), ale i mo-
narchÛ v jin˘ch ãástech Afriky, pfieÏít v rám-
ci moderních státních útvarÛ aÏ do souãas-
nosti. Lucia Pawliková se vûnuje popisu
náboÏensk˘ch praktik spojen˘ch se smrtí
a kultu mrtv˘ch ãi pfiedkÛ u NdjukÛ v Suri-
namu. Vzhledem k tomu, Ïe toto téma je
jedním z nejvíce fie‰en˘ch v kontextu afric-
k˘ch náboÏenství, je ‰koda, Ïe autorka zÛ-
stala právû jen u popisu.

Exkurz do problematiky eschatologic-
k˘ch pfiedstav pfiedstavují ve sborníku pfiís-
pûvky Viktora Krupy „Orfeovsk˘ m˘tus
v Polynézii“ a Martiny Buckové „Odchod
du‰í na druh˘ svet podºa mytológie novozé-
landsk˘ch Maoriov“. 

S mytologick˘m materiálem, ov‰em ne-
jen s ním, pracuje ve své studii „Paralelné
eschatológie Mayov – Lacandóncov“ Milan
Kováã. Závûry, které opírá o vlastní terénní
v˘zkum u LacandonÛ, se t˘kají pfiedev‰ím
pohfiebního ritu a pfiedstav o smrti. Jak sám
poznamenává, mnohé z toho, co je vykoná-
váno pfii pohfiebním obfiadû a v co Lacando-
ni vûfií o posmrtném Ïivotû, vná‰í svûtlo do
staré mayské epigrafie a ãiní smyslupln˘mi
i mnohé archeologické nálezy v pfiedko-
lumbijsk˘ch hrobov˘ch komplexech. Autor
rozpoznává u LacandonÛ ãtyfii na sobû ne-
závislé eschatologické pfiedstavy, které
v mnohém korespondují s pfiedstavami
z pfiedkolumbijského období. Zde v‰ak
autor vyslovuje pochybnosti, zda se nejedná
spí‰e o teologické konstrukty (dot˘ká se tak
problematiky Ïitého a normativního nábo-
Ïenství), ba co více, o konstrukt vytvofien˘
samotn˘mi badateli ex post reinterpretací
pramenÛ a snahou o systematizaci.

Obdobn˘ metodologick˘ problém je fie-
‰en téÏ v dal‰ích pfiíspûvcích. Tatiana Po-
dolinská se zamûfiila na problematické uÏí-
vání terminologie ve vûdeck˘ch textech
t˘kajících se keltsk˘ch eschatologick˘ch
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