
that there was Buddhism in Korea before
[sic!] he was born” (p. 120).

The author notably adheres to a strict
ethnocentric worldview embraced by an in-
tellectual horizon striving to form a symbio-
sis between science and religion. This over-
shadows the few valuable findings and
leaves the general reader quite disenchant-
ed. The study commences unveiling the au-
thor’s idiosyncratic understanding of East
Asian history (p. 1-58). The following chap-
ters outline some theoretical reflections on
millenarianism (p. 59-79), the history and
impact of supposedly ancient Korean mil-
lenarian thought (p. 81-126), and the soci-
etal setting of Chosŏn and Q¥ng-Dynasty (p.
127-154). Chapters 4, 5 and 6 elucidate the
Tàipíng and Tonghak movement in the light
of their historical and social development,
and their millenarian grounding (p. 155-
334). Chapter 7 covers a terse discussion on
Chŭngsangyo and the Unification Church
(p. 335-64), while the concluding chapter
aims at reformulating a categorization of the
notion of “millenarianism” (p. 365-404).

In summary, Rhee’s opus can hardly be
called serious scholarship and will com-
pletely disappoint anyone interested in the
study of millenarianism. Neither formally
nor content-related does it meet the de-
mands of high-quality research.

LUKAS POKORNY

Lucie Olivová a kol., 
Zvífiecí m˘ty a mytická 
zvífiata,

Praha: Academia 2010, 202 s.
ISBN 978-80-200-1815-1

Sborník pfiíspûvkÛ Zvífiecí m˘ty a mytic-
ká zvífiata, které se se‰ly na stejnojmenné
konferenci pofiádané katedrou asijsk˘ch stu-
dií University Palackého v Olomouci, má
editorsky „na svûdomí“ olomoucká sinoloÏ-
ka a badatelka Lucie Olivová. V rámci sbor-
níku je publikováno tfiináct studií ãtrnácti
autorÛ, z toho dvû studie pocházejí od za-

hraniãních odborníkÛ. Samotn˘ sborník je,
jak uvádí editorka (s. 8), koláÏí do jisté mí-
ry nahodile sestavenou z témat, jimiÏ se au-
tofii (pfieváÏnû lingvisté, ale také religionisté
a antropologové) zab˘vají, a nemÛÏe tedy
pokr˘t téma mytické zvífieny v Asii kom-
plexnû a systematicky. Tato reflexe je na
místû: po pfieãtení sborníku ãtenáfi opravdu
získá dojem, Ïe vklad editorky v podobû
úvodního ãi závûreãného slova nebo rámce,
kter˘ by ve sborníku zastoupené studie nû-
jak komentoval, strukturoval, organizoval,
spojoval ãi rozdûloval, nebyl pfiíli‰ v˘razn˘.
Zdá se, Ïe dvû normostrany „Pfiedmluvy“
jsou k vysvûtlení toho, proã a jak je sborník
koncipován, pfieci jen nedostateãné. Toho si
je v‰ak editorka vûdoma a uvádí, Ïe co se
v˘bûru témat t˘ãe, uãinili z nedostatku pfied-
nost, kdyÏ dílo u‰etfiili generalizace, sche-
matizace a z toho plynoucích nepfiesností,
a naopak specializací témat umoÏÀují podat
problematiku s pfiesností, plasticky a z per-
spektivy rÛzn˘ch oborÛ zahrnujících orien-
tální filologii, historii, obecnou lingvistiku,
etnologii, religionistiku a zoologii (s. 8).
Jednotlivé pfiíspûvky ve sborníku mají ne-
stejnou kvalitu a úroveÀ propracovanosti.
Z geografického hlediska sborník ãtenáfie
zavede do Japonska, Koreje, âíny, Tibetu,
Indie, Vietnamu ãi Taiwanu.

V prvním pfiíspûvku „Mytické zvífie
v paleolitickém umûní (teoretické aspekty)“
(s. 11-27, obr. 1.1-1.4) vychází biologick˘
antropolog Josef Duda z pfiedpokladu, Ïe
mladopaleolitick˘ ãlovûk mûl kapacitnû
i strukturálnû obdobn˘ mozek, a mûl tedy
mimo jiné schopnost abstraktního my‰lení,
jehoÏ dÛkazem je existence perietálního
a mobilního umûní zahrnujícího zpodobení
tvorÛ reáln˘ch, ale také nadpfiirozen˘ch (s.
12). Autor se dále vûnuje kategorizaci my-
tick˘ch zvífiat, paleolitické ikonografii, úlo-
ze a symbolice mytick˘ch zvífiat, rituálu, to-
temu a tabu nebo ‰ífiení m˘tu v mlad‰ím
paleolitu. V pfiíspûvku se objevuje celá fiada
v˘znamn˘ch témat, okruhÛ, kategorií ãi ty-
pologií, které jsou ov‰em rozpracovány jen
velmi struãnû aÏ povrchnû. Pfiíspûvek pfiíli‰
nezohledÀuje zásadní aktuální literaturu
k tématu.

Druh˘m pfiíspûvkem v pofiadí je pfiíspû-
vek Daniela Berounského nazvan˘ „Opice
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a démon theurang: Tibetské m˘ty a ochran-
né obrázky z Amda“ (s. 28-47, obr. 2.1-2.6).
V této studii se autor snaÏí nejen „rozlu‰tit“
nûkterá souãasná ochranná zobrazení opice
(pfieváÏnû amdoská zobrazení u vchodu do
domÛ ãi chrámÛ, na kter˘ch opice páfie Ïen-
skou postavu) i nûkteré mytické a legendár-
ní texty (napfi. texty z Dunhuangu, Králov-
ské kroniky atd.), ale také najít souvislosti
s tibetsk˘mi kosmogonick˘mi m˘ty. Jak
uvádí autor, pÛvod zobrazování opic na am-
dosk˘ch ochrann˘ch obrázcích je nejasn˘
a vztahuje se k démonÛm naz˘van˘ch v ti-
bet‰tinû theurangové (tib. the ‘u rang, the
‘u brang, thel, thal, the). Aby se D. Beroun-
sk˘ dopátral souvislostí, s pomocí textolo-
gicky zamûfieného v˘zkumu prochází nûko-
lik okruhÛ archaick˘ch m˘tÛ, ve kter˘ch se
démonické opice vyskytují. Zámûrnû v‰ak
vynechává m˘ty z prostfiedí Indie nebo âí-
ny, které s tématem, zdá se, nijak nesouvise-
jí. V pfiíspûvku autor zkoumá ochranné dia-
gramy v Ïitém náboÏenství Amda, archaické
písemnosti nebuddhistické i buddhistické
tradice, mlad‰í prameny mongolské, tibet-
ské m˘ty o vzniku ãlovûka ãi o mytickém
králi Digum Cänpovi. Závûrem svého pfií-
spûvku prezentuje D. Berounsk˘ vlastní hy-
potézu o moÏném archaickém zdroji tûchto
bizarních zobrazení. Jádrem hypotézy je tvr-
zení, Ïe do‰lo k postupné zmûnû zápisu ná-
zvu archaick˘ch nebesk˘ch boÏstev de (tib.
lde; boÏstva, která nabyla v buddhistickém
prostfiedí démonick˘ch rysÛ) na mnohem
pozdûj‰í the, coÏ mÛÏe b˘t projevem konti-
nuity tradice doloÏené v m˘tu o králi Digum
Cänpovi. Text D. Berounského je dle mého
názoru jedním z nejkvalitnûj‰ích v celém
sborníku, hlavní hypotéza i v˘chodiska
ov‰em mohou b˘t netibetanistÛm ponûkud
nesnadno pfiístupná.

V dal‰ím pfiíspûvku „Úloha zvífiat ve
star‰í korejské literatufie“ (s. 48-59, obr. 3.1)
koreanistky Miriam Löwensteinové se doví-
dáme o vztahu KorejcÛ ke zvífiatÛm a o tom,
jak se tento vztah odráÏí v korejské historii
(zhruba do 10. století n. l.), poezii, literatu-
fie, folklóru i Ïivotû. Ze studie vypl˘vá, Ïe
ve star‰í korejské literatufie, která je do jisté
míry zasaÏena vlivem ãínsk˘m, a tedy
ovlivnûna pfiíchodem buddhismu, konfucia-
nismu a slabû téÏ taoismu, se zvífiecí posta-

vy v klasick˘ch literárních památkách vy-
skytují jen velmi zfiídka, a kdyÏ uÏ, tak ve
formû symbolické. Korea v‰ak mûla pfied
pfiíchodem ãínské kultury více neÏ tisícile-
tou vlastní zku‰enost (s. 51) a ta se vtûlila do
pfiedstav o urãit˘ch zvífiatech. Korejská lite-
ratura se dochovala v nejreprezentativnûj‰í
a nejúplnûj‰í podobû v historick˘ch kroni-
kách, jejichÏ dostupné verze pocházejí z 11.
a 12. století, a dále v celé fiadû historick˘ch
pramenÛ a topoetnografick˘ch dûl. Autorka
vyabstrahovala z uveden˘ch zdrojÛ pracov-
ní typologii, ve které rozãleÀuje zvífiata pod-
le funkcí na mytická zvífiata, vysoce oblíbe-
ná zvífiata s jasn˘mi kladn˘mi vlastnostmi
a nevyhranûná zvífiata pouÏívaná kontextu-
álnû. Tyto kategorie posléze dále rozpraco-
vává.

V pfiíspûvku „Dvojí tváfi Ïeny-hada v ja-
ponsk˘ch m˘tech: O Ïenskosti v muÏském
srdci“ (s. 60-74, obr. 4.1-4.5) se japanoloÏ-
ka Katefiina Saeki vûnuje jungiánské (arche-
typální) interpretaci nûkter˘ch japonsk˘ch
m˘tÛ, legend ãi pohádek (pohádka O hadí
Ïenû/manÏelce hebi njóbó ãi me‰i kuwanu
onna, O princeznû Tojotama, m˘tus O smrti
bohynû Izanami ãi m˘tus o Izanagi a Izana-
mi nebo divadelní hra nó s názvem DódÏó-
dÏi). Autorka se ve své studii opírá o jun-
govsk˘ archetyp „animy“, Ïenského aspektu
v nevûdomí muÏÛ, a snaÏí se prokázat jeho
univerzální platnost tím, Ïe v uveden˘ch ja-
ponsk˘ch textech, legendách a m˘tech onen
archetyp nachází. V‰echny uvedené japon-
ské m˘ty a mytémy autorka interpretuje
v˘hradnû ve svûtle C. G. Jungovy hlubinné
archetypální psychologie. Napfiíklad ne-
ochvûjnû uvádí, Ïe „m˘tus o smrti bohynû
Izanami je praobrazem strachu muÏÛ z di-
voké stránky Ïen stejnû tak jako strachu ze
své nepoznané animy, vypráví o nejbûÏnûj‰í
reakci muÏe na objevení hrozivé animy, kte-
rou je útûk a zatlaãení animy do nevûdomí“
(s. 69). Tato interpretaãní jistota a jedno-
strannost autorky je aÏ zaráÏející.

V pofiadí pát˘m pfiíspûvkem je studie vi-
etnamistky Petry Müllerové nazvaná „Vy-
braná zvífiata v tradiãním vietnamském
umûní“ (s. 75-84, obr. 5.1-5.10). Autorka se
omezuje na deskripci oblíben˘ch motivÛ vi-
etnamského dekorativního umûní, kam patfií
pfiedev‰ím tzv. âtyfii svatá zvífiata (tu linh,

141 Recenze



tedy drak, jednoroÏec, Ïelva a fénix) a jejich
roz‰ífiená varianta v podobû tzv. Osmi my-
tick˘ch zvífiat (bat vat, kam patfií kromû ãtyfi
uveden˘ch zvífiat také ryba, netop˘r, jefiáb
a tygr). Mimo uveden˘ systém reáln˘ch
a fantastick˘ch zvífiat stojí kÛÀ a buvol, jimÏ
autorka také vûnuje pozornost pro ãetnost
m˘tÛ, ve kter˘ch se objevují. Autorka zde
zajímavû pojednává o symbolice uveden˘ch
zvífiat, jak se s ní setkáváme ve v˘tvarném
a uÏitém umûní, v pohádkách ãi legendách.
Jen doplním, Ïe „kolové stavby“, jak autor-
ka naz˘vá vietnamská tradiãní obydlí (s.
79), se ve standardní ãeské etnografické ter-
minologii oznaãují za „nákolní stavby“.

Pfiíspûvek sinoloÏky a editorky sborníku
Lucie Olivové nazvan˘ „Zvífiecí figurky na
ãínsk˘ch stfiechách“ (s. 85-95, obr. 6.1-6.8)
uvádí do problematiky figurální v˘zdoby
ãínsk˘ch palácov˘ch krovÛ a chrámov˘ch
stfiech. Jak uvádí autorka (s. 85), tato figu-
rální ornamentika má závaÏnûj‰í úãel neÏ
b˘t pouhou ozdobou. V hierarchizované
spoleãnosti lidí poukazuje na v˘znam bu-
dovy v hierarchizovaném souboru budov.
Jména, podoba, pofiadí a poãet tvorÛ na ãín-
sk˘ch stfiechách jsou pevnû dány v císafi-
sk˘ch stavebních pfiedpisech. Symbolismus
bájn˘ch chimér na státních budovách odka-
zuje k jinému souboru hodnot neÏli figurky
na privátních stavbách, kde je tématika ‰ir‰í
a Ïivûj‰í jak z hlediska formálního, tak i v˘-
znamového. Autorka vysvûtluje, Ïe zatímco
v evropské (ãi euroamerické) stavební tradi-
ci je stûÏejní ornamentika soustfiedûna na
prÛãelí budovy (fasádû), v ãínském socio-
kulturním prostfiedí je nejnápadnûj‰í ãást ce-
lé stavby právû krov, kter˘ podléhá jist˘m
ustálen˘m formám. L. Olivová v textu popi-
suje figurální typologie zvífiecí ornamentiky
(ptactvo a ãtyfinohá zvífiata bájná, reálná
atd.) a pravidla jejího vyuÏití.

Religionista a buddholog Lubo‰ Bûlka se
ve svém pfiíspûvku „Tibetská boÏstva se zví-
fiecími hlavami: PraÏsk˘ fragment postav
mandaly Bardo thödol“ (s. 96-105, obr. 7.1-
7.9) vûnuje miniaturním polychromním
malbám na plátnû (tib. cak li), které se frag-
mentárnû nacházejí ve sbírkách Náprstkova
muzea asijsk˘ch, africk˘ch a americk˘ch
kultur v Praze. Tato pozoruhodná vyobraze-
ní dvanácti postav se zvífiecími hlavami

pfiedstavují, jak uvádí L. Bûlka, „praÏsk˘
fragment postav cyklu hnûviv˘ch boÏstev
Bardo thödol“ (s. 97). Bûlka zasazuje uve-
den˘ fragment do kontextu individuální
buddhistické eschatologie. Pfiíspûvek L.
Bûlky pfiedstavuje první pojednání o frag-
mentech zobrazení uvedeného cyklu z Ná-
prstkova muzea, vãetnû publikovan˘ch po-
lychromovan˘ch miniatur.

Dal‰ím v fiadû pfiíspûvkÛ je studie olo-
mouckého sinologa a gramatologa Davida
Uhra „Zvífiecí determinativy v ãínském pís-
mu“ (s. 106-126), ve které se autor zab˘vá
pÛvodní etymologií znakÛ, které nesou v˘-
znam rozliãn˘ch zvífiat. Autor upozorÀuje
na to, Ïe písmo dle legend vytvofiil bÛh
Cang Jie inspirován otisky ptaãích spárÛ
a tlap ‰elem a nezobrazil konkrétní pfiedmû-
ty, n˘brÏ jejich druhovou pfiíslu‰nost. Tako-
v˘ záznam doplnil Cang Jie znûním a získal
jednoduché znaky anebo prvky, které mohl
dále kombinovat do sloÏitûj‰ích, odvoze-
n˘ch znakÛ (s. 106). Dále autor upozorÀuje
na to, Ïe v nejstar‰í verzi ãínského písma,
kterou známe, uÏ pfievaÏuje fonologick˘
princip: vût‰ina znakÛ se skládá z determi-
nativu, tedy z v˘znamového prvku, a z fo-
nologického prvku, zastupujícího v˘slov-
nost.

Lingvistka Melissa Shih-hui Lin a bu-
nunsk˘ badatel Tsung-yi Chao pojednávají
ve svém pfiíspûvku „Lovectví a pojmenová-
ní míst v bunun‰tinû“ (s. 127-137, obr. 9.1-
9.2), kter˘ pro potfieby sborníku pfieloÏil Ka-
mil Hanák, o taiwanském domorodém
jazyce bunun austranéské jazykové skupiny,
respektive o vzniku nûkter˘ch toponym od-
vozen˘ch z názvÛ zvífiat ãi z událostí ode-
hrávajících se v prÛbûhu lovu, a o kter˘ch
bunun‰tí lovci komunikují. Zmínûní autofii
se s metodologick˘m zakotvením v Saussu-
rovû teorii, kde mÛÏeme na toponyma nahlí-
Ïet ve dvou rÛzn˘ch úrovních, a to na úrov-
ni oznaãujícího (signifiant) a oznaãovaného
(signifié), snaÏí vypofiádat s mechanismem
topografického pojmenovávání u bununské-
ho etnika. Dále se uvedení badatelé zamûfiu-
jí na vûtve bunun‰tiny, na klasifikaci topo-
nym na základû zpÛsobu utváfiení substantiv
v bunun‰tinû ãi na zpÛsoby slovotvorby
u taiwansk˘ch austronésk˘ch jazykÛ. Uve-
dená studie je zajímav˘m exkurzem do pro-
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blematiky sociolingvistiky, pragmatické
lingvistiky ãi funkãní gramatiky, navíc
vhodnû doplnûná o fakta získaná pfiímo
v rámci terénního v˘zkumu.

Desát˘m pfiíspûvkem ve sborníku je text
„Posvátná kráva a bezhlav˘ slon: Drsn˘ Ïi-
vot v mytické realitû“ (s. 138-154, obr. 11.1)
od indoloÏky, zooloÏky a dokumentaristky
Hany Novákové. Ta se ve svém pfiíspûvku
zab˘vá rozdílnou percepcí „zvífiecí fií‰e“
u hinduistÛ, EvropanÛ ãi animistick˘ch
kmenov˘ch obyvatel ádivásíÛ a snaÏí se ná-
slednû ukázat, v ãem a proã na sebe tyto tfii
pfiístupy naráÏejí. Autorka vûnuje pozornost
tradiãnímu dûlení ÏivoãichÛ podle v˘skytu,
zvífiecím postavám hinduistického panteo-
nu, dietetick˘m tabu v pojetí Mary Dougla-
sové, indickému konceptu ahinsá/ahimsá,
hospodáfisk˘m zvífiatÛm a „posvátné krávû“,
domácím mazlíãkÛm ãi zvífiatÛm ve sluÏ-
bách ãlovûka anebo vztahu ádivásíÛ ke zví-
fiatÛm. H. Nováková, jak sama uvádí (s.
154), chtûla poukázat na nûkteré rozporupl-
né momenty indick˘ch lidsko-zvífiecích ali-
ancí.

Orientalistka a sinoloÏka ªubica Obu-
chová se pfiíspûvkem „Uctívání vodního bu-
vola u jihoãínsk˘ch ZhuangÛ“ (s. 154-168,
obr. 10.1-10.3) dot˘ká problematiky uctívá-
ní tura domácího a vodního buvola u taj-ka-
dajské (kam-tajské) etnolingvistické skupi-
ny, konkrétnû u jihoãínsk˘ch ZhuangÛ.
Zhuangové vzhlíÏejí k hovûzímu skotu jako
k boÏstvu, z toho pramení také jejich m˘to-
poetická konceptualizace tûchto tvorÛ, je-
jich ekonomické provázání s tûmito zvífiaty,
tradiãní mytologie, obûtování, zvyky i obfia-
dy související s vírou v jeho ochrannou
a magickou moc. Autorka v popisné etno-
graficko-folkloristické studii mapuje kaÏdo-
denní soubytí jihoãínsk˘ch ZhuangÛ, Ïijí-
cích v autonomní oblasti Guangxi, s tûmito
houÏevnat˘mi a pracovit˘mi zvífiaty.

Pfiíspûvek „Poprava bílého kohouta aneb
Rituální soud na Taiwanu“ historika a znal-
ce ãínsk˘ch lidov˘ch náboÏenství Paula R.
Katze, kter˘ byl pfieloÏen T. Pospíchalovou,
V. Dobeãkou, M. Ba‰istou, Z. Chmelkou
a V. Trmalem, seznamuje s pozoruhodn˘mi
taiwansk˘mi soukrom˘mi soudními pfiemi,
bûhem nichÏ podezfiel˘ skládal pfiísahu, po-
depfienou obûtí kohouta a odvoláním se na

záhrobní bohy. Jde o jist˘ druh rituálního
soudu, kter˘ se na Taiwanu provádí více neÏ
dvû století, pfiiãemÏ sloÏení pfiísahy je pro-
vázeno setnutím kohouta ãi mladého ko-
houtka. ObûÈ kohouta mohla v dan˘ch okol-
nostech na Taiwanu vrátit dÛvûryhodnost
obvinûnému a zároveÀ poskytnout stranám
sporu moÏnost, jak dát prÛchod potlaãova-
nému napûtí. Autor ve své studii publikuje
záznamy sedmi soudních sporÛ spojen˘ch
s popravou kohouta, které se uskuteãnily
v 1. polovinû 20. století. Autor dále popisu-
je prÛbûh obûtních rituálÛ, jejich pravdûpo-
dobn˘ pÛvod, smysl a v˘znam. Rozpracová-
vá zajímavou analogii s kohoutími zápasy
na Bali, kter˘m se nezamûniteln˘m zpÛso-
bem vûnoval C. Geertz. Tuto analogii P. R.
Katz spatfiuje i pfiesto, Ïe kohoutí zápasy na
Bali mají napomoci spoleãenskému posta-
vení, kdeÏto rituální poprava kohouta na Ta-
iwanu má primárnû umoÏnit rozsouzení pfie
(s. 184). Dle Katze jsou kohoutí zápasy i po-
pravy jak˘msi zrcadlem poskytujícím obec-
n˘ v˘klad spoleãenské struktury a kultur-
ních hodnot. Taiwanci i Balijci se díky
uveden˘m rituálÛm mohou lépe vypofiádat
s nûkter˘mi spoleãensk˘mi problémy (s.
185). KatzÛv text je kvalitnû zpracovan˘,
odkazy, citace i bibliografie jsou na velmi
dobré úrovni.

Posledním pfiíspûvkem je studie praÏské-
ho etologa a antropologa Stanislava Komár-
ka s názvem „Nûkolik esejistick˘ch pozná-
mek k archetypálním rastrÛm na‰eho
vnímání zvífiecího svûta vãetnû jeho mytic-
kého aspektu“ (s. 187-191). Pojednání zaãí-
ná sympatick˘m vyjádfiením, Ïe „bájná zví-
fiata jsou z hlediska psychologie a kulturní
antropologie mnohem zajímavûj‰í neÏ zví-
fiata ‚reálná‘, neboÈ b˘t jaksi ‚musejí‘ a ne-
dostává-li se jich ve vnûj‰ím svûtû, je nutné
si je vytvofiit vlastní imaginací“. Text se za-
kládá na koncepci archetypÛ a kolektivního
nevûdomí, kterou povaÏuji za ponûkud pro-
blematickou. Je pravda, Ïe název pfiíspûvku
odkazuje k esejistickému podání, ve kterém
se o „transkulturních archetypálních rast-
rech kolektivního nevûdomí“ (s. 190) dá po-
jednávat a uvaÏovat, podobnû jako o „arche-
typální kategorii vnímání“, kterou autor
oznaãuje za „hardvérovou vzpomínku na
druhohory“ (s. 188).
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Závûrem lze sborník oznaãit za dílo více
ménû kvalitní a zajímavé, aãkoliv úroveÀ
pfiíspûvkÛ ponûkud kolísá. Editorsky byl
sborník zpracován celkem kvalitnû, aãkoliv
nûkteré nedostatky se v nûm vyskytují. Kni-
ha je podnûtná pro v‰echny ãtenáfie z fiad od-

borné i laické vefiejnosti, ktefií hledají neob-
vykl˘, a pfiitom fundovan˘ pohled na socio-
kulturní a náboÏenské sloÏky vybran˘ch
asijsk˘ch pospolitostí.

KRY·TOF TRÁVNÍâEK
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