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napﬁ. o formulace typu: „[jeskynû] dráÏdí
pﬁedstavivost primitivÛ, vyvolávají posvátnou hrÛzu barbarÛ i mystické rozpoloÏení
civilizovan˘ch lidí“ (s. 46); „zvrácen˘ zvyk
pití z poháru zhotoveného z lebky“ (s. 65)
aj.
Po formální stránce lze knize vytknout
snad jen to, Ïe nemá rejstﬁík, coÏ ponûkud
ztûÏuje vyhledávání nûkter˘ch informací.
Tento nedostatek je ale do znaãné míry
vyrovnán velmi pﬁehledn˘m tematick˘m
vymezením kapitol a oddílÛ, spolu s uÏitím
jejich systematického ãíslování. Jako praktické se jeví b˘t zaﬁazení seznamu literatury
za kaÏd˘m oddílem, resp. kapitolou.
Zb˘vá zodpovûdût poslední závaÏnou
otázku, které se recenzenti nemohou vyhnout: komu je kniha urãena? Z hlediska
(archeo)religionisty je do znaãné míry toto
dílo diskvalifikováno svou teoreticko-metodologickou vágností. Pro studenty religionistky a archeologie je dílo bezesporu velmi
cenné ve svém faktografickém rozmûru, a to
jak z hlediska probraného archeologického
materiálu, tak i pro mnoÏství citované literatury. Ale ani v tomto pﬁípadû první ãást knihy nesupluje dostupnou literaturu zab˘vající se teoretick˘mi aspekty studia pravûk˘ch
a protohistorick˘ch náboÏensk˘ch systémÛ.
Kniha bude jistû nad‰enû uvítána archeologickou obcí, zejména tûmi jejími ãleny, kteﬁí se specializují na problematiku jinou, neÏ
je problematika religiozity v pravûku. Lze
vyslovit jistou obavu (oprávnûnou zejména
díky mezi archeology stále velmi roz‰íﬁenou
praxi nekritického citování dnes jiÏ v religionistice velmi zproblematizovaného Mircei
Eliada), Ïe dílo Vladimíra Podborského bude slouÏit k rychlému a snadnému vyhledávání lacin˘ch analogií pro aktuálnû exkavované „zvlá‰tní“ archeologické situace. Pﬁes
„skriptové“ ãlenûní kapitol a v následujícím
ohledu irelevantní teoretickou ambici lze
knihu nejvíce doporuãit zájemcÛm z ﬁad
vzdûlané veﬁejnosti. Je snad ‰koda, Ïe kniha
nebyla psána cílenû zejména pro tuto skupinu ãtenáﬁÛ. Snad právû urãitá „necílenost“
díla je dÛvodem, proã pro jeden okruh ãtenáﬁÛ jsou v knize zbyteãné ãásti a proã jsou
pro druh˘ okruh ãtenáﬁstva tyto ãásti nedostateãné.
RUDOLF HAVELKA, ALE· CHALUPA

Tomá‰ Vítek – Jiﬁí Star˘
– Dalibor Antalík (eds.),
Vû‰tûní a prorokování
v archaick˘ch kulturách,
Praha:
Herrmann & synové 2006, 264 s.
ISBN 80-87054-04-0.
Sborník Vû‰tûní a prorokování v archaick˘ch kulturách vznikl jako v˘sledek ﬁady
pﬁedná‰ek, které jeho pﬁispûvatelé pﬁednesli
v rámci pﬁedná‰kového cyklu „Vû‰tby
a proroctví“ poﬁádaném pod zá‰titou Ústavu
filosofie a religionistiky FF UK v zimním
semestru roku 2005. Jeho cílem je zmapovat
téma vû‰tûní v rÛzn˘ch, zvlá‰tû starovûk˘ch
kulturách. JelikoÏ by ov‰em takovéto téma
bylo pﬁíli‰ ‰iroké, rozhodli se editoﬁi poloÏit
dÛraz zejména na protiklad (induktivního)
„vû‰tûní“ a (inspirovaného) „prorokování“ –
jakkoli jednotliv˘m autorÛm nechali do jisté
míry volnou ruku a brali ohled na to, Ïe ne
ve v‰ech oblastech lze téma vû‰tûní pﬁínosnû pojednat právû z tohoto hlediska. Editoﬁi
se nepokou‰eli téma uchopovat z hlediska
jakéhokoli spoleãného v˘kladového modelu, ale chtûli dle sv˘ch slov „dovolit kaÏdé
kultuﬁe, aby mohla promlouvat vlastním
hlasem sama za sebe, aniÏ by interpreti museli vmûstnávat její specifika do pﬁedepsan˘ch hermeneutick˘ch a metodologick˘ch
paradigmat“ (s. 11).
Pﬁíspûvky jsou uspoﬁádány chronologicky. Nejhloubûji do minulosti sahá první staÈ
„Proroctví a vû‰tûní ve starovûkém Egyptû“
egyptoloÏky Renaty Langerové. Prorokování mûlo v Egyptû dlouhou tradici (ná‰ první
doklad sahá do r. 2168 pﬁ.n.l.), bohuÏel je
v‰ak známe jen v idealizujícím literárním
zpracování. Jisté je, Ïe proroci byli ve 3.-2.
tisíciletí chováni ve velké úctû a jejich proroctví byla dÛleÏit˘m zdrojem legitimace
politick˘ch struktur. Pro vû‰tûní máme doklady teprve ze 2. pol. 2. tisíciletí. Dotazy
byly standardnû pokládány sochám bohÛ,
které knûÏí v chrámu nosili v jejich bárce na
ramenou tak dlouho, dokud nûjak˘m sv˘m
pohybem nedaly najevo svou odpovûì. Au-
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torka se nad tímto vû‰tebn˘m mechanismem zajímavû zam˘‰lí na s. 42, pﬁiãemÏ odmítá moÏnost, Ïe by odpovûdi sochy byly
fal‰ovány: nosiãi byli nepochybnû sami pﬁesvûdãeni, Ïe jich kroky ﬁídí bÛh. DÛleÏitá
byla neverbálnost tûchto vû‰teb. Ta mûla za
následek, Ïe vû‰tebnou odpovûì si tazatel
musel nadefinovat sám, pﬁiãemÏ socha jen
aktualizovala nûkterou z moÏností, kterou jí
navrhl. Rozdíl mezi vû‰tûním a prorokováním byl podle autorky patrnû pﬁedev‰ím ãasov˘: dﬁíve pﬁevládající proroctví bylo posléze vystﬁídáno vû‰tbami (s. 45). Je ‰koda,
Ïe tato hypotéza zÛstává v ãlánku viset ve
vzduchu a není provázena o nûco zevrubnûj‰ím nástinem náboÏenského a spoleãenského v˘voje starého Egypta.
Mnohem dÛkladnûj‰í je v tomto ohledu
následující staÈ Jakuba Mar‰álka „Od vÛle
pﬁedkÛ k trestÛm Nebes: Vû‰tby a pﬁedpovûdi ve starovûké âínû“. Autor v ní analyzuje v˘voj vû‰tebn˘ch technik v âínû období mezi 13. a 3. stol. pﬁ.n.l., pﬁiãemÏ klade
dÛraz i na historicko-politick˘ kontext. Dominantní roli hrálo dlouho pyromantické
vû‰tûní z lopatek zvíﬁat ãi Ïelvích krun˘ﬁÛ,
jeÏ byly zahﬁívány ohnûm, pﬁiãemÏ na v˘sledek vû‰tby se usuzovalo ze vznikl˘ch
puklin. Peãliví ãín‰tí archiváﬁi na kaÏdou lopatku i krun˘ﬁ zaznamenávali i dotaz a v˘sledek vû‰tby, a pﬁipravili nám tak ideální
materiál pro studium. Jakub Mar‰álek skvûle rozebírá vztah vÛle tazatele a v˘sledné
vû‰tby, pﬁiãemÏ ukazuje, Ïe vû‰tby mûly
spí‰e stvrzovat tazatelovy vlastní zámûry
neÏ mu oznamovat nûco, co sám neví. Oproti podobné tendenci egyptsk˘ch vû‰teb je
v âínû tento moment je‰tû mnohem patrnûj‰í, neboÈ dotaz má ãasto pﬁímo formu „v˘zvy“, jeÏ stála na rozhraní otázky a oznamovací vûty. Od zhruba 8. stol. se zaãalo
pouÏívat téÏ vû‰tûní ze stonkÛ ﬁebﬁíãku dobﬁe známé z Knihy promûn; oficiální pyromancii nicménû nevytlaãilo a pÛsobilo paralelnû vedle ní jako zpÛsob vû‰tûní vhodn˘
spí‰e pro soukromé dotazy. Zásadnûj‰í zmûnu v téÏe dobû pﬁedstavovala postupná etizace vû‰tûní. Souvisela se stále sílící koncepcí Nebes, jeÏ stanovují univerzálnû
platné normy a na jejich základû pak trestají a odmûÀují konkrétní jedince. Vû‰tby díky tomu v intelektuálních kruzích pﬁestáva-

jí b˘t ãteny mechanicky a je i v nich zdÛrazÀován etick˘ a hodnotící rozmûr.
Dalibor Antalík se oproti obûma pﬁede‰l˘m statím ve svém ãlánku „Divinace
v pﬁedhelénistické S˘rii“ soustﬁedí spí‰e na
charakterizování jednotliv˘ch vû‰tebn˘ch
technik (oniromancie, induktivní a deduktivní divinace, ordál, nekromancie) a popis
vztahu mezi nimi. Autor se syrskou mantiku
snaÏí pﬁedstavit „jako ústrojn˘ celek“
(s. 96), tj. jako rÛzné, vzájemnû se doplÀující aspekty jednoho kosmologického systému, kter˘ nelze popsat prost˘m bipolárním
kontrastem vû‰tûní a prorokování. Jen zcela
minimálnû je bohuÏel zohlednûn historick˘
a sociální kontext. Z ãlánku kaÏdopádnû
prosvítá obraz spoleãnosti, která je pﬁísnû ﬁízená a strukturovaná a v níÏ má v‰echno své
pevnû dané kosmologické i sociální místo.
Dobﬁe je to vidût zvlá‰tû na roli prorokÛ,
kteﬁí v kontrastu se sv˘mi Ïidovsk˘mi kolegy jen zﬁídka oznamují nûco nepﬁíznivého
a typicky stvrzují panovníkovu vÛli. Pﬁesto
je proroctví vÏdy podﬁízeno induktivnímu
vû‰tûní a je klasifikováno jako „femininní“
(jakkoli mohl prorokem b˘t i muÏ).
Zajímav˘ kontrast vÛãi S˘rii nabízí Pavel âech ve svém vynikajícím rozboru biblické profécie „Hospodin mluví, kdo by neprorokoval?“ JestliÏe syr‰tí proroci slouÏí
státní moci, proroci bibliãtí jsou vÛãi ní
zpravidla v opozici, „neúnavnû tepou do
vládních sloÏek a pran˘ﬁují panující zloﬁády“ (s. 103). Autor mapuje promûny jejich
role v prÛbûhu dûjin a ukazuje, jak Ïidovské
proroctví reagovalo na historick˘ v˘voj.
ProrokÛm se daﬁí tehdy, mají-li silného protihráãe v podobû krále; jakmile „po návratu
z babylónského zajetí pohasnou nadûje na
obnovení království, … konãí i celá éra starozákonní profécie“ (s. 106). Zﬁeteln˘ protipól vÛãi prorokÛm pﬁedstavovali induktivní
vû‰tci spojení s institucí chrámu; jejich divinace mûla legitimovat status quo, a plnila
tak „stabilizující spoleãenskou funkci“ (s.
113). Pavel âech moÏná nejlépe ze v‰ech
pﬁispûvatelÛ zohledÀuje sociální kontext
vû‰tûní a prorokování, kter˘ je v m˘ch oãích
pro pochopení obou fenoménÛ klíãov˘.
·koda jen, Ïe v historické ãásti alespoÀ
struãnû neshrnul základní body Ïidovsk˘ch
dûjin, které jsou pro pochopení ãlánku ne-
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zbytné; nejsem si jist, zda je v‰ichni ãtenáﬁi
budou mít v Ïivé pamûti.
Zatímco ve starém Izraeli se rozli‰ení
vû‰tûní a prorokování jeví jako nanejv˘‰e
nosné, Tomá‰ Vítek se je naopak ve svém
pﬁíspûvku „Vû‰tci v antickém ¤ecku“ snaÏí
zpochybnit. Rozli‰ení mezi vû‰tûním inspirovan˘m a induktivním sice v ¤ecku existovalo jiÏ od Platóna, podle Vítka ale neodráÏelo historickou existenci dvou zﬁetelnû
odli‰n˘ch forem mantiky, n˘brÏ bylo v˘razem Platónovy idealistické potﬁeby „najít
záruku spolehlivosti v extatické mantice,
která podle nûj zaruãovala pﬁím˘ pﬁístup
boÏského a vyluãovala rozumové, a tím i jakékoli jiné ovlivnûní ze strany induktivních
vû‰tcÛ“ (s 139). V praxi ov‰em byla ryzí
prorocká extáze ﬁídká a naopak vût‰ina induktivních vû‰tebn˘ch technik vyÏadovala
jistou míru vykladaãské inspirace. Svou tezi
autor ilustruje pﬁehledn˘m rozborem rÛzn˘ch typÛ a rolí antick˘ch vû‰tcÛ. Oproti jin˘m ãlánkÛm postrádám hlub‰í rozbor role
tazatele a jeho vztahu k vû‰tbám. RovnûÏ se
mi zdá, Ïe autor pﬁíli‰ pﬁeceÀuje spoleãenskou prestiÏ vû‰tcÛ (s. 128) a nebere dostateãnû v potaz fakt, Ïe coby osoby stojící mimo bûÏné politické struktury byli vû‰tci
nositeli moci, která sice byla respektována,
ale zároveÀ probouzela jistou nedÛvûru.
Rozli‰ení vû‰tûní a prorokování opût oÏívá ve stati Václava Marka „¤ím‰tí augurové“, která ov‰em pokr˘vá jen jeho první pól
a soustﬁedí se v˘hradnû na instituci ﬁímsk˘ch augurÛ, jimÏ je jakékoli extatické prorokování bytostnû cizí. MarkÛv rozbor augurÛ klade dÛraz na jejich hluboké sepjetí
s ﬁímsk˘mi politick˘mi strukturami a trefnû
téÏ podtrhuje, Ïe ¤ímané se prostﬁednictvím
augurÛ neptali, „co mají dûlat, n˘brÏ zásadnû ‚pouze‘ na to, zda bohové souhlasí s tím,
co [¤ímané] sami zam˘‰lejí udûlat“ (s.
153). ·koda jen, Ïe ãlánek nevûnuje vût‰í
pozornost téÏ jin˘m divinaãním technikám
a o zajímavém napûtí mezi nimi a státem
podporovan˘mi augury se zmiÀuje jen mezi
ﬁeãí. Pﬁitom právû ¤ím by mohl b˘t dobrou
ilustrací toho, jak ambivalentní dokáÏe vû‰tebná moc b˘t a jak zásadní je rozdíl mezi
tím, zda je vy‰‰í moc zapojena do sluÏeb
struktury, nebo se naopak nachází na jejích
okrajích a v jejích ‰tûrbinách.

Ilustrací tohoto tvrzení mÛÏe b˘t v˘born˘ pﬁíspûvek Jiﬁího Starého „Vû‰tba a proroctví u star˘ch GermánÛ“. I zde je mezi
vû‰tûním a prorokováním zﬁeteln˘ kontrast.
Vû‰tûní je provozováno muÏi coby nositeli
spoleãenské autority a je opût pozitivnû
spjato se socio-politick˘m ﬁádem, kter˘ pomáhá stvrzovat; proto také jeho platnost není nikdy zpochybÀována. Prorokování naopak pﬁíslu‰í Ïenám (stojícím ve vût‰inû
spoleãností v marginální pozici), pﬁiãemÏ je
hodnoceno ambivalentnû: v m˘tech jsou
vûdmy vysoce cenûny a panuje pﬁesvûdãení,
Ïe své nadání mají od bohÛ; v reálném Ïivotû je jejich postavení problematické a jejich
inspirace je ãasto pﬁipisována démonÛm (s.
174). Hodnocení prorokyÀ téÏ pro‰lo zajímav˘m historick˘m v˘vojem: je‰tû v antické dobû mûly velkou autoritu a zpochybÀovány zaãaly b˘t aÏ v dobû vikinské. Svûdãí
to o promûnû germánské spoleãnosti i jejího
náboÏenství – ‰koda jen, Ïe autor nás se sociální strukturou svûta antick˘ch GermánÛ
ani SeveﬁanÛ doby vikinské blíÏe neseznamuje. Silnou stránkou ãlánku je v˘teãná reflexe smyslu vû‰teb a jejich vztahu k tazateli: cílem dotazu není vyzvûdût budoucnost,
n˘brÏ získat oporu pro vlastní aktivitu ve
chvíli, kdy rozum ke správnému rozhodnutí
nestaãí (s. 179-181).
JestliÏe uveden˘ch sedm statí tvoﬁí solidní jádro sborníku, vût‰ina zb˘vajících ãlánkÛ jiÏ pÛsobí spí‰e doplÀkovû. Pﬁíspûvek
Daniela Samka „VytrÏení, kámen osudu
a havraní soud: Vû‰tba a proroctví v gaelské
tradici stﬁedovûkého Irska“ je zmateãn˘
a neprÛhledn˘. Do jisté míry je to nepochybnû zpÛsobeno chatrností na‰ich pramenÛ pro pﬁedkﬁesÈanské irské náboÏenství,
autorova neschopnost systematického v˘kladu ji v‰ak bohuÏel je‰tû podtrhla. Krátká
staÈ Lubo‰e Kropáãka „Proroctví – páteﬁ islámu“ sice pﬁehlednû shrnuje dÛleÏitou roli
prorokÛ v islámu, ale k obecnûj‰ím tématÛm
nastínûn˘m v pﬁedchozích pﬁíspûvcích nic
zajímavého neﬁíká. TotéÏ platí do velké míry i o ãlánku Dity Rukriglové „Maimonides
o proroctvích a vû‰tbách“, kter˘ rozebírá filosofick˘ v˘klad proroctví u nejslavnûj‰ího
Ïidovského filosofa, jenÏ kladl pravou divinaci prorokÛ do kontrastu se v‰emi ostatními formami fale‰né mantiky, aÈ uÏ induktiv-
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ní ãi inspirované. Relevantnûj‰í pro ústﬁední téma sborníku je jeho poslední pﬁíspûvek,
kratiãké pojednání Michala Kováﬁe „Pﬁedvídání u SámÛ (LaponcÛ)“. Zde se opût setkáme s vû‰tûním i prorokováním, pﬁiãemÏ autorita 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 archaick˘ch kulturách je bezesporu velmi kvalitní, v‰echny studie jsou fundované a jsou napsané vynikajícími odborníky. Mou hlavní
v˘hradou je nedostateãnû propracovan˘ obecnû-teoretick˘ rámec, kter˘ by v‰echny
stati propojoval. Je samozﬁejmé, Ïe vtisknout 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 dobﬁe ví). Na druhou stranu se nelze zbavit dojmu, Ïe právû v pﬁípadû vû‰tûní by to nakonec 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 popisné rovinû a rezignují na jakékoli formulování 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. Pﬁitom nûkteré dílãí rozbory v konkrétních statích (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 moÏno je jimi velmi v˘hodnû podepﬁít.
Úvodní studie se nepokou‰í ani o tak základní 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 diskusi otevﬁel sborník celou ﬁadu. V nûkter˘ch
pﬁípadech (Izrael, ¤ímané, Germáni) jsme
kupﬁíkladu vidûli, Ïe vû‰tûní legitimuje stávající spoleãenské struktury, zatímco prorokování stojí mimo nû a mÛÏe je i zpochybÀovat. Jindy tomu tak není a oba typy
divinace se doplÀují. Tento rozdíl otevírá

otázku vztahu rÛzn˘ch typÛ vy‰‰í moci (jejímÏ hlasatelem divinace je) a druhem sociální kontroly, kter˘ v dané kultuﬁe pﬁevládá.
Jak˘ typ vy‰‰í moci má sklon se pojit s vû‰tûním, a jak˘ s prorokováním? Je tento rozdíl nûjak kosmologicky reflektován (napﬁ.
oznaãením prorokování za „femininní“
techniku, jak jsme to vidûli v S˘rii a u GermánÛ)? Jak je strukturována spoleãnost, která se prorokÛ bojí, a ãím se li‰í od spoleãnosti, 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 vrstvû divinaãních profesionálÛ (napﬁ. ¤ím)? Je
pochopitelné, Ïe hlub‰í anal˘za tûchto problémÛ by si Ïádala soustavnûj‰í mapování
spoleãenského kontextu divinace, jenÏ byl
bohuÏel v ﬁadû pﬁíspûvkÛ jen málo zohlednûn. Editoﬁi by moÏná namítli, Ïe jejich cílem byl rozbor vû‰tûní jako fenoménu náboÏenského, 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 popisovat tuto moc samotnou, ale je nutno ozﬁejmit
i sociální rámec, jenÏ s ní komunikuje.
Navzdory tûmto v˘tkám je kvalita sborníku nezpochybnitelná. Jedná se o dÛleÏit˘
religionistick˘ pﬁípûvek, kter˘ bude nedoceniteln˘ pro kaÏdého, kdo by se tématem divinace chtûl jakkoli dále teoreticky zab˘vat.
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