
SUMMARY

Venenum or Venenum? Tacitus, Magic, and Don Quijote’s Windmills

Difficulties complicating the search for a universally acceptable definition of magic,
which sometimes end in the claim for abolishment of magic as a scientific category of ge-
neric nature (J. Z. Smith, J. G. Gager), led some scholars to attempt to delineate magic with
the help of emic data.

The main objective of this study is to test the practical applicability of this set of data to
help further define magic. The chosen test case, a passage of Tacitus (Annales 2.69) de-
scribing the circumstances of the death of Germanicus, the adoptive son of the emperor Ti-
berius (and the heir apparent), during his visit to Antioch, is considered to be a serious ob-
stacle to these attempts. The emic approach aspiring to understand magic in terms of the
studied culture is for the interpretation of this incident utterly impractical, since Tacitus uses
only one word venenum for two different activities (a magical attack and an act of poison-
ing). The translation of this expression, and thus the interpretation of the whole incident, be-
comes impossible unless we have a pre-existing etic category of magic at our disposal, even
if it remains concealed.

The author of this study does not deny the usefulness of information, which can be ex-
tracted from emic data. Nevertheless, he maintains that this knowledge by itself is not able
to produce any solid base for a construction of a scientific category of magic, because its
existence is a necessary precondition of any extraction of this sort.
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Stanislav Segert zemfiel

Pavel Spunar

S hlubok˘m zármutkem vzpomínáme na kolegu a pfiítele Stanislava Se-
gerta (4. kvûtna 1921 – 30. záfií 2005), kter˘ zemfiel v americkém Malibu
po mnohaletém pÛsobení jako profesor na Kalifornské univerzitû v Los
Angeles.

Stanislav Segert1 mûl charisma spojující v sobû pfiem˘‰livého vûdce,
protestantského kazatele a ãestného muÏe s pochopením pro jinovûrce
a bezvûrce. Religionistiky si váÏil jako samostatného vûdeckého oboru
a od samého poãátku spolupracoval s na‰ím ãasopisem. Stal se platn˘m
ãlenem redakãní rady a ãasopisu zasílal své pfiíspûvky, zprávy a recenze.

Patfiil ke generaci citelnû poznamenané druhou svûtovou válkou. Vyso-
ko‰kolská studia zapoãal v roce 1939 v Praze na Husitské teologické a Fi-
lozofické fakultû. KdyÏ nacisté je‰tû téhoÏ roku zavfieli ãeské vysoké ‰ko-
ly, Stanislav Segert nadále pokraãoval ve studiu. Nav‰tûvoval kurzy, které
vedli uãitelé Husitské fakulty, a docházel do Orientálního ústavu.

Své odborné pÛsobení zaãal jako vikáfi âeskobratrské církve evangelic-
ké v Praze-Nuslích. Studia dokonãil po válce a roku 1947 získal doktorát
z filosofie po úspû‰ném absolvování studií semitské a klasické filologie.
Zaãal pracovat jako asistent na Husovû, pozdûji Komenského evangelické
teologické fakultû, pÛsobil jako vûdeck˘ pracovník Orientálního ústavu
âSAV a externû vyuãoval i na Filozofické fakultû Karlovy univerzity.

Stal se odborníkem v oblasti semitsk˘ch jazykÛ, starohebrejské literatu-
ry a judaistiky. Brzy dobyl svûtového uznání, po odchodu do USA pÛsobil
na univerzitách v Chicagu a Baltimoru, aÏ zakotvil na Kalifornské univer-
zitû v Los Angeles.

Stanislav Segert byl plodn˘m autorem se ‰irok˘m zábûrem, uvefiejnil
dvacet knih a více neÏ dvû stû statí. Jako jazykovûdec se proslavil pfiede-
v‰ím prací vûnovanou základÛm ugarit‰tiny,2 ãeskému ãtenáfii je v‰ak

1 Fundované nekrology pfiinesli Jaroslav Oliverius – Petr Zemánek („In memoriam Sta-
nislav Segert“, Archív Orientální 73, 2005, 497-500) a Pavel âech („bcl mt my lim Sta-
nislav Segert (1921-2005)“, Chatre‰‰ar 2004-2005: Roãenka Ústavu srovnávací jazy-
kovûdy FF UK, Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 2004-2005, 9-26). Srov.
téÏ Jifií Gabriel et al. (eds.), Slovník ãesk˘ch filosofÛ, Brno: Masarykova Univerzita
1998, 504-505; Jan Filipsk˘ et al. (eds.), Kdo byl kdo: âe‰tí a sloven‰tí orientalisté,
afrikanisté a iberoamerikanisté: Biografick˘ slovník, Praha: Libri 1999, 432-434.

2 Stanislav Segert, A Basic Grammar of the Ugaritic Language with Selected Texts and
Glossary, Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press 1984.
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âeská religionistika bûhem posledních
patnácti let nevydala pfiíli‰ mnoho prací
z dûjin a metodologie religionistiky. Jen vel-
mi pozvolna se dafií zaplÀovat znaãné trhli-
ny v religionistické literatufie, která by po-
dávala souhrnnûj‰í informace o v˘voji
religionistiky jako oboru a systematick˘m,
pfiehledn˘m a na studiu pÛvodních prací za-
loÏen˘m zpÛsobem zpfiístupnila díla tûch
badatelÛ, ktefií v˘znamnû ovlivnili studium
náboÏenství v 19. a 20. století. Takovéto
práce jsou v porovnání s poãtem prací z dû-
jin náboÏenství ve znaãném nepomûru, aÈ uÏ
se jedná o pÛvodní práce ãesk˘ch autorÛ ne-
bo pfieklady. Studium religionistiky, jejích
moÏností a pfiedpokladÛ, je nepochybnû
stejnû dÛleÏité jako studium náboÏenství.
Znalost a rozumûní tomu, jak rozumíme, to-
tiÏ formuje základy kaÏdého lidského po-
znání, vãetnû této vûdy.

V loÀském roce vydalo brnûnské nakla-
datelství CDK publikaci Karla Skalického
V zápase s posvátnem: NáboÏenství v reli-
gionistickém bádání. Obsahovû bychom tu-
to knihu zafiadili nejspí‰ do dûjin religionis-
tiky a vhodnû mÛÏe pfii studiu povahy oboru
doplÀovat antologickou práci Bfietislava
Horyny a Heleny Pavlincové Dûjiny religio-
nistiky, která vy‰la o nûkolik let dfiíve (Olo-
mouc: Nakladatelství Olomouc 2001).

Karel Skalick˘ patfií mezi známé ãeské
autory, ktefií dfiíve pÛsobili v emigraci. Jeho
kniha pÛvodnû vy‰la italsky v ¤ímû jiÏ v ro-
ce 1982. Z tûchto dÛvodÛ práce nezahrnuje
poznatky a diskuse religionistÛ za posled-
ních dvacet let. Doplnûní knihy o kapitolu,
ve které by bylo o souãasném dûní v oboru
pojednáno, by v‰ak bylo nanejv˘‰ na místû
a dodalo by jí na celistvosti. Tato absence
nakonec navádí i k domnûnce, Ïe autor se jiÏ

religionistice systematicky nevûnuje a není
s oborem v kontaktu.

Pfiínos práce Karla Skalického spoãívá
pfiedev‰ím v tom, Ïe vlastním zpÛsobem,
nikoli tedy z druhé ruky, jak b˘vá nûkdy
v pfiípadû úvodu do disciplíny zvykem,
zpracovává nesãetné mnoÏství primární reli-
gionistické literatury. Její pfiehled a ‰ífie po-
ukazuje na autorovu v˘teãnou erudici a vy-
nikající vhled do problematiky, navíc je‰tû
v dobû, kdy byla religionistika v ãeském
prostfiedí prakticky neznám˘m oborem. Prá-
ce je vûcná a hlavnû precizní, po odborné
stránce jí nelze nic podstatného vytknout.

âeskému ãtenáfii je známá také dfiívûj‰í
kniha Karla Skalického Po stopách nezná-
mého boha, která vy‰la pÛvodnû ãesky uÏ
v roce 1994 (Praha: Aula 1994; Svitavy:
Tirinitas – ¤ím: KfiesÈanská akademie 21999;
Svitavy: Trinitas 32003). Jedná se ve skuteã-
nosti o jakousi zkrácenou verzi pÛvodního i-
talského vydání, které vychází v úplnosti aÏ
nyní.

Kniha V zápase s posvátnem se soustfiedí
pfiedev‰ím na popis a anal˘zu prací v˘znam-
n˘ch pfiedstavitelÛ moderní vûdy o náboÏen-
ství. Pojednává tedy o zápase moderní vûdy,
kter˘, má se za to, byl nûkdy spí‰e bojem
neÏ jen zápasem. O osobních postojích au-
tora se mÛÏeme doãíst hlavnû v samotném
závûru knihy, ale také ve shrnutích, která
jsou umístûna za kaÏdou kapitolou. Z nûkte-
r˘ch ãástí textu se mÛÏe zdát, Ïe autorovi
jsou blízké závûry historicko-kulturní ‰koly,
kterou zaloÏil katolick˘ badatel W. Schmidt
(viz napfi. s. 68-69), av‰ak z textu je patrn˘
i jeho kritick˘ postoj k nim (s. 71, 150).

V úvodu se autor snaÏí pfiiblíÏit otázku
definice pfiedmûtu religionistiky, tedy nábo-
Ïenství. UpozorÀuje na její obtíÏe a domní-
vá se, Ïe pfiedmût religionistiky je sv˘m
zpÛsobem specifick˘ a nejedná se o pfiedmût
jako kter˘koli jin˘. Pfiiklání se k názoru Ge-
rarda van der Leeuwa, Ïe vûda se nemÛÏe
vyjadfiovat k otázkám, které pfiekraãují ob-
last pfiirozeného svûta a je schopna na nábo-
Ïenství zkoumat pouze náboÏensky motivo-
vané jednání ãlovûka (s. 20). V˘povûì
o náboÏenství je vlastnû v˘povûì o nás sa-
m˘ch, pfiiãemÏ náboÏenská skuteãnost má
podle autora nejen dimenzi vertikální, ale
i horizontální, a v‰e se tak mÛÏe stát pro-

znám také jako autor historick˘ch prací Synové svûtla a synové tmy3 a Sta-
rovûké dûjiny ÎidÛ.4

SvÛj nitern˘ vztah k Bibli projevoval v pfiesn˘ch filologick˘ch pfiekla-
dech vybran˘ch knih, které s radostí pfiedával ãesk˘m básníkÛm, pfiede-
v‰ím Vilému Závadovi a Jaroslavu Seifertovi.

Stanislav Segert, aãkoliv proÏil dlouhá léta v zámofií, nikdy nezapomnûl
na své kofieny. Byl svûtovû uznávan˘m vûdcem, ale i hrd˘m âechem a Ev-
ropanem. S Prahou a Brnem udrÏoval pfiátelské kontakty a snaÏil se po-
máhat domácí biblistice, orientalistice a rozvíjející se religionistice. Jeho
pomocné ruky budeme vzpomínat s vdûãností.
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3 Stanislav Segert, Synové svûtla a synové tmy: Svûdectví nejstar‰ích biblick˘ch rukopi-
sÛ, Praha: Orbis 1970.

4 Stanislav Segert, Starovûké dûjiny ÎidÛ, Praha: Svoboda 1995.


