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Úvodník 

Milé	čtenářky,	milí	čtenáři,

bohyně	a	bohové	by	Vám	rádi	vyřídili,	že	jsou	živi	a	zdrávi.	Obje-
vovaly	se	prý	jakési	chmurné	zvěsti,	kolovaly	jisté	nepodložené	fámy,	
avšak	nemusíte	si	dělat	starosti,	nikdy	jim	nebylo	lépe,	opravdu.	Je	
snad	tam	dole	něco	v	nepořádku?	Není.	Tak	vidíte.	Těm	pár	drobnos-
tem	budou	brzy	věnovat	pozornost,	jenom	chvilku	vyčkejte,	pán	teď	
pobývá	v	Monte	Carlu,	ale	on	se	vrátí,	žádné	obavy.	Vrátí	se.
Nejinak	se	to	má	s	Nomádvou,	je	v	té	nejlepší	kondici.	Proto	byla	

tentokrát	obzvláště	vybíravá.	V	tomto	čísle	jsme	pro	Vás	naplánovali	
jenom	několik	málo	poutí,	avšak	na	ničem	jsme	nešetřili	a	najali	jsme	
samé	špičkové	průvodce.	Spolu	s	Carlem	Gustavem	Jungem	se	pro-
jdete	krajinami	irské	mytologie,	spolu	s	šimpanzi	pocítíte	posvátnou	
bázeň	při	pohledu	na	vodopády	a	západy	slunce.	Sám	Martin	Hei-
degger	Vás	doprovodí	na	sociální	 sítě.	Nemusíte	 se	bát,	 že	cestou	
upadnete;	nějaký	bůh	vždy	bude	připraven	Vás	zachránit.
Čestné	slovo.

Tvá	Nomádva
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Využití práce s osobním a kolektivním nevědomím 
při výkladu mýtu
Na příkladu keltského příběhu
o Étaíniných námluvách
Sylva	Hůlová

1. Úvod

V	této	práci	zkoumám	možnosti	využití	teorií	C.	G.	Junga	v	religio-
nistice	a	zaměřuji	se	zejména	na	ty	složky	Jungova	díla,	které	jsou	za-
tím	v	religionistice	nejvíce	opomíjeny.	Nebudu	se	tady	nijak	důkladně	
zaobírat	rozborem	jednotlivých	archetypů	či	výkladem	snů.	Namísto	
toho	bych	chtěla	formulovat	novou	metodu	výkladu	mýtu	vycháze-
jící	z	 terapeutických	metod,	které	Jung	popsal	a	využíval.	Více	než	
v	 konkrétních	 tvrzeních	 tohoto	 autora	 se	 inspiruji	 v	 jeho	 způsobu	
práce	s	materiálem.	Pokusím	se	 jeho	postupy	zrekonstruovat	a	vy-
světlit,	případně	přidat	něco,	co	by	ho	mohlo	vhodně	doplnit.
	Sepsáním	tohoto	textu	(a	jsem	si	vědoma	obtížnosti	své	ambice)	

se	pokusím	o	závan	čerstvého	vzduchu	mezi	 tradiční	 interpretační	
východiska,	 vnesení	 nového	 dynamického	 postupu	 mezi	 proudy,	
které	už	pár	 let	provází	stagnace.	Pokud	se	tento	přístup	na	konci	
ukáže	jako	nepřijatelný,	alespoň	by	mohl	rozvířit	debatu	o	tom,	kde	
jsou	metodologické	meze	 religionistiky.	 Jak	 bychom	mohli	 hranice	
výkladu	objevit,	pokud	se	je	nepokusíme	trochu	překročit?
Zvykli	jsme	si	mýty	vykládat	jako	něco	mrtvého,	často	jsou	pro	nás	

jen	 součástí	 zaniklých	 náboženských	 tradic.	 Jsem	 toho	 názoru,	 že	
takové	zacházení	s	mytickou	látkou	je	umělé.	Nezřídka	se	chováme	
k	mýtům,	 jako	bychom	od	těchto	příběhů	byli	 zcela	odděleni,	 jako	
by	naše	 interpretace	mýtů	nijak	nesouvisely	s	tím,	kdo	 jsme	a	 jaké	
jiné	příběhy	na	nás	působí.	Stále	ještě	zapomínáme	na	to,	že	jsme	to	
„my	a	příběh“,	co	při	interpretaci	mýtu	předkládáme	dalším	čtenářům.	
Zvykli	jsme	si	tento	fakt	spíše	maskovat,	ale	proč	ho	raději	nepřiznat?
I	když	se	nesnažíme	hledat	staré	mýty	v	dnešním	světě,	nemusíme	
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se	moc	rozhlížet,	abychom	je	spatřili	kolem	sebe.	Máme	ovšem	ten-
denci	je	přehlížet.	Příběh,	který	bedlivě	studujeme	například	v	rámci	
staroseverského	náboženství,	v	 hollywoodské	 aktualizaci	 nahlížíme	
jako	komerční	slátaninu.	V	následujícím	textu	budu	studovat	mýtus	
jako	samostatnou	živou	substanci,	jejíž	prvky	se	obměňují	a	neustále	
k	nám	ve	svých	proměnách	pronikají	nejen	v	příbězích.	Domnívám	
se,	že	i	moderní	variace	na	motivy	starých	mýtů	mohou	nést	pro	nás	
důležitou	informaci.		
Shrnu	zde	ještě	stručně	cíle	této	práce:	

1) Představit	novou	experimentální	metodu	výkladu	mýtu	postave-
nou	na	některých	teoriích	C.	G.	Junga	a	analytické	psychologie.

2) Vyzkoušet	 ji	 záhy	prakticky	na	konkrétním	mýtu	–	komplikova-
ném	irském	příběhu	o	Étaíniných	Námluvách	(Tochmarc Étaíne).

3) Doplnit	text	o	konkrétní	příklady	práce	s	osobním	a	kolektivním	
nevědomím,	„oživit“	látku	mýtu	dalšími	archetypálními	obrazy.

4) Sledovat,	 jestli	 představený	 způsob	 práce	 s	 materiálem	 může	
vést	k	zajímavým	a	relevantním	výsledkům.

Aby	se	čtenář	mohl	plně	oddat	následujícímu	textu,	musí	alespoň	
dočasně	přijmout	jako	platný	předpoklad	existenci	kolektivního	ne-
vědomí	 a	 archetypů,1	 tedy	 konceptů,	 které	 jsou	mimo	 rámec	 ana-
lytické	psychologie	často	považovány	za	spekulativní.	V	práci	budu	
zkoumat,	zda	má	cenu	při	výkladu	mýtu	pracovat	s	technikami	aktiv-
ní	imaginace	či	amplifikace	a	zda	nás	tyto	metody,	jejichž	začlenění	
do	výkladu	mýtu	si	vynucuje	aktivní	vědomý	emoční	vstup	badatele	
do	příběhu	a	výkladu,	mohou	dovést	k	použitelným	závěrům.	Jedná	
se	o	odvážný	experiment,	který	nemusí	vyjít,	proto	prosím	laskavé-
ho	čtenáře,	aby	byl	shovívavý	a	otevřený	novému	pohledu	na	věc.

2. Představení zkoumané látky: Tochmarc Étaíne

Než	přikročím	k	 samotným	metodám	výkladu,	musím	představit	

1  Pojmy	„kolektivní	nevědomí“	či	„archetyp“	považuji	za	obecně	známé,	
proto	 je	 zde	 nerozebírám.	 Více	 např.	 Jung,	 Výbor z díla II: Archetypy 
a nevědomí,	232	nebo	Sharp,	Slovník základních pojmů psychologie C. G. 
Junga,	s.v.	„archetyp“,	„kolektivní	nevědomí“. 
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mýtus,	 kterému	 se	v	 této	práci	 chystám	podrobně	věnovat.	Jedná	
se	o	text	irského	Mytologického	cyklu	zachovaný	v	Knize hnědé krávy 
(Lebor na hUidre, 12.	stol.) a	kompletnější	verze	v	mladší	Žluté	knize	
lecanské	 (Leabhar Buidhe Leacáin, přelom	 14.	 -	 15.	 stol.).	 Badatelé	
často	rozdělují	příběh	na	tři	menší	epizody:	

I. Od	početí	Óenguse	po	znovuzrození	Étaín.
II. Od	 sňatku	 s	 Echuem	 po	 opětovné	 shledání	 Étaín	

a	Midira.
III. Od	hry	fidchell až	po	dozvuky	závěrečného	incestu.	

Pro	 účely	 této	 práce	 ho	však	 ponechám	v	 celku,	 respektive	mu	
během	výkladu	dovolím,	aby	se	rozpadl	způsobem,	který	mu	bude	
vlastní.	Mýtus	je	zde	představen	podle	anglického	překladu	Jeffreyho	
Gantze.2	Některé	dějové	linky	jsou	zjednodušeny	–	mýtus	bylo	třeba	
pro	účely	této	práce	značně	redukovat.	Jsou	ponechány	zejména	ty	
detaily,	ke	kterým	se	budu	vracet	v	následujícím	výkladu.

Námluvy Étaín3

Král	Irska	Echu	Ollathir,	zvaný	Dagda,	se	zamiloval	do	Bóand,	kte-
rá	byla	manželkou	Elcmara.	Dagda	se	Elcmara	bál,	proto	ho	poslal	
pryč	a	začaroval	takovým	způsobem,	aby	necítil	tmu,	žízeň	ani	hlad.	
Bóand	a	Dagdovi	se	narodil	syn	Óengus,	kterého	Dagda	předal	na	
výchovu	k	druidovi	Midirovi	do	Brí	Leithu.	Óengus,	zvaný	též	Macc	
Óg,4	později	začal	pátrat	po	svém	původu	a	dozvěděl	se	o	svých	ro-
dičích.	Vyhledal	svého	otce	a	požádal,	aby	mu	přidělil	nějakou	půdu.	
Dagda	mu	vysvětlil,	že	na	jeho	půdě	stále	sídlí	Elcmar,	ale	doporučil	
mu,	 aby	 se	 tam	vydal	 o	 samuinu.5	Óengus	Elcmara	 dle	 rad	Dagdy	
obelstil	a	dostal	jeho	sídlo	v	Bruig	na	Bóande.	
Rok	nato	se	Midir	rozhodl	Óenguse	navštívit,	ale	při	šarvátce	na	

Óengusově	panství	mu	cesmínové	kopí	vyrazilo	oko	a	on	byl	potu-
pen.	Óengus	se	tedy	vydal	za	Dían	Céchtem,	božským	lékařem,	který	
2  Gantz, Early Irish Myths and Sagas.
3  Wooing of Étaín, ibid., 39–59.
4	 	Gantz	používá	přepis	Macc	Óc,	ale	běžné	jsou	i	jiné	přepisy.	Jméno	má	význam	„mladý	syn“.
5  Samuin	je	irský	svátek	oslavovaný	v	noci	z	31.	října	na	1.	listopadu,	podobně	jako	jiné	keltské	

svátky	je	kouzelnou	nocí,	kdy	je	možné	vyjít	z	obvyklého	řádu	a	setkat	se	s	numinózními	
jevy.	
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Midira	uzdravil.	Pak	trval	na	tom,	aby	Midir	zůstal	na	jeho	panství	po	
dobu	jednoho	roku.	Midir	ovšem	nechtěl	zůstat	bez	odškodnění	za	
vytrpěné	příkoří,	a	tím	mu	měl	být	kočár	plný	pokladů	a	ta	nejkrásněj-
ší	žena	v	celém	Irsku.	Jednalo	se	o	Étaíne	Echraide.	
Óengus	se	vydal	získat	Midirovi	tuto	nevěstu,	ale	její	otec	Ailill	ji	ne-

chtěl	vydat	bez	zisku.	Výkupným	byly	různé	práce,	které	Óengus	mu-
sel	vyplnit.	Pustiny	a	lesy	proměnil	v	pastviny	a	pole.	Svedl	12	řek	do	
moře,	aby	měl	jejich	lid	dary	moře.	To	vše	dokázal	během	jediné	noci.	
Nakonec	ještě	vydal	za	nevěstu	její	vlastní	váhu	ve	zlatě	a	stříbře.
Midir	byl	s	nevěstou	spokojen,	zůstal	tedy	celý	rok	v	Bruig	na	Bó-

ande.	Pak	se	s	Étaín	vrátil	do	Brí	Leithu.	Jenomže	tam	už	na	něj	čeka-
la	jeho	manželka	Fúamnach,	děsivá	čarodějnice,	která	ovládala	zna-
losti	a	dovednosti	svého	lidu.	Když	Étaín	spatřila,	tvářila	se	nejprve	
vstřícně	a	předvedla	jim	stav	Midirova	panství.	Jenomže	když	později	
Étaín	ukazovala	interiér,	osočila	ji	z	toho,	že	v	domě	nemá	co	pohle-
dávat,	a	větévkou	z	rudého	jeřábu	ji	proměnila	v	kaluž.	Z	kaluže	se	
působením	vody	a	vzduchu	vylíhnul	červ,	který	se	proměnil	v	rudou	
mouchu.	Tato	moucha	byla	velká	jako	hlava	nejkrásnějšího	muže	v	Ir-
sku,	zvuk	jejího	hlasu	a	bití	křídel	bylo	sladší	než	dudy,	harfy	a	rohy.	
Její	oči	zářily	jako	drahokamy	ve	tmě	a	jejich	barva	a	vůně	utišila	hlad	
i	žízeň.	Kapičky	tekutiny	z	jejích	křídel	uměly	vyléčit	každou	nemoc	
a	problém.	
Tato	moucha	provázela	na	cestách	Midira,	který	ji	miloval	a	nevzal	

si	jinou	ženu.	Ochraňovala	ho	a	varovala	před	zlými	lidmi.	Fúamnach	
se	po	nějaké	době	rozhodla	Midira	navštívit,	a	když	zjistila,	že	Étaín	
stále	 žije	 s	ním	ve	své	muší	podobě,	nechala	 ji	po	dobu	sedmi	 let	
unášet	větrem.	Pak	se	Étaín	podařilo	přistát	na	oděvu	Macc	Óga.	Ten	
ji	vložil	do	schránky,	kterou	nosil	vždy	při	sobě,	a	láskyplně	o	ni	pečo-
val,	dokud	se	jí	nevrátila	barva.	Jenomže	Fúamnach	ji	opět	vyhledala	
a	nechala	odfouknout.	
Teprve	 1012	 let6	 poté	 ji	 omylem	 vypila	 žena	 Étara.	 Étaín	 totiž	

spadla	do	poháru	s	vínem.	Tato	žena	počala	a	narodila	se	jí	nádherná	
dívenka,	které	 říkali	opět	Étaín.	Mezitím	Macc	Óg	vyhledal	Fúam-
nach	a	 setnul	 jí	 hlavu,	 aby	nemohla	nově	zrozenou	Étaín	už	nijak	
ohrožovat.	

6	 	Zde	je	časová	nesrovnalost	v	textu.	Má	být	unášena	buďto	sedm	a	sedm	let,	nebo	1012	
let.
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Nová	Étaín	byla	vychovávána	s	padesáti	dcerami	náčelníků,	aby	si	
měla	s	kým	hrát.	Jednoho	dne	se	všechny	dívky	koupaly	v	řece,	když	
spatřily	přijíždějícího	 jezdce	v	 zeleném	plášti	 sídu7	 a	 světle	 žlutými	
vlasy.	Tento	jezdec	zarecitoval:	

„Zahojitelka králova oka, 
spolknutá ženou Étara, 
pro ni se bude bojovat 
proti Echuovi z Midu. 
Sídy budou zničeny 
a tisíce provedou bitvu. 
Ona oslavována, hledána králem, 
kdysi zvána Bé Find, dnes Étaín.“

	Novou	Étaín	pojal	za	manželku	král	Echu	Airem,	ale	zamiloval	se	
do	ní	i	jeho	bratr.	Echu	odjel	na	čas	pryč	a	Étaín	měla	pečovat	o	jeho	
umírajícího	bratra	Aililla.	V	její	péči	se	však	začal	postupně	uzdravovat.	
Ptala	se	ho,	čím	to	je,	a	on	jí	pověděl,	že	příčinou	jeho	nemoci	je	láska	
k	ní.	Slíbila	mu,	že	přijde	v	noci	na	kopec,	aby	ho	mohla	vyléčit	docela.	
Jenomže	Ailill	v	čase	jejich	setkání	usnul.	Na	kopec	však	dorazil	někdo	
jiný,	kdo	vypadal	a	choval	se	jako	Ailill.	Tak	se	to	stalo	třikrát,	až	po-
třetí	Étaín	pravila	záhadnému	cizinci:	„S	tebou	se	tu	nemám	setkat.“	 
	Ukázalo	se,	že	cizincem	byl	druid	Midir,	který	pravil,	že	by	bylo	správ-
né,	aby	se	s	ním	setkala,	neboť	za	ní	v	minulém	životě	zaplatil	vysoké	
věno.	Étaín	 ale	nechtěla	odejít	 s	mužem	nejistého	původu	a	přála	
si	být	raději	s	králem.	Midir	se	tedy	ptal,	zda	by	s	ním	Étaín	odjela,	
pokud	to	král	dovolí,	a	ona	svolila.	To	Midir	začaroval	Aililla,	aby	trpěl	
nemocí	z	lásky,	a	tak	se	Ailill	uzdravil,	aniž	by	Étaín	byla	zneuctěna.	 
	Po	nějaké	době	se	Echu	a	Midir	 setkali.	Midir	chtěl	 s	králem	hrát	
fidchell.8	Hráli	 o	mnohé	majetky	 a	Midir	 dva	 dny	 po	 sobě	 prohrál.	
Třetí	den	se	chtěl	Echu	vsadit	o	vykonání	velkých	prací	 jako	vyčiš-
tění	 půdy	 od	 kamenů	 a	 vykácení	 lesů.	Midir	 souhlasil,	 ale	 kladl	 si	
podmínku	–	nikdo	nesměl	chodit	na	daná	místa	před	úsvitem.	Echu	
tam	poslal	zvěda,	který	spatřil,	že	se	v	té	zemi	shromáždil	celý	svět	

7	 	Lid	Tuatha	Dé	Danann	bývá	někdy	nazýván	také	daoine sídhe„lid	sídu“,	v	podstatě	tedy	lid	
sídlící	v	mohylách.	Více	o	sídech	např.	v	mojí	bakalářské	práci:	Hůlová,	„Brány	Jiných	světů:	
Podoba	hranice	Jiného	světa	v	keltských	a	staroseverských	příbězích“,	11–12.

8	 	Jakási	desková	hra,	která	je	předchůdcem	moderních	šachů.
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a	 pracoval	 pod	vedením	Midira.	Do	 té	 doby	 lidé	 dávali	 jho	volům	
na	 čelo,	 ale	 zvěd	 spatřil,	 že	 lidé	 sídu	 dávají	 jho	 na	 krk.	 Tak	 je	 lid	
Echua	 začal	 napodobovat,	 a	 proto	 se	mu	 říkalo	Airem,	 „Oráč“.	Mi-
dir	 se	 zlobil,	 že	ho	Echu	podvedl,	 a	 tak	 znovu	hráli	na	usmířenou.	
Tentokrát	Midir	vyhrál	 a	 za	 odměnu	 chtěl	 obejmout	 a	 políbit	 Éta-
ín.	 Echu	mu	 řekl,	 ať	 přijde	 za	měsíc,	 a	mezitím	 shromáždil	 vojsko.	 
 
Midir	pak	přesvědčoval	Étaín	k	cestě	do	zásvětí	zhruba	těmito	slovy:

„Bé Find, půjdeš se mnou do krásné země plné hud-
by? Vlasy tam jsou jako petrklíče, těla barvy sněhu, zuby 
bílé a obočí černá, oči jako kosí vejce, tváře barvy ná-
prstníků. Opojné jsou šťávy Inis Fáil a ještě opojnější ty 
z Tír Már. Krásná je to země, kde mládí nepodléhá věku, 
kde tečou prameny vína a medoviny, kde jsou vznešení 
lidé počatí bez hříchu. Vidíme všechny a všechno, ale 
nikdo nevidí nás. Pokud přijdeš mezi nás, dostaneš koru-
nu a staneš se tam královnou.“

Étaín	zrovna	rozlévala	medovinu,	neboť	to	byl	její	zvláštní	talent,	
když	 se	 o	 ní	Midir	 přihlásil.	 Podařilo	 se	mu	 Étaín	 obejmout,	 a	 při	
tom	 se	 oba	 proměnili	 v	 labutě,	 které	 společně	 odletěli	 do	 sídu.	
Trvalo	 rok,	 než	 Echuovi	 muži	 našli	 síd,	 kde	 byla	 dvojice	 ukryta.	 
	 Midir	 tentokrát	 Echua	 nechal,	 aby	 si	 vybral	 nevěstu	 z	 pa-
desáti	 žen,	 které	 vypadaly	 přesně	 jako	 ona.	 Echu	 se	 rozho-
dl,	 že	 pozná	 Étaín	 podle	 toho,	 jakým	 způsobem	 nalévá	 nápo-
je.	Vybral	 si	 tedy	ženu,	 která	nalévala	 ze	všech	nejlépe,	 a	vzali	 se.	 
	Po	nějaké	době	Midir	prozradil	Echuovi,	že	si	vybral	za	ženu	svou	
vlastní	 dceru,	 neboť	 Étaín	 byla	 těhotná,	 když	 si	 ji	 do	 sídu	 přivedl.	
Tato	 dívka	 porodila	 Echuovi	 další	 dceru,	 kterou	 chtěl	 otec	 hodit	
k	sežrání	šelmám.	Jeho	muži	se	nad	ní	smilovali	a	hodili	ji	místo	toho	
k	feně	a jejím	štěňatům.	Tam	ji	našel	pastýř	a	vychoval	ji.	Stala	se	pak	
nejlepší	v	umění	výšivky	a	později	i	královnou.

Pro	 představení	 mýtu	 jsem	 vybrala	 asi	 nejspolehlivěj-
ší	 překlad	 textu,	 ale	 v	 následujícím	 výkladu	 někdy	 přihlédneme	
i	 k	 jeho	 méně	 přesným	 převyprávěním.	 Spíše	 než	 nejstarší	 ver-
ze	 textu,	 mě	 bude	 zajímat	 ta,	 která	 se	 zdá	 být	 nejživotaschop-
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nější.	 Budu	 sledovat,	 jak	 se	 zachází	 s	 narativem	 v	 proměnách	
času.	 Zkrátka	 sleduji	 onu	 „správnost“,	 která	 se	 blíží	 archetypál-
ní	 podobě	 příběhu	 nejvíce,	 protože	 se	 dokázala	 udržet	 nejdéle. 
	Domnívám	se,	že	tento	mýtus	je	ve	své	nezkrácené	podobě	z	hledis-
ka	dnešního	čtenáře	poměrně	komplikovaný	a	nesrozumitelný.	Těžko	
se	v	něm	hledá	přímá	dějová	 linka	a	 je	obtížné	shrnout	děj	do	pár	
řádků.	Proto	 se	domnívám,	 že	 je	vhodným	kandidátem	pro	výklad	
pomocí	experimentální	metody	–	doufám,	že	se	mi	takto	podaří	ně-
které	 obrazy	 rozšířit	 a	 najít	 jejich	možné	 významy.	 Pokusím	 tento	
příběh	oživit,	vplout	do	jeho	záhadných	zákoutí	a	posvítit	na	to,	co	
skrývají.

3. Metody pro výklad mýtu

V	této	práci	je	užito	fantazie	a	tvořivosti,	aby	se	rozšířily	a	zkon-
krétnily	 obrazy,	 se	 kterými	 se	 v	 mýtu	 setkáváme.	 Čtenářům,	 kte-
ří	 nemají	 chuť	 rozvíjet	 zmíněné	 schopnosti	 nebo	 experimentovat,	
nemohu	než	doporučit,	 aby	 text	odložili	 a	 pokládali	 za	 irelevantní.	 
	 Nyní	 představím	 dvě	metody	 analytické	 psychologie,	 které	 budu	
nejčastěji	 používat	 v	 následujícím	 výkladu.	 Metody,	 které	 se	 zde	
chystám	využít,	kladou	v	 jistém	smyslu	poměrně	vysoké	nároky	na	
toho,	kdo	se	chystá	mýtus	analyzovat.	Religionista	by	měl	pro	jejich	
užití	oplývat	nejen	fantazií,	ale	také	sebereflexí,	přitom	plátnem	pro	
výklad	mýtu	se	mu	stává	 jeho	vlastní	nitro,	které	by	mělo	být	ote-
vřené	různým	možnostem.	To	si	totiž	techniky	amplifikace	a	aktivní	
imaginace	žádají.

 3.1  Amplifice

Metoda	 amplifikace	 se	 používá	 pro	 interpretaci	 klinické-
ho	 materiálu,	 původně	 zejména	 snů	 a	 vizuálních	 vjemů,	 po-
sléze	 se	 však	 rozšířila	 i	 na	 interpretaci	 pohádek,9	 a	 v	 této	 prá-
ci	 se	 pokusím	 představit	 její	 potenciální	 využití	 při	 výkladu	 mýtu.	 
	 V	 původním	 pojetí	 amplifikace	 pomáhá	 rozhojnit	 či	 rozšířit	
nejasné	 a	 nepochopené	 obrazy.	 Jedná	 se	 o	 asociační	 metodu	
čerpající	 z	 mytologie,	 pohádek,	 folklóru,	 kultury	 a	 náboženství.	

9 	von	Franz,	Psychologický výklad pohádek.
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Jejím	 cílem	 je	 dohledání	 kolektivních	 předobrazů	 a	 paralel	 z	 výše	
jmenovaných	oblastí,	které	mají	objasnit	obsah	snového	materiálu.	 
	Paralely	nalezené	v	rámci	amplifikace	mohou	pocházet	z	rozmani-
tých	zdrojů,	ale	v	podstatě	se	jedná	o	ohraničenou	řízenou	asociaci. 
	Jolande	Jacobi	popisuje	amplifikaci	takto:	

„V metodě amplifikace není pro užívání analogií zá-
sadně směrodatná vědecko-historická verifikovatelnost 
nebo časová koincidence atp., nýbrž shodnost význa-
mového jádra. Vycházíme-li z toho, že vše, co člověk 
jednou zachytil obrazem či slovem, má charakter abso-
lutní psychické reality, ať to vzniklo v té či oné době, jako 
jednorázový nápad, nebo jako výsledek dlouhé tradice, 
případně vědeckého výzkumu, pak každá analogie, ob-
sahující aspekty snového motivu, který chceme objasnit, 
znamená další příspěvek k výkladu.“10

Z	toho	vyplývá	nejen	to,	že	můžeme	sen	vykládat	pomocí	mýtu,	
ale	 i	to	že	mýtus	není	potřeba	srovnávat	 jen	s	 jiným	mýtem,	ale	 je	
možné	ho	za	určitých	okolností	srovnat	třeba	i	se	snem	jednotlivce,	
ve	kterém	najdeme	podobné	 jádro.	Také	 tento	materiál	nám	může	
pomoci	osvětlit	význam	původního	mýtu,	bude	však	třeba	s	ním	za-
cházet	 opatrněji,	 abychom	 se	příliš	 nevzdálili	 původnímu	 kontextu	
prvotního	sdělení.

 3.2  Aktivní imaginace

Druhou	metodou	mého	rozboru	je	aktivní	imaginace.	Opět	se	jed-
ná	o	metodu	primárně	používanou	v	psychoterapii.	Aktivní	imagina-
ce	umožňuje	dialog	s	nevědomými	obsahy.11	Jedná	se	o	vyvolávání	
vnitřních	obrazů	a	symbolů	z	vrstev	našeho	nevědomí.12	Ze	všeho	
nejvíce	se	podobá	dennímu	snění.	Imaginace	je	obrazová	–	před	oči-
ma	se	nám	při	 imaginování	objevuje	sled	obrazů	 (podobně	 jako	ve	
snu	nebo	v	mýtu).	Obrazy	vytváří	kontinuální	proud,	 jedná	se	tedy	

10 	Jacobi,	Psychologie C. G. Junga,	91–92.
11 	Kundrátová,	Aktivní imaginace: Možnosti a rizika,	15.
12 	Jacobi,	Psychologie C. G. Junga,	148.
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o ucelenou	sekvenci	navazujících	obrazů.13	Aktivní	imaginace	probí-
há	v	bdělém	stavu	(nikoliv	ve	stavu	změněného	vědomí).	Prakticky	si	
jedinec	vybere	obraz	a	soustředí	se	na	něj.	Už	jen	tím,	že	na	něj	myslí,	
se	 obraz	 začne	 proměňovat.14	 Na	 obrazech	 bychom	měli	 vědomě	
participovat,	vstoupit	do	nich	a	stát	se	třeba	postavou	takovéto	fan-
tazie.15	Proměny	a	posuny	obrazů	 je	 třeba	zaznamenat.	Schopnost	
imaginace	 je	 přirozeně	u	 různých	 jedinců	odlišná,	 ale	měla	 by	být	
vlastní	v	určité	míře	každému	člověku.16 
Produkty	aktivní	imaginace	se	dají	hůře	přivést	do	skutečného	svě-

ta	a	představit	dalším	osobám,	také	kvůli	osobním	blokům	a	studu.	
Možností	je	tvůrčí	vyjádření	aktivní	imaginace	v	podobě	uměleckého	
díla.	Jung	mluví	o	tom,	že	se	člověk	nemá	příliš	soustředit	na	este-
tickou	hodnotu	takto	vzniklých	děl.	Umělecky	založený	člověk	vyja-
dřující	nevědomé	obsahy	by	měl	spíše	směřovat	k	porozumění,	aby	
se	neutopil	v	archetypálním	obrazu.	Naopak	člověk,	 který	 směřuje	
k	pochopení	spíše	než	ke	ztvárnění,	by	neměl	sklouznout	jen	k	inte-
lektuální	analýze	–	podle	Junga	se	tak	vytratí	důležitá	část	symbolu.17

A	proč	bychom	vůbec	měli	přemýšlet	o	použití	aktivních	imaginací	
moderního	jednotlivce	pro	výklad	mýtu?	Klíčem	je	mystická	partici-
pace.18 Ta	není	pouze	záležitostí	primitivů	a	civilizovaný	člověk	se	od	
ní	nemůže	držet	zcela	stranou,	 jak	se	kdysi	domníval	Lévy-Bruhl.19 
Nejsme	odděleni	od	věcí,	které	nás	obklopují.	Pokud	někdo	kritizu-
je	 naše	 auto,	 chápeme	 to	 tak,	 jako	bychom	byli	 sami	 kritizováni.20 
Můžeme	se	tvářit,	že	naše	psychika	je	dnešní,	ale	ve	skutečnosti	se	
často	řídí	stejnými	pochody	jako	psychika	primitiva.	Inspirace	umělce	
je	zakořeněna	v	kolektivním	nevědomí.	Odtamtud	bude	vycházet	 i	
naše	imaginace,	pokud	jí	to	dovolíme.	Pro	umělce	je	typické,	že	umí	
vstoupit	do	proudu	mystické	participace,	aniž	by	se	v	ní	utopil.	Jedna	
jeho	část	se	s	ní	identifikuje	a	druhá	se	od	ní	distancuje.21	Pokud	si	
to	budeme	přát,	může	naše	nevědomí	promlouvat	 k	obsahu	mýtu	

13 	Kundrátová,	Aktivní imaginace: Možnosti a rizika,	14.
14 	Sharp,	Slovník základních pojmů psychologie C.  G. Junga,	s.v.	aktivní	
imaginace.

15  Ibid.
16	 	Kundrátová,	Aktivní imaginace: Možnosti a rizika, 6.
17	 	Jung,	Výbor z díla II: Archetypy a nevědomí, 347–48.
18	 	Tak	jak	ji	popisuje	Van	den	Berk,	Jung on Art, 32–45.
19  Ibid., 37–38.
20  Ibid., 39.
21  Ibid., 44.
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stejně	relevantně	jako	nevědomí	mnicha,	který	zapsal	onen	rukopis,	
nebo	nevědomí	druida	z	osmého	století.
Tímto	bych	uzavřela	obecnou	metodologickou	část,	která	poskytla	

čtenářovi	 základní	vhled	do	konceptů,	 se	kterými	 se	často	pracuje	
v	praktické	části	práce.

4. Postup

Když	se	teď	začíná	rýsovat,	do	čeho	se	to	vlastně	pouštím,	bylo	
by	vhodné	doporučit	konkrétnější	postup,	aby	si	každý	čtenář	mohl	
ověřit	 jeho	 efektivitu	 nebo	 přínos	 pro	 něj	 samotného.	 Představím	
proto	vždy	teoretické	principy	různých	postupů	a	někdy	budou	tato	
doporučení	doplněna	mými	vlastními	pokusy	o	jejich	realizaci,	jejichž	
nízkou	uměleckou	hodnotu	čtenář	laskavě	omluví	–	v	této	práci	nám	
jde	o	obsahy,	nikoliv	o	formu.

 4.1  Amplifikace

Nejprve	je	vhodné	amplifikovat	jednotlivé	části	příběhu.	Je	možné	
amplifikovat	na	úrovni	 jednotlivých	motivů,	archetypů,	ale	 i	 celých	
dějových	linek	nebo	jejich	částí.	V	této	fázi	není	třeba	zavrhovat	žád-
né	možnosti	a	podobnosti,	naopak	je	vhodné	usilovat	o	to,	aby	byla	
škála	asociací	co	nejširší.	Vylučování	nesmyslů	si	badatel	nechá	raději	
na	později,	aby	to	neomezilo	jeho	tvůrčí	vytržení. 
Aby	byla	amplifikační	část	rozboru	efektivní	a	stala	se	co	nejbo-

hatší,	je	možné	se	uchýlit	například	k	pomůckám	typu	myšlenkových	
asociačních	map,	které	v	posledních	 letech	nabývají	na	popularitě.	
Těm	střízlivějším	z	nás	mohou	snadno	pomoci	folkloristické	katalogy.	
Jejich	 studiem	 lze	 některé	 obrazy	 z	mýtu	 snadno	obohatit	 o	 řadu	
pohádkových	paralel.	
Dle	 relevance	 (záleží	 samozřejmě	 na	 tom,	 jaký	 mýtus	 se	

badatel	 snaží	 vyložit	 –	 zde	 předpokládám	 text	 pár	 set	 let	
starý,	 ale	 pro	 moderní	 mýty	 bude	 pořadí	 jiné)	 následují	 úrovně	
amplifikace,	 které	 je	 vhodné	 na	 mýtus	 postupně	 aplikovat. 
 První	 rovina	 amplifikace	 je	 mytická.	 Nad	 tím	 se	 religionista	
nebude	 nijak	 podivovat	 –	 srovnání	 s	 různými	 mýty	 a	 folklórem	
je	 nasnadě.	 Prostě	 se	 pokusí	 shromáždit	 co	 největší	 množství	
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příbuzných	 příběhů	 a	 motivů	 a	 srovnává	 je,	 jak	 je	 zvyklý.	 
 Druhá	rovina	amplifikace,	v	religionistice	mnohem	méně	samozřejmá,	
je	 rovina	 kulturní.	 Tento	 způsob	 práce	 se	může	 dále	 dělit	 na	 dva	
menší	celky:

A. Badatel	se	snaží	amplifikovat	motivy	v	rámci	kultury	
společnosti,	 která	 příběh	vyprávěla	 (pokud	 o	 ní	má	
dostatek	 informací).	 Co	 tehdejší	 společnosti	 mohl	
příběh	 připomínat?	 Pokud	 se	 zabývá	 archaickými	
kulturami,	 bývá	 často	 problematické	 kulturu	 tímto	
způsobem	rekonstruovat	a	 jeho	poznání	 je	v	 tomto	
omezené.

B. Dále	badatel	může	příběh	srovnat	s	tím,	co	zná	z	naší	
kultury.	 Filmy,	 knihy,	 umělecká	 díla,	 v	 tom	všem	 se	
objevují	kousíčky	kolektivního	nevědomí,	proto	by	to	
mohlo	mít	 určitou	váhu	pro	výklad	příběhu.	Nějaký	
prvek	mýtu,	kterého	si	předtím	nevšiml	nebo	mu	ne-
připadal	důležitý,	najednou	může	vrhnout	na	příběh	
nové	světlo,	stačí	ho	srovnat	například	s	Matrixem.

	Třetí	úroveň	amplifikace	je	pro	religionistu	nejméně	nosná	–	jedná	
se	o	úroveň	individuální.	Přesto	se	o	ni	může	pokusit.	Oproti	výkladu	
snů,	kde	je	tato	úroveň	nejpodstatnější,	by	se	při	výkladu	mýtu	dala	
tato	úroveň	možná	pominout.	Badatel	si	přeci	jen	může	zkusit	položit	
otázky:	Co	ze	situací	v	mém	životě	mi	daný	příběh	připomíná?	Kdo	
z mých	známých	nejvíce	odpovídá	té	a	oné	postavě?	Zdál	se	mi	ně-
kdy	sen,	který	by	připomínal	některý	z	těchto	motivů?	
Individuální	 část	 amplifikace	 si	 badatel	 samozřejmě	může	 pone-

chat	pro	sebe,	zvlášť	pokud	se	ukáže,	že	takové	asociace	výslednou	
interpretaci	nikam	neposouvají.	Pokud	by	si	ovšem	vzpomněl,	že	se	
mu	například	zdál	sen,	který	se	velice	podobal	obsahu	daného	mýtu,	
a	je	zjevné,	že	souvisel	s	tou	a	tou	složkou	psychiky,	a	pokud	se	ne-
stydí	a	chce	být	upřímný	ke	čtenářům,	nebude	od	věci,	když	ho	do	
výkladu	zahrne.	Individuální	úroveň	amplifikace	je	významná,	protože	
může	vypovídat	o	tom,	proč	si	interpret	vůbec	vybral	daný	příběh	ke	
zkoumání	–	tj.	jakých	komplexů	jeho	psýché	se	týká	daný	mýtus.	Ty	
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samozřejmě	ovlivňují	úhel	jeho	nahlížení	na	příběh	a	nemůže	se	od	
nich	zcela	oprostit,	proto	je	férové,	pokud	alespoň	zkusí	nabídnout	
část	svého	problému	i	čtenářům,	a	tím	jim	třeba	zprůhlední	některé	
aspekty	svého	vlastního	čtení.
Pro	 výklad	 tohoto	mýtu	 jsem	vytvořila	 několik	 asociačních	map	

a vypsala	jsem	si	paralely	k	příběhu	z	indexu	motivů	Stitha	Thompso-
na.22 Některé	úseky	 asociačních	map	vedly	 k	další	 amplifikaci,	 jiné	
přímo	k	explikaci.	V	interpretační	části	se	můžete	dočíst,	k	jakým	mě	
dovedly	závěrům.

 4.2  Aktivní imaginace 

Následuje	společně	s	osobní	úrovní	amplifikace	jedna	z	nejspeku-
lativnějších	složek	celého	postupu.	Namísto	předstírání	objektivních	
srovnání	by	se	teď	badatel	měl	pokusit	do	příběhu	na	chvíli	sám	polo-
žit.	V	praxi	to	bude	mít	poměrně	kuriózní	podobu	–	posadí	se	někde	
na	klidném	místě,	možná	zavře	oči	a	„vymyslí	si“,	jak	by	se	mýtus	mohl	
rozvinout	nebo	dopadnout.	Pokusí	se	vyvolat	proud	obrazů	a	před-
staví	si	různé	detaily	příběhu.
Proč	by	něco	 takového	mělo	mít	 jakoukoliv	váhu?	Protože	 to	se	

starými	mýty	už	dlouho	nikdo	neudělal,	ačkoliv	to	dřív	nejspíš	bylo	
běžné.	Když	se	k	člověku	dnes	dostane	příběh,	ať	už	v	podobě	textu	
nebo	ve	 formě	 obrazů	 (nejčastěji	 film),	 většinou	 s	 příběhem	nějak	
dál	pracuje,	alespoň	pokud	ho	zaujme	(a	je	nepravděpodobné,	že	by	
mýty	kdysi	nezaujaly).	Jako	dítě	(a	někdy	i	později)	si	představuje,	jaké	
by	to	bylo	setkat	se	s	Rumburakem,	co	se	odehrávalo	mezi	Snapem	
a	Lilly	Potterovou,	a	jaké	by	to	asi	bylo	putovat	v	družině	s	prstenem	
do	Mordoru.	Vizualizace	v	tom	hraje	obrovskou	roli.	Od	70.	let	(tedy	
od	času	vzrůstu	popularity	seriálu	Star Trek)	často	ze	silných	příběhů	
vzniká	tzv.	fanfiction.	Někteří	o	ní	tvrdí,	že	se	jedná	o	moderní	mýty	
či	 folklor,	protože	se	v	ní	dostává	nekonečných	možností	 lidového	
zpracování	původního	příběhu.	
V	této	části	výkladu	by	tedy	měl	sám	badatel	vytvořit	určitou	mythic 

fanfiction.	Koneckonců	řadě	religionistů	by	to	nemělo	být	až	tak	vzdá-
lené,	jsou	určitým	způsobem	už	dlouho	součástí	pomyslného	fanklu-

22  Thompson,	„Motif-Index	of	Folk	Literature	a	Classification	of	Narrative	Elements	in	Folk	
Tales,	Ballads,	Myths,	Fables,	Mediaeval	Romances“.
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bu	mýtu.	Vzhledem	k	tomu,	že	zde	předpokládám,	že	 jsme	určitým	
způsobem	napojeni	na	kolektivní	nevědomí,	domnívám	se,	že	i	indi-
viduální	představy	mohou	sehrát	určitou	roli	při	finálním	výkladu.Lze	
se	inspirovat	třeba	Neilem	Gaimanem23	nebo	Angelou	Carterovou,24 
kteří	povedeně	zpracovali	některá	témata	z	folkloru,	a	zároveň	je	ak-
tualizovali	a	přinesli	úrovně	příběhů	zajímavé	pro	dnešní	společnost.
Při	aktivní	imaginaci	se	tedy	badatel	snaží	své	nevědomí	jaksi	zpří-

tomnit.	Jak	ale	představy	artikulovat	co	nejlépe	a	předat	dalším	 li-
dem?	Jak	je	popsat	a	vysvětlit,	pokud	se	interpret	rozhodne	poctivě	
zachytit	celý	průběh	výkladu	mýtu?
Je	možné	představy	prostě	slovně popsat.	Religionista	se	snaží	vy-

jádřit	své	představy	tak,	jak	nejlépe	dokáže.	Může	se	vcítit	do	určité	
části	 příběhu,	 představovat	 si	 konkrétní	 detaily	 nebo	 systematicky	
ve	 své	mysli	 projít	 celou	dějovou	 linku,	 jako	by	procházel	 nějakou	
individuální	Role Playing Game.	Může	si	v	mysli	přehrávat	role	různých	
postav,	a	představit	si	tak	různé	úhly	pohledu	na	věc.
Někdy	 se	 takové	vyjádření	 stane	 nemožným,	 protože	 by	 se	 ba-

datel	za	popis	svých	myšlenek	styděl.	Koneckonců	v	mýtu	se	kódují	
jazykem	symbolů	právě	ty	věci,	o	kterých	lidé	obvykle	přímo	mluvit	
nechtějí	nebo	nedokáží.	I	v	dnešních	příbězích	jsou	mnohdy	dějové	
linky	 pouze	 naznačeny	 a	 je	 ponecháno	 na	 fantazii,	 aby	 pracovala,	
a to	nikoliv	veřejně.	Lze	tedy	podobnou	analýzu	provést	soukromě,	
a	následně	čtenářům	sdělit	jen	výsledky	tohoto	snažení,	např.	„tento	
obraz	může	souviset	se	sexem“	či	 „tato	osoba	 je	popsaná	tak,	aby	
byla	naprosto	neodolatelná“,	apod.

Příloha č. 1 – Slovní popis vizualizace

Zelené	 kopce	 se	vlní	 a	 nad	 nimi	 se	 klene	 obloha,	 která	
hraje	 růžovou	 a	 fialovou.	Nepřipomíná	 to	 červánky.	Místy	
se	začne	obloha	proměňovat	a	nabývá	rudé	barvy.	Krajinou	
kráčí	muž.	Má	tmavé	vlasy	a	vousy.	Při	chůzi	se	opírá	o	vel-
kou	dřevěnou	hůl.	Krajinou	kráčí	mladík,	světlovlasý.	Vidím	
obě	 tváře	 a	 před	mýma	očima	 se	 spojí	 do	 jedné,	 která	 je	
napůl	mladíkem,	napůl	dospělým	mužem.	Obraz	jeho	tváře	
se	houpe,	 jede	na	koni.	Jeho	kůň	 je	 jasně	bílý	a	září.	Veze	

23  Gaiman,	Kouř a zrcadla.
24	 	Carter,	Krvavá komnata.
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si	v	náručí	nevěstu.	Ta	nevěsta	jsem	já.	Cítím,	jak	mě	jedna	
jeho	polovina	miluje	a	chce	mě	chránit.	Ochrana	je	to,	co	mi	
poskytuje	mladík.	Starší	muž	po	mě	touží	tak	silně,	že	cítím,	
že	mě	musí	zničit.	
Jsem	slabá,	jako	by	vezl	jen	moje	nehybné	tělo.	Přiveze	mě	

a	položí	před	mohylu,	u	které	stojí	nádherná	žena	s	pevným	
tělem	a	černými	vlasy.	Muž	dvou	tváří	sleduje,	jak	se	ke	mně	
žena	sklání	a	hladí	mě	po	tváři.	V	ruce	má	najednou	velkou	
rudou	můru	a	vzápětí	mě	chytne	do	dlaní	a odfoukne	mě	do	
noci.	Letím	v	kotrmelcích,	nejsem	schopná	řídit	svůj	pohyb.	
Moje	tělo	 je	heboučké	a	všechno,	co	vidím,	 je	 rozostřené.	
Zvenčí	 sleduji,	 jak	 kloužu	 komínem,	 měním	 se	 v	 třpytivý	
prášek,	který	jí	padá	do	pití.	Jsem	teplý	vzduch,	růžový	dech,	
vznáším	se	kolem	ní,	kloužu	kolem	jejího	těla	a	hřeju	jí	duši.	
Cítím,	že	je	šťastná,	když	se	narodím.	Někde	v	dálce	zaslechnu	
výkřik,	mladík	 ji	zabil,	tu	černovlasou	ženu.	Dospělý	muž	ji	
miloval	 a	 je	 přemožen	 žalem.	 Mám	 obrovské	 zlaté	 vlasy,	
patřím	Echuovi.	Muž	dvou	tváří	začne	zase	přijíždět	k	našim	
hradbám.	 Jeho	 starší	 polovině	 chybí	 oko,	 má	 místo	 něj	
černou	díru.	Cítím,	že	se	začínám	měnit.	Nejdříve	mi	zčerná	
pramen	vlasů	a	ztmavne	pravé	oko.	Pochopím,	mám	se	stát	
náhradou	za	ni	pro	jeho	druhou	polovinu.	Naposledy	polí-
bím	Echua,	než	mě	obejme	a	změníme	se	ve	větrný	gejzír,	
dvě	světlé	skvrny	připomínající	labutě.	Za	nějakou	dobu	mě	
navštíví,	chce	mě	domů.	Chci	mu	ve	vchodu	mohyly	ukázat	
jen	 svou	 levou	 tvář,	 podávám	mu	 semínko.	Nechce	odejít,	
tak	nastavím	pravou	tvář.	Je	podobná	té,	kterou	měla	Fúam-
nach,	ale	prožraná	červy.	Jsem	napůl	intenzivně	živá	a	napůl	
mrtvola.	Vyděsí	ho	to	a	já	se	rozchechtám.	Vím,	že	už	se	ne-
vrátí.	Odcházím	do	náručí	Midira,	který	vypadá	stejně	jako	já.

Aktivní	 imaginaci	 se	může	badatel	pokusit	navodit	např.	pomocí	
částečně řízeného automatického psaní.25 To	je	metoda,	která	může	
někomu	pomoct	odbourat	strach	z	tvůrčího	vyjádření	–	každé	auto-
matické	psaní	je	ze	své	podstaty	trapné	a	špatné,	proto	by	se	plachý	
badatel	nemusel	tolik	stydět,	že	to	jeho	je	taky	takové.	Zároveň	za	

25	 	Breton,	André Breton, 161.



18

Vy
už

ití
 p

rá
ce

 s
 o

so
bn

ím
 a

 k
ol

ek
tiv

ní
m

 n
ev

ěd
om

ím
 p

ři 
vý

kl
ad

u 
m

ýt
u

takovými	texty	nestojí	autor	ale	nevědomí	samo.26	Oproti	čistě	tera-
peutickému	automatickému	psaní	by	se	zde	ovšem	měl	snažit	opa-
kovaně	vracet	k	tématu.	

Příloha č. 2 – Automatické psaní

Zlatovlasá	panna	tupoučká	černý	pramen	v	irské	temno-
tě	 šedivých	mračen,	 kde	 vznáší	 se	masařka	 tlustá.	 Nikam	
jsme	nedospěli	a	nedospějeme	tímto	rozborem,	přec	se	tu	
potím	 nad	 textem	 smysluprostým.	 Étaín	 vlají	 popelkovské	
šaty,	z hedvábí	 je	nemá,	neboť	tu	 ještě	nebylo	nebo	snad	
ano?	Vlají	 jí	 tedy	 šaty	 lněné	 či	vlněné,	vlají	 i	 vlasy,	 chlupy	
těla	mušího	a	zrůdné	manželství	je	na	světě.	Nadpřirozená	
manželka	nebo	nadpřirozený	manžel,	toť	jest	otázka.	Příběh	
překombinovaný	obojí	nabízí.	Fúamnach	je	za	démona.	Zlá,	
sprostá	ženská,	co	si	 to	vůbec	dovoluje	bejt	 chytrá.	Co	 je	
to	za	 rod,	 ze	kterého	pochází,	 jsou	 to	snad	Finové?	Klou-
zají	po	lyžích?	Čarují	a	šamaní?	Je	Étaín	na	tripu?	Mouchou	
jsem	byla	tisíc	dvanáct	 let.	Lítala	 jsem	si	a	všechno	kolem	
mě	hrálo	barvami	LSD.	A	co	z	toho?	Zase	ten	samej	cápek	
na	mě	čeká.	Dotáhne	si	mě	do	tý	svojí	mohyly	a	tam	si	mě	
šušní.	Jako	by	mě	k	něčemu	potřeboval.	Jo	ale	má	to	nějaký	
pozitiva.	Je	to	tam	jako	takovej	krém	proti	vráskám.	A	místo	
LSD	tam	maj	chlast.	Před	vašima	očima	budu	hrát	šarlatově,	
fialově,	 růžovoučce,	 ale	 hlavně	 v	 těch	 pitomejch	 kontras-
tech,	ze	kterejch	bolí	hlava.	Tak	proč	jsou	z	toho	všichni	tak	
podělaný?	Nedokážou	bejt	kreativní	bez	toho,	podvodníčci	
mrňaví.	Ale	 to	 jim	 nedaruju.	 Já	 jim	 zabzučím	v	 těch	 jejich	
mozečcích.	Zahraju	 jim	migrénní	píseň.	To	dítě	 zase	brečí,	
tuhle	práci	asi	nikdy	nedopíšu.	Jo	a	Echu,	neměla	bych	ho	
přehlížet.	Je	to	takovej	ten	typ,	co	si	neváží	toho,	co	už	má.	
A	 rozdíl	mezi	 ním	a	Midirem?	Asi	 nula	nula	nic.	Jen	Midir	
to	umí	líp	hrát,	má	ty	svoje	tríčky.	Přestanu	ho	bavit,	za	pár	
měsíců,	natož	 tak	na	věčnost.	Proč	pořád	musím	 tak	bzu-
čet?	Chci	být	raději	Fúamnach.	Jenže	tý	se	neumím	dostat	

26 	Původní	koncept	automatického	psaní	vznikl	ze	spiritismu	a	byl	spojen	s	představou,	že	text	
za	nás	napíší	duchové.	Takového	vysvětlení	se	samozřejmě	držet	nemusíme,	ale	můžeme	si	
alespoň	představovat,	že	za	nás	text	píší	duchové,	abychom	se	oprostili	od	svého	studu.



19

Vy
už

ití
 p

rá
ce

 s
 o

so
bn

ím
 a

 k
ol

ek
tiv

ní
m

 n
ev

ěd
om

ím
 p

ři 
vý

kl
ad

u 
m

ýt
u

do	hlavy.	Pročpakto?	Protože	je	moc	vyzrálá,	mrcha.	Já	nej-
sem	nebo	co?	Ne,	to	teda	nejsem.	Co	udělala	ona	víc	než	
já.	Umí	čarovat.	Umíš	čarovat	 i	 ty?	Sakra,	teď	 jsem	se	roz-
dvojila,	to	ti	připadá	málo	jako	čarování?	Jo.	To	teda.	Ukaž	
mi,	 jak	 šamaníš.	 Šamany	 šamany	duc,	 ty	 krávo.	 Pusť	 to,	 u	
Keltů	je	šamanismus	blbost,	Antalík	to	říkal.	Antalík	se	drží	
moc	u země.	Tohle	je	jasnej	šamanismus.	A	všichni	ti	jejich	
lososové	moudrosti	ve	studních,	nevidělas	Tajemství	Kellsu?	
Miranda	říká	yaay!	Miranda	je	intuitivní.	To	je	špatně.	Není	
to	 špatně,	 naopak,	 to	 nahrává	 tomu	 šamanismu.	Nech	 to	
bejt,	stejně	to	tam	chceš	narvat	jenom	kvůli	tomu,	že	ti	to	
teď	pět	a	půl	roku	lili	do	hlavy.	Chci	to	tam	narvat,	protože	
to	mám	v	srdci.	Je	to	pointa	týhletý	práce.	Proč	bych	jinak	
jako	psala	o	tom,	jak	si	představovat	věci?	Proč	by	fantazie	
měla	mít	nějakou	váhu?	Chceš	to	tam	prostě	mít.	Nechceš	
bejt	religionista,	ale	šaman.	Neseriózní	skřet,	kterej	mate	lidi.	
Já	nikoho	mást	nechci!	Chci	přiznat	barvu,	proto	píšu	tohle.	
Kdyby	 to	věděli,	 když	 tě	brali...	Hele	no	a	 co.	Bádám	nad	
Étaín	 jak	nejlíp	umím,	 jo.	Takže	když	dovolíš,	 ty	druhoego,	
ráda	bych	se	teď	vrátila	k	nim.	Ústí	řeky,	ty	prťavoučký	sídy.	
Ty	jsou	teda	divný,	jasně,	Seveřani,	lezení	do	mohyl.	Ale	co	
u	těch	Keltů,	žádný	písemný	památky	a	pak	najednou	vžum	
a	seš	v	jinym	světě,	Mag	Mell,	pláně	plný	chlastu.	Bavilo	by	
mě	to?	Jasně	že	ne.	Život	byl	tenkrát	těžkej,	 takhle	to	ne-
ber.	Huš,	druhoego,	nepleť	 se	mi	 tu.	Ok.	Zavírám	oči	 a	 je	
ze	mě	moucha.	Kecám!	Jak	bych	je	asi	mohla	mít	zavřený,	
když	píšu!	Fajn,	 teď	 je	na	 chvíli	 zavřu.	Koušu	Smetanu.	Je	
to	docela	pohodička.	Lítám	si.	Vánek	mě	unáší	a	nic	nemu-
sím	řešit.	Někdo	mě	rozmázne?	Kliďánko	se	reinkarnuju,	co	
bych	se	stresovala.	Honza	tuhle	říkal,	ať	na	něm	rozmáznu	
mouchu,	ale	 to	bych	 rozmázla	 sebe	sama.	Neublížila	bych	
mouše,	řekla	jsem.	Ale	on	řekl,	že	je	to	moje	dharma	a	že	se	
mám	oprostit	myslí	od	svého	činu.	Tak	teď	jsem	teda	hodně	
oproštěná.	Bylo	to	pokrytectví,	ve	skutečnosti	mi	vadilo	mít	
na	 sobě	 rozmázlé	 kusy	mouchy.	A	 co	 teprve,	 kdybych	 se	
netrefila.	A	už	je	to	tady.	Muší	sebevražedné	sklony.	Mou-
chy	určitě	nepomýšlí	na	sebevraždy,	takže	to	budu	asi	já.	Ó,	
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jak	 se	mi	 třepotají	 křidýlka,	 stéká	z	nich	Midirovo	sperma,	
které	vyléčí	 svět.	Tak	 a teď	vážně,	 pokud	 jsem	velká	 jako	
mužská	hlava,	jak	obrovská	musí	být	ženská,	která	mě	omy-
lem	sežere?	A	jsou	všichni	v	příběhu	takovýhle	obři?	No	lidi	
to	nejsou,	 takže	 klidně	můžou	bejt	 takhle	mega.	Že	by	 ta	
předchozí	generace?	Jo	a plus	Echu	Airem,	Echu	Oráč.	To	je	
teda	spletitost.	Takže	na	zemi	byli	obři	a	v	klídku	si	žili.	A	ten	
první	Přemysl	byl	Echu,	ten	co	zapřáhl	voly	správně	-	před-
tím	lidi	jedli	žaludy,	že.	A Midir	je	teda	Svjatogor?	A	pokud	je	
Midir	Svjatogor,	je	tam	i	ta	jeho	bohatýrka?	Je	ta	bohatýrka	
Étaín	nebo	Libuše?	No	Libuše	ani	omylem,	na	to	je	moc	ni-
jaká.	No	a	už	je	to	tady.	I	ta	Svjatogorova	ženská	je	zavřená	
v	krabičce.	A	má	milence	mlaďouška	Ilju.	A	tahle	má	Macc	
Óga,	co	ji	nosí	v	krabičce.	Náhodička,	odhalení,	vy	sráči	in-
doevropský.	Vždycky	to	končí	takhle.	Je	to	stejný	jako	tuhle,	
tuhle,	 tuhle,	ale	 skutek	utek,	 interpretace	pokulhává.	A	co	
to	proklatý	Japonsko,	mají	oráče?	A	kde	ještě	archetypálně	
oraj?	Musím	to	dohledat.	Proč	nemůžu	přemýšlet	nějak	ele-
gantněji,	proboha.	Takhle	každý	uvidí,	co	jsem	to	za	trosku.	
Fú	Fú	Fú	řekla	Fúamnach	a	odfoukla	milovanou	nebohou	hr-
dinku	do	nebeských	prdelí.	Foukej,	foukej	větříčku,	shoď	mi	
jednu	mušičku,	zjevně	orální	fixace,	která	se	nedostatečně	
kompenzovala,	měla	jsem	se	raději	stát	entomologem.	Nikdy	
bych	nezpůsobila	Étaín	nic	dobrého,	řekla	Sněhurčina	mat-
ka	a	odtancovala	ve	žhavých	pantoflíčcích.	Fúamnach	je	ex.	
Ale	dozví	se	to	 jako	poslední.	Fúamnach	se	zúžili	zorničky	
a	řekla	mirror	mirror	on	the	wall,	who‘s	the	fairiest	of	them	
all.	And	the	Mirror	said:	You‘re	beautiful	but	there‘s	 lovely	
Étaín	fucking	your	husband.	And	she	took	thick	rowan	stick	
and	masacred	poor	Étaín	–	after	that	she	certainly	turned	
scarlet.	Poor	little	whore.	Emoce,	to	je	totiž	to,	co	ty	mýty	
tahaj	ven.	Situace,	který	pohnou	žlučí	každýmu.	Proč	soucí-
tit	s	kýmkoliv	z	toho	mýtu?	Protože	je	to	informace	zapsaná	
v	hloubi	mojí	duše,	jo	mám	duši,	to	čučíte,	protože	se	mi	to	
stalo	ve	snech.	Ve	skutečnosti,	v	minulých	životech,	a	co	je	
skutečnost?	A	nejhorší	 je,	že	 to	ani	nenabízí	žádné	řešení,	
žádné	 správné	 odpovědi.	 Který	 chlap	 je	 správný?	 Nevím,	
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protože	ty	mýty	končí	pokaždé	jinak.	Která	ženská	je	v prá-
vu?	Nevím,	obě.	Na	čí	stranu	se	postavím?	Jo,	v	tom	mám	
jasno.	Mám	jasno	v	mýtu	–	měla	bych	jasno	i	v	životě?	Jsem	
schopná	Étaín	tolerovat	ve	skutečném	životě?	Zjevně	ano,	
ne	moc	blízko,	pochopitelně.	Bránila	bych	Fúamnach	ve	sku-
tečném	životě.	Zjevně	ne	tak	vehementně.	Měla	bych	koule	
na	 to	 udělat	 totéž	 co	ona?	Proboha,	 nikdy.	Tak	moc	 jsem	
malá.	A	co	ti	chlapíci?	Blivno.	Nebo	ne?	Je	to	stejná	reakce,	
jaká	se	objevuje	vždycky,	když	vidím	muže,	který	se	mi	líbí?	
Totální	ignorace,	strach	a	předstírání	lhostejnosti.	Možná.	Je	
možné,	abych	na	fikční	postavy	měla	stejnou	projekci	 jako	
v realitě?	Musím	to	zkusit,	něco	jako	Abigail27	s	Étaín.	Déja	
vu,	jdu	spát.	Správně,	mám	strach	z	vlastní	schízy.

Jak	je	vidět	z	přílohy,	automatické	psaní	může	průběžně	propadat	
do	různých	úrovní	mýtu	a	zase	se	rychle	vracet.	Přestože	je	řízené,	
dokáže	být	poměrně	divoké.	Ještě	chvíli	zůstaneme	u	písemných	vy-
jádření	aktivní	imaginace,	ale	posuneme	se	k	něčemu,	nad	čím	doká-
žeme	mít	větší	kontrolu.	
V	 rámci	 aktivní	 imaginace	 si	 může	 badatel	 pokusit	 popovídat	

s	jednotlivými	aktéry	mýtu	a	prozkoumat,	jaké	pocity	v	něm	vzbuzují.	
Může	vést	dialogy	s	těmito	postavami	a	je	jen	na	něm,	zda	se	budou	
odehrávat	 v	 hlubokém	 středověku	 nebo	 v	 současnosti.	 Jde	 o	 to	
přesněji	odhalit	jeho	představu	o	nich	a	samozřejmě	jeho	projekce.

Příloha č. 3 – Dialogy s postavami 

S	Fúamnach	u	šálku	kávy:

„Tak	proč	jste	se	rozešli?”
„Čekala	jsem	na	něj	doma	rok,	to	víš.	Říkal,	že	je	na	služeb-

ní	cestě.	Rok,	chápeš?	Každý	den	jsem	se	stresovala,	jestli	je	
v	pořádku.	Nejdřív	mi	ten	č****	volal	každý	den.	Prej	jestli	mi	
nic	nechybí	a	tak.	Ozýval	se	ale	čím	dál	míň	a	teď	poslední	
měsíc	se	už	neozval	vůbec.	Myslela	 jsem,	že	umřu	strachy	

27  Zde	je	míněna	psychologická	hra,	ve	které	se	vypráví	příběh	o	situaci	jisté	Abigal.	Kolektiv	
se	snaží	určit,	kdo	z	aktérů	příběhu	jedná	morálně	správně.	Tato	aktivita	byla	v	době	mého	
dospívání	nepostradatelnou	součástí	všech	teambuildingů	a	seznamovacích	kurzů.
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–	nezvedal	telefony,	mohli	ho	někde	přepadnout,	co	já	vím.	
A pak	si	nakráčí	domů	s	tou	blonďatou	p****,	která	vypadá	
tak	na	sedmnáct.	Kdybys	viděla	ten	výraz,	když	mě	viděla,	
p***	z*******.”
„To	je	mi	fakt	líto.	Ale	nebudeš	první	ani	poslední.	Chlapi	

si	prostě	občas	najdou	mladší	ženskou.”
„Já	bych	to	chápala,	kdyby	normálně	odešel	a	šel	si	honit	

syndrom	prázdného	hnízda,	chytat	druhou	mízu	nebo	já	ne-
vím	co,	ale	on	ji	přivedl	ke	mně	domů	a	tvářil	se,	že	jim	mám	
snad	dělat	služku	nebo	co!”
„To	snad	ne!”
„Nebo	možná	čekal	něco	pikantnějšího,	ale	nějak	čumá-

ček	netrefil	můj	typ.	Táhlo	to	z	něj	na	tři	metry,	a	i	z	ní.	Pořád	
se	hihňali	–	ani	si	nevšimli	ironie	v	mém	hlase,	když	se	mě	
na	něco	ptali,	prý	jestli	se	nezlobím.	A	pak	mi	ten	č****	řekl,	
abych	jí	prej	ukázala,	kde	bude	spát.”
„You’re	kidding	me,	right?”
„Exactly.	Tak	jsem	jí	to	teda	ukázala.	A	pak	jsem	jí	nabídla	

dobroučký	sušenčičky.	Ta	hubená	coura	se	skácela	k	zemi	
okamžitě.	Doufám,	že	v	příštím	životě	bude	tahle	anorektic-
ká	čůza	něco	zvlášť	odpornýho	-	třeba	velká	tlustá	masařka.”	
„Proboha,	snad	si	jí	nevoddělala?”„Ale	ne.	Ztratila	vědomí	

a	pak	jí	můj	kámoš	Bresal	naložil	do	tiráku	k	syrovýmu	masu,	
svázanou	a	s	páskou	přes	voči.	To	ji	snad	naučí.”„Docela	drs-
ný,	ale	zasloužila	si	to,	mrcha	jedna.	Hele,	a	to	si	toho	Midir	
nevšiml?”
„Ne,	úplně	vytuhnul.	Od	té	doby	 jsem	ho	naštěstí	nevi-

děla.”

S	Étaín	na	procházce	v	parku:

„Tak	co,	někdo	nový	na	obzoru?”
„Vlastně	jo.”
„No	a?”
„Nebude	se	ti	to	líbit.”
„Proč?”
„Je	ženatý.”
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„Rozvádí	se?”
„Ano,	chce	se	rozvést.”
(Obrátím	oči	v	sloup.)
„Ale	on	se	opravdu	chce	rozvést.	Říkal,	že	jí	to	řekne	bě-

hem	příštích	dvou	týdnů.”
„Jasně.”
„Fakt	to	tak	je.	Ta	ženská	je	hrozná,	úplně	ho	dusí.	Zná	ji	

už	dlouho	a	prý	se	úplně	změnila,	co	je	s	ním.	Už	ji	nemiluje.	
Jsou	spolu	jen	ze	zvyku.”
„Kolik	mu	je?”
„Padesát.”
„Cože?!“
„Prostě	mi	imponuje,	jak	je	vyzrálý	proti	těm	idiotům	všu-

de	kolem.”
„Holka	 jako	ty	a	nabrnkne	si	ženatýho	padesátníka.	Kdo	

má	jako	zbýt	na	nás	smrtelníky?”
„Vím,	 že	 to	vypadá	hrozně,	 ale	opravdu	 je	 to	výjimečný	

muž,	o	kterého	stojí	za	to	bojovat.	Je	to	mimochodem	taky	
úspěšný	podnikatel	(...)”

Za	tři	roky:

„Tak	co?	Jak	ti	to	klape	s	Echuem?”
„Poslední	dobou	je	to	divný.	Nějak	to	vyprchalo.”
„Jak	to	myslíš?”
„Dost	 služebně	 cestuje,	 je	 skoro	 pořád	 pryč.	 Zůstávám	

doma	s	jeho	bráchou,	který	je	mimochodem	moc	milý.	Nosí	
mi	 čínu,	venčí	 se	mnou	Peginu,	 když	 je	mi	 smutno,	 a	 tak.	
Uvažuju,	jestli	to	s	Echuem	nebyla	chyba,	ale	nikdy	bych	si	
nic	nezačala	s	jeho	bráchou,	pochopitelně.”
„A	co	Midir,	vídáš	ho	ještě?”
„Jo,	teď	mi	zase	napsal.	Jeho	žena	je	po	smrti,	představ	si	to.	

Mám	pocit,	že	se	cítí	opuštěný.	Prý	by	mě	chtěl	zase	zpátky.” 
„Tak	co	budeš	dělat?”
„Nevím.”

S	Macc	Ógem	cestou	z	fakulty:



24

Vy
už

ití
 p

rá
ce

 s
 o

so
bn

ím
 a

 k
ol

ek
tiv

ní
m

 n
ev

ěd
om

ím
 p

ři 
vý

kl
ad

u 
m

ýt
u

„Získáš	 si	 ji,	 staráš	 se	o	ni	 jako	o	vlastní	 a	pak	 ji	 prostě	
necháš	jít?”
„Miluje	jeho,	ne	mě.”
„To	nevíš.	Nemohla	 to	zjistit,	protože	 jsi	 jí	k	 tomu	nedal	

příležitost!”
„Jsem	o	dva	roky	mladší,	proč	bych	ji	měl	zajímat?	Takhle	

je	to	pro	všechny	lepší.”
„Je	 to	 lepší,	 když	 skončí	 s	nějakým	egocentrickým	děd-

kem?”
„Hele,	je	to	můj	strejda.	Nemohl	bych	mu	to	udělat.”
„Šlapeš	si	po	vlastním	štěstí.	Uvidíš,	že	tohle	pro	ni	dobré	

nebude.	Jo	a	pošleš	mi,	prosím,	ty	výpisky	z	Keltů?”

Z	podobných	mikrotextů	si	badatel	může	uvědomit	své	projekce	
vůči	hlavním	postavám.	Jak	je	morálně	posuzuje	a	odsuzuje.	Zajíma-
vé	by	bylo	srovnat,	zda	je	ostatní	v	okolí	badatele	hodnotí	stejně	jako	
on.	Může	mýtus	stručně	převyprávět	několika	známým	a	nechat	je	
posoudit,	které	postavy	jim	připadají	 logické,	které	morální,	 jestli	 je	
jejich	jednání	pochopitelné	nebo	iracionální.	Mají	stejný	názor?
V	 rámci	 písemné	 části	 aktivní	 imaginace	 je	 také	možné	 provést	

komutační test,28	který	si	pro	svůj	účel	vypůjčím	ze	sémiotiky.	Tato	
metoda	zkoumá,	zda	se	změnou	označujícího	promění	 i	označova-
né.	V	posledních	letech	je	často	používán	i	ve	světě	filmu,	například	
v	 převyprávění	 klasických	 pohádek	 Sněhurka a Lovec (2012) nebo	
Maleficent (2014).	Co	kdyby	byl	lovec	přitažlivější	než	princ?	Co	kdy-
by	zlá	sudička	z	Růženky	byla	 jenom	zklamaná?	V	menším	měřítku	
u mýtu	ukazuje	podobný	princip	 třeba	film	Thor (2011).	Co	kdyby	
byl	Heimdall,	bílý	Ás,	černoch? 29  
Religionista	může	příběh	přepsat	(nejlépe	několikrát)	a	v	každé	va-

riantě	změnit	jeden	prvek,	který	dělá	příběh	typickým.	Může	provést	
tyto	změny:	náhrada,	přesunutí,	přidání,	vymazání.30

Co	kdyby	se	Étaín	neproměnila	v	mouchu,	ale	v	krásnou	bílou	laň?	Co	
by	se	stalo,	kdyby	Étaín	byla	aktivní?	Co	kdyby	Étaín	měla	schopnosti	
čarodějky	Fúamnach?	Co	kdyby	se	z	příběhu	vypustil	Midir?	Co	kdyby	
Fúamnach	proměnila	v	mouchu	Midira	namísto	Étaín?	Co	kdyby	Étaín	
28	 	Chandler,	Semiotics the Basics,	99–101.
29	 	Tato	variace	ovšem	na	rozdíl	od	předchozích	nejspíš	nebyla	vytvořena	záměrně.
30	 	Chandler,	Semiotics the Basics,	101.
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spala	s	Ailillem?	Co	kdyby	Fúamnach	nezemřela	a	spřátelila	se	s	Étaín? 
	Lze	samozřejmě	pokládat	také	otázky,	které	berou	v	potaz	hledisko	
čtenáře:	Jak	by	příběh	četl	dnešní	muž?	A	jak	ho	asi	nahlížela	středo-
věká	žena?
V	 případě	 zajímavých	 výsledků	 se	 můžeme	 vrátit	 k	 amplifikaci	

a ledovat,	zda	nám	nově	vzniklý	model	něco	nepřipomíná.	

Příloha č. 4  – Příklad komutačního testu

Co by se stalo, kdyby Étaín a Fúamnach byly jedna a tatáž 
bytost?  
Prozkoumání aspektů Midirovy Animy.

„Na	 líbánky	 se	 můžeme	 zastavit	 u	 mého	 synovce.	 Má	
krásný	 dům	u	moře,	 bílé	 pláže.	Určitě	 nás	 tam	 rád	 uvítá,“	
zašeptal	jí	těsně	po	tom,	co	se	na	jejím	prstu	zablýskal	vy-
toužený	diamant.	Zamrkala	na	něj	skrz	dlouhé	řasy	a	zářivě	
se	usmála.	 „Nikdy	mi	nesmíš	odejít,“	 řekl.	Nemohla	 si	 přát	
lepšího,	pomyslela	si.	
Je	to	rok	od	svatby.	Bydlím	u	něj,	ale	poslední	dobou	čas-

to	přemýšlím	–	měla	bych	odejít.	Chová	se,	 jako	by	se	mi	
nikdy	nechystal	dát	slovo	v	čemkoliv.	Prosila	jsem	ho	třeba,	
jestli	bychom	nemohli	koupit	větší	gauč	nebo	novou	postel,	
ale	 on	 to	 úplně	 ignoruje.	Čeká,	 že	 uvařím,	 že	 doma	bude	
čisto,	já	přitom	chodím	do	práce.	Bylo	by	mu	jedno,	kdybych	
nechodila,	má	dost	peněz,	ale	 já	se	ho	nechci	doprošovat,	
aby	mi	koupil	tohle	nebo	támhleto.	Už	se	mi	několikrát	sta-
lo	–	tohle	mě	zvlášť	znepokojuje:	Když	jsem	mu	říkala	něco	
důležitého,	 začal	 mi	 tvrdit,	 jak	 jsem	 otravná,	 a	 když	 jsem	
nepřestala	mluvit,	 zacpal	 si	uši	 a	 začal	bzučet.	V	 takových	
okamžicích	 skutečně	 propadám	 beznaději.	 Kvůli	 němu	 se	
se	mnou	přestala	bavit	většina	mých	přátel.	Nechce,	abych	
s nimi	nikam	chodila.	Zakazuje	mi	to	nebo	dělá	ublíženého,	
když	si	chci	někam	vyrazit	s	kamarádkami.	A	když	zůstanu	
doma,	stejně	si	pustí	televizi	a	nevšímá	si	mě.	
Její	 tělo	 leželo	na	zemi.	Z	dvaceti	bodných	 ran	se	valila	

krev,	špinavý	kuchyňský	nůž	se	válel	opodál.	Sklonil	se	nad	
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ní	 a	 zamumlal:	 „Co	 jsem	 to	udělal?	Neodcházej...“	Objímal	
si	kolena	a	rytmicky	se	houpal.	Ticho	bylo	přerušováno	jen	
občasným	bzučením	mouchy,	která	nemohla	najít	větračku.	
Obrátil	zrak	k	mouše	a	oči	se	mu	rozzářily:	„Já	věděl,	že	bys	
mě	neopustila.“	Vstal	a	rychle	ji	chytnul	do	průhledné	plasto-
vé	misky.	„Tady	budeš	v	bezpečí,	u	mě.	Támhleto	už	nebudeš	
potřebovat.	Můžeš	se	na	tom	třeba	krmit,“	máchnul	 rukou	
směrem	k	tělu.
Tři	týdny	žil	s	mouchou,	oslovoval	ji	„miláčku“	a	sledoval	

každý	její	pohyb	v	bytě.	
Po	třech	týdnech	přišel	na	návštěvu	jeho	synovec	a	vzal	

s	sebou	svou	těhotnou	snoubenku.	Oba	byli	zklamaní,	když	
zjistili,	že	jeho	žena	je	na	dámské	jízdě	s	kamarádkou.	Povídali	
si	u	večeře,	když	tu	si	Midir	všimnul,	že	snoubenka	synovce	
má	na	svém	kousku	koláče	mrtvou	mouchu	–	než	ji	stihnul	
zarazit,	dotyčná	mouchu	spolkla.	Midir	ztuhnul,	ale	neřekl	nic.	 
	 Malá	 dívenka	 klidně	 spala	 v	 kočárku	 na	 zahradě.	 „Už	 si	
jdu	pro	tebe,	Étaín,“	 řekl	muž,	který	 ji	 sledoval	zpoza	stro-
mu.	 „Vyhlédl	 jsem	 nám	 krásné	 místečko	 na	 venkově.“ 
	Svíral	plačící	dítě	ve	tmě	opuštěné	mohyly:	Už	tě	nikdy	ne-
nechám	odejít,	miláčku.	Už	mě	nikdy	nesmíš	opustit.	Bude	to	
trvat	už	jenom	chviličku.	Pak	nás	čeká	krásný	svět,	věčnost,	
kde	 nejsou	 žádné	 starosti.	 Neboj	 se,	 půjdeme	 společně.“ 
	Pak	zakryl	velkou	dřevěnou	rakev.	Na	její	víko	sám	předtím	
vytesal	 dvě	 letící	 labutě.	 Byl	 to	 nádherný	 obraz,	 jehož	
poslání	naplňovalo	srdce	hrůzou.	Trvalo	to	dva	dny,	než	 je	
našli.	 Jeho	 auto	bylo	 zaparkované	uprostřed	pastviny.	Jed	
jim	podal	ještě	před	tím,	než	víko	zavřel.

Pokud	z	nějakého	důvodu	badatel	nechce	nebo	není	schopen	za-
pojit	při	aktivní	imaginaci	zrovna	svůj	literární	talent,	může	pracovat	
s	vizuální	stránkou	v	podobě	obrazu.	Své	představy	může	namalovat 
či nakreslit	(a	takové	dílo	alespoň	stručně	popsat).	Religionista	si	vy-
bere	několik	 zajímavých	momentů,	 konkrétního	hrdinu	nebo	motiv,	
zkrátka	to,	co	ho	oslovuje,	a	dá	prostor	tvůrčímu	ztvárnění.	Jak	bylo	
zmíněno,	neměl	by	se	příliš	soustředit	na	uměleckou	podařenost,	ale	



27

Vy
už

ití
 p

rá
ce

 s
 o

so
bn

ím
 a

 k
ol

ek
tiv

ní
m

 n
ev

ěd
om

ím
 p

ři 
vý

kl
ad

u 
m

ýt
u

spíše	na	nové	použití	znaků	a	obrazů,	zařazení	do	nového	kontextu,	
zkrátka	na	sdělení.	
Pokud	má	badatel	chuť	a	možnost	do	tématu	investovat	více	času,	

může	si	vybrat	pro	vyjádření	obsahu	mýtu	v podstatě jakýkoliv umě-
lecký směr, který je mu blízký:	sochařinu,	hudbu,	tanec,	ačkoliv	se	
osobně	domnívám,	že	 literární	a	obrazové	sdělení	 je	nejvíc	zpětně	
přenositelné	do	dalšího	výkladu	mýtu,	je	možné,	že	pro	někoho	bu-
dou	 jiné	navržené	směry	schůdnější	nebo	sám	vymyslí	způsob,	 jak	
s	nimi	v	rámci	výkladu	mýtu	systematičtěji	pracovat.	
	Zvláště	užitečné	a	bohužel	velmi	náročné	by	mohlo	být	filmové	

zpracování.	Každé	umělecké	zpracování	je	samostatnou	interpretací,	
a	 to	nám	otevírá	nekonečné	množství	variací,	 se	 kterými	můžeme	
pracovat.
Po	literárních	a	obrazových	ztvárněních	aktivních	imaginací	je	sa-

mozřejmě	nutné	provést	reflexi,	aby	tvorba	přinesla	patřičný	užitek.	
Je	třeba	se	zamyslet	nad	tím,	proč	tvorba	vypadá	právě	takto,	z	čeho	
badatel	pravděpodobně	vycházel,	 a	 jak	 to	ovlivní	 jeho	závěrečnou	
interpretaci.

Příloha č. 5 – Obrazová ztvárnění
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5. Interpretace a shrnutí nápadů z přechozí tvorby

Mýtus	 je	v	podstatě	určitým	typem	Rorschachova	testu,	 je	to	 li-
terární	 abstrakce.31	 Vykládat	 mýtus	 je	 podobné	 jako	 vysvětlovat	
abstraktní	obraz.	Je	jiný	pro	každého,	kdo	ho	sleduje	nebo	čte.	Pro	
různé	 lidi	 jsou	 výrazné	 různé	 detaily.	 To,	 co	 se	 zde	 chystám	 nyní	
představit,	 je	moje	subjektivní	vnímání	mýtu	o	Étaín	–	pokusím	se	
ho	předvést	tak,	aby	bylo	srozumitelné	i	dalším	čtenářům.	Věřím,	že	
zde	tak	otevřeně	přiznávám	to,	co	religionista	obvykle	pokud	možno	
skrývá,	 totiž	že	 jsme	hnáni	našimi	vnitřními	démony	a	motivacemi,	
které	nás	nutí	vykládat	mýty	podle	těch	či	oněch	metod,	ale	metody	
si	vybíráme	stejně	subjektivně,	tak	aby	nám	vyhovovaly.
Materiál	 je	nyní	 rozhojněn	a	prozkoumán	z	různých	úhlů.	Je	čas	

se	 dostat	 ke	 konkrétním	 interpretacím.	 Shrnu	 nyní,	 co	 užitečného	
nebo	nového	jednotlivé	části	mých	imaginací	a	amplifikací	přinesly.	
Zároveň	zde	vyslovím	určitou	reflexi	svých	pocitů	z	předchozí	tvorby.	
Zkrátka	se	pokusím	uvést	to,	co	se	v	předchozí	části	mohlo	zdát	jako	
prosté	šílení	a	fantazírování,	do	srozumitelného	kontextu.

 5.1  Amplifikace motivů

Amplifikace	 umožňuje	 vykladači	 lépe	 si	 uvědomit	 témata,	 okolo	
kterých	 se	 děj	 vlastně	 točí.	 Následující	 část	 je	 stručným	 výtahem	
z některých	vzniklých	asociačních	map.	Jednotlivé	linky	těchto	map	
se	pro	mě	staly	jakýmisi	odrazovými	můstky	k	pozdější	aktivní	ima-
ginaci.	Pro	snadnější	orientaci	vždy	raději	připomenu,	ke	které	části	
mýtu	se	úvaha	vztahuje.

5.	1.1		 Archetypální	a	kulturní	úroveň	amplifikace

5. 1.1.1 Moucha, labuť a proměna

„(…) Fúamnach ji udeřila proutkem z červeného je-
řábu a ona se proměnila v kaluž vody (…) kaluž vody 
se proměnila v červa a pak se z červa stala purpurová 
moucha.“32

31	 	O	mýtu	jako	o	literární	abstrakci	mluví	Frye,	Anatomie kritiky, 152–62.
32	 	Ve	staré	irštině	cocra	znamená	purpurovou,	karmínovou	či	krvavou	barvu.
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Středověký	irský	výraz	cuil	je	co	do	významu	velice	podobný	ang-
lickému	fly.	Označuje	mouchu,	blechu,	komára	nebo	obecně	hmyz.	
Étaín	se	tedy	mohla	proměnit	v	podstatě	v	cokoliv,	co	létá.	V	rámci	
kulturní	amplifikace	jsem	kromě	mouchy	našla	Étaín	v	moderní	tvor-
bě	vyobrazenou	také	jako	motýla	či	vážku.	Pro	motýla	(např.	baboč-
ku)	také	mluví	skutečnost,	že	může	být	rudý	a	má	„falešné	oči“	na	
křídlech,	které	mohou	být	snadno	chápány	jako	drahokamy.	„Oči	jako	
drahokamy“	by	mohla	mít	i	můra,	jejíž	oči	odráží	světlo.
Živočich,	ve	kterého	se	Étaín	proměňuje,	může	zásadně	ovlivňovat	

atmosféru	i	vyznění	celého	příběhu.	Moucha	pro	nás	asi	nikdy	nebu-
de	krásným	stvořením	a	popsat	ji	jako	nádhernou	je	spíše	absurdní	
představa.	Pokud	by	 se	ovšem	proměňovala	v	motýla,	příběh	pře-
stane	být	podivně	absurdním,	namísto	toho	by	se	z	Étaín	stala	pravá	
pronásledovaná	hrdinka,	oběť,	jejíž	krásu	(vnitřní	i	vnější)	nedokážou	
zničit	ani	kouzla	zlé	čarodějnice.	

„(…) Midir ovinul svou pravou ruku kolem Étaín a vy-
nesl ji nahoru střešním oknem. Zahanbený dav okolo 
krále vstal a spatřil dvě labutě letící okolo Temuiru k Sídu 
ar Femuin. (…)“

	Étaín	létá	i	při	své	druhé	proměně.	Proměna	v	labuť	není	v	archa-
ických	kulturách	výjimečným	jevem.	Z	keltského	prostředí	můžeme	
zmínit	paralelu	Aislinge Óenguso (Sen Óenguse).33	Jedná	se	o	stejného	
Óenguse,	který	je	jednou	z	hlavních	postav	našeho	příběhu.	Ten	po-
tká	u	Jezera	dračích	úst	sto	padesát	žen,	které	mají	po	celý	rok	kromě	
samuinu	podobu	 labutí.	Do	 jedné	z	nich	se	zamiluje,	ale	může	si	 ji	
vzít,	pouze	pokud	ji	mezi	nimi	pozná	(opakuje	se	zde	motiv	vybírání	
z	množství	žen).	Pak	se	sám	promění	v	labuť	a	se	svou	družkou	odletí.	
Óengus	je	nevlastním	bratrem	i	synovcem	Midira,	který	se	mění	v la-
buť	na	konci	tohoto	příběhu.	To	mě	vede	k	závěru,	že	tyto	příběhy	
a	postavy	jsou	vnitřně	propojeny	a	že	se	může	jednat	o	dva	aspekty	
téže	 bytosti	 nebo	možná	 spíše	 téhož	 archetypu	 (jak	 bude	 později	
patrno	z	rozboru	aktivních	imaginací).	
Jiná	proměna	se	objevuje	v	příběhu	Clann Lir (Děti Lira),34	který	je	

též	 součástí	 irského	Mytologického	 cyklu.	Aoife	 zde	proklíná	 svou	
33  Gantz, Early Irish Myths and Sagas,	108–12.
34	 	Gregory,	Gods and Fighting Men: The Story of the Tuatha De Danaan and of the Fianna of 

Ireland,	k.	5.
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nevlastní	dceru	a	proměňuje	ji	v	labuť	na	devět	set	let	(všimněme	si	
dlouhé	doby	a	motivu	proměny	za	trest).	Tuto	kletbu	zlomí	až	man-
želství.	
Labutě	 vytváří	 páry	 na	 celý	 život,	 proto	 jsou	 spojovány	 s	 věč-

nou	 láskou	 i	 v	 keltských	 mýtech.	 Labuť	 zpěvná	 (Cygnus cygnus)	
může	 být	 asociována	 také	 s	 tematikou	 smrti	 kvůli	 charakteristic-
kému	 zpěvu,	 který	 vydává,	 když	 umírá.	 V	 textech	 se	 v	 okamži-
ku	proměny	 také	milenci	v	příbězích	 společně	vydávají	 do	 zásvětí. 
	Pokud	se	podívám	k	příbuzným	národům,	u	Slovanů	jsou	labutí	ženy	
chápány	spíše	negativně,	často	se	jedná	o	zlé	čarodějnice.	U	Germá-
nů	jsou	s	labutěmi	spřízněny	valkýry,	což	dokládá	mimo	jiné	vlastní	
jméno	valkýry	Svanhvít	(Bílá	labuť).	Valkýry	podobně	jako	labutě	létají	
a	koupou	se	na	březích,	kde	vábí	staroseverské	hrdiny	svou	krásou.35 
Je	třeba	zmínit	i	motiv	odkládání	labutí	kůže	–	proměny	v	člověka,	ale	
u	Keltů	se	u	tohoto	typu	narativů	častěji	jedná	spíše	o	tulení	nevěsty	
(selkie).	V	Řecku	je	otcem	Heleny	Zeus	v	podobě	labutě.	Připomenu	
zde	tedy	jen	pro	zajímavost,	že,	podobně	jako	Helena,	je	i	Étaín	nej-
krásnější	ženou	na	světě,	pro	kterou	se	vedou	války.
A	jak	se	k	proměnám	Étaín	staví	současná	kultura?	
Odbarvená	Étaín	se	prochází	v	reklamách	na	parfémy,	jejím	jmé-

nem	se	pyšní	svatební	salóny	i	obchody	se	spodním	prádlem.	V	ně-
kterých	moderních	zpracováních	je	její	hmyzí	aspekt	zcela	vynechán,	
jindy	je	naopak	vyobrazena	jako	člověk	s	blanitými	křídly.	Příběh	se	
objevuje	v	bezpočtu	sbírek	irských	pohádek.
Naše	 společnost	má	 tendenci	mýtus	uhlazovat	 a	 zaoblovat,	 aby	

odpovídal	 jejím	 představám	 o	 romantickém	 příběhu.	 Vynechává	
aspekt	Étaín	jakožto	milenky	a	ženy,	která	je	vdaná	za	dva	muže.	Dělá	
z	ní	namísto	mírně	odpudivé	rudé	mouchy	krásného	motýla,	protože	
v	našich	očích	 jedině	 ten	dokáže	naplňovat	 ty	pozitivní	vlastnosti,	
které	by	Étaín	jako	hmyz	mít	měla.	Étaín	v	našem	pojetí	zůstává	krá-
sa,	 ladnost,	svůdnost,	 je	proměněna	v	 jakousi	blonďatou	zářící	vílu,	
která	chodí	vzduchem	a	kolem	ní	létají	hejna	motýlů.
Asi	nejčastěji	je	v	moderních	dílech	zobrazováno,	jak	se	Étaín	a	Mi-

dir	proměňují	v	labutě.	Ze	ztvárnění	je	jasné,	že	se	jedná	o	proměnu	
milenců	do	dvou	čistých	ptáků,	o	splynutí	duší.	Původní	ambivalence	
a	Étaínino	odmítnutí	Midira	je	zcela	zahlazeno	v	obrazu	pravé	holly-
woodské	lásky,	kterou	si	naše	společnost	přeje	v	příběhu	vidět.
35  Völundarkviða, 1.
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	Je	možné,	že	překrývání	původních	obrazů	romantickými	v	tomto	
konkrétním	příběhu	způsobilo	oživování	(přesněji	občas	až	vymýšlení	
si)	 irských	mýtů	za	dob	národního	obrození	a	 romantismu,	ale	zdá	
se	mi,	že	naše	společnost	takto	zachází	téměř	se	všemi	typy	starých	
mýtů	–	dělá	z	nich	naivní	vyprávěnky	pro	děti	a	mladistvé	nebo	je	
raději	vůbec	nezpracovává,	pokud	se	jejich	symbolika	zcela	vymyká	
té	současné.

5. 1.1.2 Nemoc z lásky, nechtění nápadníci

Podivná	nemoc	Echuova	bratra	není	v	keltském	prostoru	ničím	ne-
obvyklým.	 Stejnou	 nemocí	 trpí	 Óengus36	 nebo	 Cúchulainn,37	 kteří	
jsou	paralyzováni	po	dlouhou	dobu	a	nemoc	se	nedá	vyléčit	jinak	než	
získáním	vytoužené	družky.	Zvláštní	je,	že	nemoc	sesílá	první	manžel,	
aby	se	znovu	dostal	do	příběhu	jaksi	nepoznán.	Situace	nám	možná	
připomene	Odyssea,38	který	však	na	rozdíl	od	Midira	svou	manželku	
neztratil.	 Étaín	 si	 na	 své	manželství	 s	Midirem	vůbec	nevzpomíná.	
Pokud	by	se	podobná	situace	objevila	v	pohádce,	bylo	by	na	místě,	
aby	Midir	 vhodil	 do	 jejího	 poháru	 prsten	 (nebo	 jiný	 symbol	 lásky)	
a Étaín	by	zázračně	procitla	a	uvědomila	si,	že	je	již	zaslíbena	jinému.

5. 1.1.3 Zlatovláska a jiné příběhy

Příběh	 Étaín	 připomíná	 ze	 všech	 pohádkových	 příběhů	 nejvíce	
Zlatovlásku.	Étaín	 je	popisována	 jako	kráska	se	zlatými	vlasy.	Chce	
ji	 pro	 sebe	 král,	 který	vyšle	 svého	mladého	 pomocníka,	 aby	 ji	 zís-
kal.	Na	konci	příběhu	se	objevuje	motiv	vybírání	z	padesáti	stejných	
krásek.	A	ve	Zlatovlásce	při	výběru	Jiříkovi	pomůže	právě	moucha.	 
	Vzdáleněji	 můžeme	 sledovat	 podobnosti	 s	 příběhem	 o	Tristanovi	
a Isoldě	 a	v	 podstatě	 s	 každým	příběhem,	 kde	 se	 žena	 rozhoduje	
mezi	 dvěma	 muži:	 „tím	 skutečným“	 a	 „tím	 z	 pohádkového	 světa“,	
mezi	mužem	 z	 tohoto	 světa	 a	 svým	Animem.	Zmiňme	 třeba	 ještě	
Brynhild,	Gunnara	a	Sigurda;	Alexandru	Fjodorovnu,	Mikuláše	 II.	 a	
Rasputina	nebo	Pocahontas,	Kocouma	a	Johna	Smithe.	

36  Aislinge	Óenguso	(The	Dream	of	Óengus)	in	Gantz,	Early Irish Myths and Sagas,	107–12.
37  Serglige	Con	Culainn	 (The	Wasting	Sickness	of	Cú	Chulaind	and	The	Only	Jealousy	of	

Emer)	in	ibid.,	153–78.
38	 	Homér,	Odysseia,	z.	XXIV	125	–	185.
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5. 1.1.4 Kůň, Vláda

Étaín	se	zve	Echraide,	což	se	dá	přeložit	jako	„jezdkyně“	či	„rych-
lá	 v	 jízdě“.	To	 by	 ji	 spojovalo	 s	 galskou	 bohyní	 koní	 Eponou	 nebo	
velšskou	obdobou	Rhianonn.	Zároveň	by	to	mohlo	vysvětlovat,	proč	
ji	nutně	potřebuje	 jak	král	podsvětní	 říše,	 tak	král	 Irska.	Každý	král	
musí	 být	 dokonalý	 a	 úplný,	 neboť	 představuje	 zdraví	 a	 štěstí	 celé	
země.	Pokud	by	neměl	 ženu	 (a	 to	 samozřejmě	 tu	nejlepší	v	 celém	
Irsku),	 byla	 by	 nešťastná	 i	 země.	To	 Echuovi	 v	 příběhu	 připomněli	
jeho	poddaní.	Zde	musím	připomenout	rituál	z	Ulsteru,	který	popi-
suje	Geraldus	Cambrensis	v	Topographia Hibernica.39	V	něm	budoucí	
král	souloží	s	bílou	klisnou	(tedy	stejně	barevnou	klisnou,	na	jaké	jezdí	
Rhiannon).	Po	tomto	aktu	je	klisna	zabita	a	král	se	koupe	ve	vývaru	
z	jejího	masa.	Maso	král	následně	konzumuje,	vývar	pije	a	rozděluje	
se	s	přihlížejícími.	Tak	je	posvěcena	jeho	vláda.	Tento	hieros gamos	je	
dokladem	žádoucího	spojení	krále	s	koňskou	bohyní	a	vstřebání	její	
síly.	Zdá	se	mi	pravděpodobné,	že	příběh	o	Étaín	má	ve	svém	pozadí	
motiv	o	koňské	božské	nevěstě,	která	měla	poskytovat	králi	jeho	sílu.
Zároveň	je	možné	ji	spojit	s	irskou	bohyní	vlády	(Flaith Érenn).	Étaín	

je	výjimečná	tím,	jak	nalévá	víno.	V	mýtech	se	někdy	setkáváme	s	tím,	
že	je	žena	sama	určitým	způsobem	ztotožněna	s	tekutinou,	kterou	
podává.40	Tato	 tekutina	zároveň	představuje	velkou	moc	pro	 toho,	
kdo	ji	pije.	Také	irská	Vláda	může	být	spojována	se	schopností	dobře	
napojit	 budoucího	krále:	V	Příběhu o Niallovi41	 na	 sebe	bere	podo-
bu	stařeny,	která	odmítá	vydat	vodu	ze	studny	–	pouze	za	polibek.	
Po	polibku	se	promění	v	krásnou	ženu,	dává	Niallovi	vodu	a s	ní	(a	
s	polibkem)	přichází	i	královská	moc	(všimněme	si	struktury	paralelní	
s	rituálem	–	hieros gamos	s	nevábnou	bytostí,	přijetí	nápoje,	přijmutí	
královské	moci).	V	jiném	příběhu	se	Connovi42	zjeví	rovnou	jako	krás-
ná	dívka	se	zlatým	nádobím	a	zlatým	pohárem	a	obsluhuje	budoucí-
ho	krále.	První	život	Étaín	dokonce	končí	v	poháru	s	vínem.	Sama	hr-
dinka	je	vypita,	takže	s	trochou	představivosti	by	se	dalo	tvrdit,	že	se	
Étaín	stává	onou	tekutinou,	kterou	později	nabízí	svým	manželům.

39	 	Wright,	The Historical Works of Giraldus Cambrensis, 138.
40	 	Např.	staroseverská	Gullveig,	jejíž	jméno	znamená	„zlatý	nápoj“,	nebo	Gunnlöd,	která	dává	

Ódinovi	tři	loky	medoviny,	a	následně	se	tato	žena	stává	bezcennou.
41	 	O’Grady,	Silva gadelica (I-XXXI), 372.
42	 	Murray,	Baile in scáil = The phantom’s frenzy, 51.
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Když	Étaín	(podle	veršované	části	textu)	dokázala	vyléčit	Midirovo	
oko,	možná	to	nemuselo	být	spojeno	s	léčitelskými	schopnostmi,	ale	
právě	se	schopností	znovunastolit	a	upevnit	vládu	zraněného	krále,	
učinit	ho	opět	úplným	a	respektovaným.

5. 1.1.5 Voda, smrt a znovuzrození

Od	symboliky	vína	se	nyní	přesuňme	k	symbolice	vody,	která	 je	
v	příbězích	na	první	pohled	méně	výrazná.	Vodstva	se	nenápadně	
objevují	v	celém	příběhu.	Nejdříve	je	řeč	o	bohyni	–	řece	Bóann,	která	
se	zve	též	Bé	Find,	což	je	jedno	ze	jmen,	kterými	je	Étaín	nazvána.	
Étaín	se	koupe	v	řece,	když	ji	poprvé	spatří	Echu.	V	narativu	Zničení 
hostince Da Dergy	(Togail Bruidne Dá Derga)43 se	koupe	u	studánky.	Její	
znovuzrození	proběhne	v	 Indber	Cíchman,	což	není	nic	 jiného	než	
gaelské	 inver,	označující	 „soutok“	či	 „ústí	řeky“.	Étaín	se	proměňuje	
ve	vodního	ptáka,	a	když	se	mění	v	mouchu,	nejdříve	se	promění	v	
kaluž	vody.	Její	proměna	tedy	začíná	v	kaluži	vody	a	končí	v	poháru	
vína.	Mýtus	ji	často	ukazuje,	kterak	se	omývá,	což	v	sobě	obsahuje	
jak	odkaz	k	symbolické	čistotě,	kterou	se	jí	text	snaží	přiřknout,	zá-
roveň	se	ale	 jedná	v	podstatě	o	smyslné	provokativní	 scény.	Voda	
(v případě	kaluže)	zde	může	být	rovněž	chápána	jako	symbol	smrti	
a	znovuzrození,	nástroj	proměny,	což	odkazuje	k	iniciační	rovině	pří-
běhu.	
Dělat	jakékoliv	závěry	jen	ze	symboliky	barev	by	bylo	pošetilé,	ale	

raději	připomenu,	že	všechna	zvířata	související	s	příběhem	(božské	
koně,	klisna,	se	kterou	souloží	král,	a	labuť)	jsou	bílá.	To	může	označo-
vat	čistotu,	ale	zároveň	se	jedná	o	barvu	v	keltském	prostoru	spojo-
vanou	se	zásvětím	(jeho	práh	hlídají	bílí	psi	a	bílé	laně)	a	duchovními	
(bílé	roucho	nosili	druidové).	Naopak	během	proměny	 je	Étaín	šar-
latová,	nachová	či	fialová	(záleží	na	verzi	příběhu),	obvykle	se	jedná	
o	 jakýsi	odstín	červené.	Tyto	barvy	by	podle	mě	mohly	symbolizo-
vat	 znečištění,	 (menstruační)	 krev	a	 liminalitu.	Není	nezajímavé,	 že	
se	jedná	právě	o	červený	jeřáb,	ze	kterého	je	vytvořen	nástroj,	kte-
rý	způsobí	proměnu	hrdinky	v	červený	hmyz.	Červené	je	také	víno,	
ve	kterém	končí	první	život	hrdinky.	Těžko	se	dnes	dobereme	toho,	
jaké	pocity	evokovaly	v	 tehdejší	 společnosti,	ale	pokud	rudá	barva	

43  The Destruction of Da Derga‘s Hostel in Gantz, Early Irish Myths and Sagas. 37–106.
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mouchy	skutečně	ukazuje	ke	krvi	či	menstruaci,	mohlo	by	se	jednat	
o	příběh	popisující	 iniciaci44	 Étaín.	To	by	vysvětlovalo,	 proč	v prv-
ní	 části	příběhu	nemluví	 a	 chová	se	zcela	pasivně	 (jaksi	 ještě	není	
hotovou	postavou,	není	sama	sebou).	Musí	nejprve	zemřít	a	znovu	
se	narodit	v	rámci	iniciačního	procesu.	Ze	staroseverského	prostoru	
známe	válečníky	berserky	a	úlfhednar,	kteří	se	stávali	zvířaty	(na	psy-
chické	a	částečně	i	fyzické	úrovni)	v	rámci	své	iniciace.	Je	možné,	že	
by	tento	příběh	vyprávěl	o	ženské	obdobě	téhož?	Étaín	byla	bohyní,	
strávila	několik	lidských	životů	v	podobě	mouchy,	a	nakonec	se	opět	
narodila	jako	člověk.	Z	tohoto	stavu	byla	opět	pozvednuta	do	stavu	
božského,	neboť	si	ji	Midir	odvedl	do	irského	zásvětí,	kde	se	měla	stát	
královnou.

5.	1.2		 Osobní	úroveň	amplifikace

Pro	doplnění	zde	ještě	uvedu	vsuvku	s	amplifikací	na	osobní	úrov-
ni,	 abych	ukázala,	 o	 co	 se	 jedná,	 a	 jak	 se	dá	při	výkladu	prakticky	
využít.
Étaín	 jsem	 zde	 představila	 jako	 personifikaci	 síly	 a	 moci	 obou	

králů,	 ale	 je	 poměrně	nápadné,	 že	 ani	 jednomu	 ze	 svých	manželů	
nedá	 mužského	 potomka.	 V	 Tochmarc Étaíne	 má	 pouze	 jednu	
dceru.	 V	 příběhu	 Togail Bruidne Dá Derga45	 má	 dceru	 Étaín	 Óg	
(Étaín	Mladší),	která	má	opět	pouze	dceru	zvanou	Mess	Buachalla.	 
	Během	svého	studia	na	vysoké	škole	jsem	měla	sérii	snů	o	matkách	
a	dcerách	 (dávno	před	tím,	než	se	mi	narodila	dcera).	V	některých	
se	 objevovala	 iniciační	 symbolika,	 několikrát	 se	 mi	 zdálo,	 že	 jsem	
svou	 dceru	 musela	 vysloveně	 vykopat	 z	 hrobu	 nebo	 přivést	 její	
duši	ze	zásvětní	říše.	V	jednom	z	těchto	snů	(v	tomto	snu	jsem	byla	
sama	svou	vlastní	dcerou)	jsem	byla	pozřena	a	unášena	obrovským	
havranem,	následně	jsem	se	vyhrabala	z	jeho	roztrhaných	vnitřností	
jako	malé	dítě,	ale	vzápětí	jsem	rychle	dospěla	a	začala	vládnout	zemi	
(na	hradě)	v	nápadné	róbě	výrazně	rudé	barvy.	Před	tím,	než	 jsem	
byla	pozřena	a	znovu	se	narodila,	 jsem	si	nedokázala	vzpomenout	

44	 	Pod	pojmem	iniciace	zde	rozumím	strukturu	sekvencí	s	typickými	charakteristikami,	která	
může	být	vyjádřena	nezávisle	v	rituálu	i	v	narativu.	Dochází	k	přesunu	jedné	nebo	více	osob	
mezi	tímto	a	Jiným	světem.	Schjodt	navrhuje	tyto	fáze:	počáteční	fáze,	separace,	liminální	
fáze,	reintegrace,	finální	fáze.	Schjødt,	Initiation between Two Worlds,	70–71.

45  The	Destruction	of	Da	Derga’s	Hostel	in	Gantz,	Early Irish Myths and Sagas,	37–106.
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na	jméno	boha	slunce,	na	které	jsem	si	po	svém	znovuzrození	opět	
vzpomněla.	
Ve	snu	byla	přítomna	symbolika	smrti	a	znovuzrození,	karmínová	

barva	 zřetelně	 vyjadřující	 proces	 proměny	 a	 následnou	 zralost;	
bezmoc	a	pohyb,	který	nemůžu	kontrolovat,	když	letím	v	těle	havrana	
(byla	jsem	unášena	vzduchem	podobně	jako	Étaín),	vláda,	a dokonce	
obrazné	 zrození	 boha	 slunce	 v	 temnotě	 vysoké	 věže	 zprvu	 cizího	
hradu.	Možná	 se	 jedná	 o	 slepou	 linku,	 ale	 zlaté	 vlasy	 Étaín	 a	 její	
přízvisko	 Bé	 Find	 „Jasná/Světlá	 žena“	 mě	 vedou	 k	 představě,	 že	
mohla	být	se	sluneční	září	spojována.	Ve	svém	snu	jsem	oproti	Etaín	
neměla	 žádného	 krále,	 nepotřebovala	 jsem	 žádné	 muže	 –	 jak	 se	
ukáže	později	v	aktivních	imaginacích,	právě	závislost	hlavní	hrdinky	
na	mužích	je	mi	na	ní	výrazně	nesympatická.	Je	možné,	že	tento	sen	
mohl	 nevědomě	 ovlivnit	 můj	 výběr	 tohoto	 mýtu	 pro	 podrobnější	
výklad	v	rámci	této	práce.
Myslím,	že	předchozí	text	bude	stačit	jako	první	ukázka	toho,	co	

se	při	amplifikaci	děje.	Nyní	přistoupím	k	rozboru	aktivních	imaginací,	
ale	amplifikační	řetězce	se	tímto	nijak	neuzavírají,	naopak	se	možnos-
ti	amplifikace	rozšiřují	s	nově	vzniklými	obrazy.

 5.2  Aktivní imaginace

V	rámci	aktivních	imaginací	je	příběh	různě	ohýbán,	ale	přínosem	
této	metody	je,	že	se	vždy	vrací	zpět	ke	konkrétnímu	ději	a	neodbíhá	
od	něj	zbytečně	daleko,	jak	se	to	může	někdy	stát	během	amplifika-
ce.	V	následujícím	textu	rozeberu	jednotlivé	experimenty	provedené	
v	předchozí	části	práce	a	vzniklý	obrazový	materiál.	Pokusím	se	shr-
nout,	jak	experimenty	probíhaly	a	jaké	interpretace	z	nich	lze	vytěžit.	
Doporučuji	čtenáři	vždy	zalistovat	několik	stran	zpět	k	rozebíranému	
materiálu,	aby	si	ho	osvěžil	a	lépe	prohlédnul,	jakým	způsobem	s	ním	
pracuji.	
Ve	výkladu	se	vždy	snažím	postupně	probrat	text	či	obrázek	mo-

tiv	 po	motivu,	 aby	 bylo	 pro	 čtenáře	 pokud	možno	 zřejmé,	 z	 jaké-
ho	 úryvku	 imaginovaného	vyplynul.	 Rozbory	 některých	motivů	 se	
v	práci	nepříliš	elegantně	opakují	či	překrývají,	což	je	způsobeno	tím,	
jak	se	k	nim	moje	mysl	postupně	vracela	a	vrhala	na	obrazy	světlo	
z	různých	stran.
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5.	2.1		 Aktivní	imaginace	–	Vizualizace46

Reflexe experimentu a konkrétní průběh:
Prvním	 experimentem	 bylo	 samotné	vyvolání	 aktivní	 imaginace.	

Pomůckou	mi	byla	 jakási	New	Age	nahrávka	„šamanského“	bubno-
vání.	Nebylo	pro	mě	nijak	obtížné	navodit	si	stav,	kdy	se	mi	obrazy	
vynořují	před	očima,	ale	bylo	těžké	se	zbavit	myšlenky	na	to,	že	budu	
později	 nucena	 takové	obrazy	 s	někým	sdílet.	 Imaginace	 se	držela	
poměrně	striktně	děje	mýtu	v	podstatě	bez	mého	vědomého	ovliv-
ňování.	Přestože	slovní	popis	 imaginace	může	snad	působit	trochu	
děsivě,	moje	pocity	ze	vzniklých	psychických	obrazů	byly	spíše	smí-
řené.

Nápady, které experiment přinesl:
Charakteristická	 barevnost	 Étaín	 jakožto	mouchy	 se	 promítá	 do	

barevnosti	oblohy	v	mé	imaginaci,	rudá	barva	možná	předznamenává	
vraždu.	Midir	v	mých	představách	jede	na	zářivě	bílém	koni	–	nejed-
nalo	se	snad	o	klisnu,	se	kterou	souložil	král?	Objevila	se	zde	první	
artikulace	toho,	že	Midir	a	Macc	Óg	by	mohli	být	jednou	postavou,	
dvěma	stranami	téže	mince.	Fúamnach	v	rámci	mojí	imaginace	patří	
k	Midirovi,	zatímco	Étaín	k	Macc	Ógovi.	Macc	Óg	zabil	Fúamnach	–	
bylo	to	nedorozumění,	protože	si	myslel,	že	ona	zabila	Étaín?	Nebo	
to	bylo	třeba,	aby	se	princip	dospělé	ženy,	který	Fúamnach	ztělesňo-
vala,	mohl	objevit	v	osobnosti	Étaín?	Důraz	je	totiž	kladen	na	pasivitu	
Étaín,	skoro	až	mrtvost	před	tím,	než	se	zrodí	z	ženy	Étara.	Následu-
jící	 změna	vidění	na	hmyzí	by	mohla	 reflektovat	 iniciační	proměnu	
nahlížení	věcí.
V	druhé	části	textu	Midirovi	chybí	oko,	přestože	v	původním	mýtu	

ho	ztratil	hned	na	začátku	příběhu.	V	mýtu	ho	vyléčil	Dían	Cécht,	bož-
ský	lékař,	ale	v	později	se	ve	veršované	(tedy	pravděpodobně	i star-
ší)	části	textu	píše,	že	Étaín	právě	je	„zahojitelkou	králova	oka“.	V	mé	
imaginaci	Midir	nemá	oko,	 když	přijíždí,	 protože	nemá	Étaín.	Bez	ní	
nemůže	být	kompletní.	Étaín	potřebuje	muže	dvou	tváří,	podobně	jako	
on	ji.	Tráví	spolu	věčnost,	jsou	dva	a	zároveň	čtyři:	mladík,	dívka,	král	
a	královna.	Jsou	v	zemi	věčně	živých,	ale	zároveň	jsou	mrtví	v	zásvětí.	
Étaín	jakožto	člověk	byla	pro	Echua	jen	pomíjivou	představou	Animy.	

46 	Příloha	1.
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Když	spatřil	kompletní	obraz	královny	Země	živých,	vyděsilo	ho	to	(po-
dobně	jako	bývá	muž	vyděšen,	když	se	zamiluje	do	své	představy	o	
dívce,	a	později	 zjistí,	 že	dotyčná	má	 i	 jiné	 roviny	než	 ty,	které	byly	
součástí	jeho	projekce).	Dvě	tváře	pro	Étaín	coby	královnu	zásvětí	jsou	
obrazem	pravděpodobně	inspirovaným	podobou	staroseverské	vlád-
kyně	zásvětí	Hel,	která	je	napůl	živá	a	napůl	mrtvá.	Podané	semínko	
symbolizuje	to,	co	Étaín	předá	Echuovi,	totiž	duši	jeho	dcery.	

5.	2.2		 Automatické	psaní47

Reflexe a průběh experimentu:
Automatické	psaní	se	ukázalo	být	velmi	užitečné	a	v	určitém	smy-

slu	plodnější	než	třeba	tvorba	asociačních	map,	přestože	výsledkem	
jsou	vlastně	opět	řízené	asociace.	Už	při	psaní	jsem	cítila,	že	ho	ten-
tokrát	cenzuruji	víc,	než	když	jsem	přesvědčena,	že	text	nebude	číst	
nikdo	kromě	mě.	Zároveň	jsem	měla	větší	tendenci	se	vracet	k	pů-
vodnímu	tématu	než	při	obvyklém	automatickém	psaní.	

Shrnutí nápadů vzniklých pomocí automatického psaní:
V	úvodu	textu	připomínám	Popelku,	hrdinku	též	čistou	a	zcela	pa-

sivní,	která	stoupá	po	společenském	žebříčku	s	pomocí	kouzel.	Ná-
sledně	jsou	zde	zmíněny	dva	pohádkové	syžety:	„nadpřirozená	man-
želka“	a	„nadpřirozený	manžel“.	První	z	nich	se	objevuje,	když	Midir	
miluje	Étaín	v	podobě	mouchy.	Jedná	se	v	podstatě	o	motiv	zakleté	
princezny,	 je	třeba	„políbit	žábu“,	aby	se	z	ní	stala	princezna.	Nebo	
je	možná	spíš	třeba	políbit	žábu,	aby	se	kralevic	stal	králem.	Opět	tu	
máme	analogii	k	postavě	Vlády	Irska	coby	stařeny	nebo	k	bílé	klisně,	
se	kterou	budoucí	král	 souloží.	Jak	 již	bylo	zmíněno	v	předchozích	
úvahách,	Étaín	může	být	chápána	jako	léčitelka,	má	moc	udělat	krá-
le	králem.	Když	se	stane	mouchou,	nikterak	se	nepromění	 tato	 její	
schopnost,	neboť	na	svých	křídlech	má	tekutinu,	která	je	léčivá.	Étaín	
je	podle	některých	textů	pohostinná,	pečující.
Motiv	 „nadpřirozeného	 manžela“	 se	 objevuje	 v	 závěrečné	 čás-

ti	příběhu.	Étaín	je	zde	královnou	lidského	světa,	ale	přichází	Midir,	
mocný	čaroděj	a	vládce	zásvětí,	aby	se	stala	 jeho	ženou.	Tento	sy-
žet	bývá	obvykle	doplněn	určitou	bestialitou	manžela.	Vzpomeňme	

47	 	Příloha	2.
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třeba	Krásku	a	Zvíře	nebo	manžela	z	litevské	pohádky	Egle,	který	je	
v	našem	světě	užovkou,	ve	svém	světě	králem.	Tento	aspekt	je	zde	
převeden	na	 zvířecí	 proměnu	obou	–	 labutí	manžel	 promění	 svou	
manželku	v	 labuť.	Jedná	 se	ale	 jen	o	alternativní	 způsob	vyjádření	
Jinakosti	manžela.	V	 rámci	 kulturní	 amplifikace	 zde	můžeme	uvést	
třeba	film	Shrek	(2001).	
Několikrát	v	textu	naznačuji,	že	život	v	keltském	zásvětí,	které	má	být	

vyjádřeno	jako	nanejvýš	šťastné,	může	být	z	dnešní	perspektivy	chá-
paný	jako	neuspokojivý.	V	zásvětí	se	nic	neděje,	tíží	ho	všudypřítom-
né	mrtvo,	přestože	je	tam	všechno	věčně	krásné.	Nekonečné	opojení	
nadpozemskou	hudbou	a	nápoji	připomíná	vidinu	jakési	věčné	oslavy	
či	hostiny	(pro	srovnání	zde	máme	třeba	Valhallu,	kde	se	odehrává	něco	
podobného:	Krásné	ženy	rozlévají	medovinu,	celý	den	se	jí	a	bojuje). 
	Nyní	se	vracíme	k	dalšímu	problematickému	tématu.	Jak	to	vlastně	
bylo	u	Keltů	s	reinkarnací?	Zjevně	bylo	pro	Étaín	správné	prožít	mno-
ho	 životů,	 projít	 si	 určitým	 lidským	utrpením,	 a	 dokonce	utrpením	
horším	než	lidským.	Připomíná	nám	to	indická	božstva,	která	se	čas	
od	času	narodí	 jako	 lidé,	ale	obvykle	si	žijí	v	božském	světě	a	 jako	
blažená	 dobytčata	 v	 podstatě	 nikdy	 nedosáhnou	 kýženého	 stavu.	
Étaín	v	našem	příběhu	skončí	také	jako	blažené	dobytče	(v	Keltských	
představách	ovšem	žádný	lepší	či	vhodnější	stav	podobný	vyvanutí	
neexistuje).	Je	otázkou,	zda	se	jedná	o	náhodu,	že	je	model	v	tomto	
mýtu	 tak	 podobný	 indickým,	 nebo	 zda	 určitá	 představa	 o	 tom,	 že	
by	se	božstvo	mohlo	narodit	 jako	člověk,	byla	skutečně	v	keltském	
prostoru	běžnou.	Některá	božstva	byla	u	Keltů	s	procesem	euheme-
rizace	později	 ztotožněna	s	 lidskými	vládci,	proto	 je	 těžké	původní	
představy	posuzovat.
	V	textu	dále	zmiňuji	démonizaci	Fúamnach,	která	je	v	mýtu	popsá-

na	v	podstatě	jako	příliš	chytrá	a	všetečná,	než	aby	mohla	být	dobrou	
manželkou.	Je	zdůrazněno,	že	vládne	kouzly	a	mocí	svého	rodu,	ale	o	
jaký	rod	se	jedná?	Fúamnach	je	z	božského	rodu	Túatha	Dé	Danann,	
podobně	jako	všichni	ostatní	aktéři	příběhu.	V	automatickém	psaní	
zmiňuji	 také	postavu	macechy	ze	Sněhurky.	Fúamnach	se	v příbě-
hu	chová	trochu	jako	macecha	nebo	zlá	matka	z	pohádek,	která	se	
nemůže	smířit	s	dospíváním	vlastní	či	nevlastní	dcery.	Podobně	jako	
macechu	ji	stihne	tvrdý	trest.	Pokud	bych	hledala	paralely	v	dalších	
mýtech,	jako	první	mi	na	mysl	přichází	Héra,	která	tvrdě	trestá	někte-
ré	milenky	svého	manžela.	Nabízí	se	představa,	že	proměna	v	rudou	
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mouchu	mohla	být	čistě	eufemismem	pro	vraždu,	jak	rozvíjím	v ko-
mutačním	 testu.	 Zajímavá	 je	 souvislost	 červeného	 jeřábu,	 kterým	
Fúamnach	čarovala,	a	červené	mouchy.	Že	by	se	barva	jeřábu	sym-
pateticky	přenesla	do	zbarvení	mouchy?	Jeřáb	je	v	keltském	prostoru	
tradičně	spojován	s	čarodějnictvím48	a	často	se	prý	vyskytoval	v	po-
svátném	prostoru	využívaném	druidy.49	V	pozdním	folkloru	má	před	
čarodějnicemi	 naopak	 chránit.50	V	 zaříkáních	 se	 pak	 často	používá	
společně	 s	výšivkou	 rudou	nití51	 a	v	 irském	příběhu	o	Diarmuido-
vi	a	Grainne	(Tóraíocht Dhiarmada agus Gráinne)52	se dokonce	hovoří	
o posvátném	jeřábu,	jehož	plody	mají	chuť	vína	a	nejlepší	medoviny	
a	poskytují	svému	konzumentovi	v	podstatě	nesmrtelnost,	které	se	
po	mnoha	peripetiích	dostává	i	naší	hrdince.	
V	 rámci	 automatického	 psaní	 je	 zmíněna	 šamanská	 iniciační	

tematika	tak,	jak	ji	ve	své	práci	popisuje	Jan	Kozák.53	Totiž	Étaín	by	
mohla	mít	během	konkrétního	iniciačního	rituálu	jakousi	vizi	způso-
benou	psychotropními	látkami	o	tom,	že	byla	mouchou.	Určitá	opoj-
nost	je	pro	Étaín	typická	–	je	nejlepší	v	rozlévání	nápojů	a	stane	se	
královnou	říše,	kde	v	řekách	teče	namísto	vody	medovina.	Echu	se	
rozhodne,	 že	 ji	pozná	podle	 toho,	 jak	dobře	nalévá	 (oproti	o	něco	
poetičtější	Zlatovlásce,	kde	Jiříkovi	pomáhá	muška).54	Staroseveřané	
(na	které	je	cílena	Kozákova	práce)	měli	nezpochybnitelné	kontakty	
s	národy	praktikujícími	šamanismus,	zatímco	u	Keltů	je	otázka	šama-
nismu	objektivně	chápána	jako	dost	problematická.	Z	této	asociační	
linky	 bych	 si	 nedovolila	 vyvozovat	 velké	 důsledky	 pro	 závěrečnou	
interpretaci.
Z	dnešního	pohledu	není	nijak	nelogická	otázka	po	tom,	jak	velicí	

byli	asi	tehdejší	lidé,	pokud	lidská	královna	mohla	omylem	spolknout	
mouchu	o	rozměrech	lidské	hlavy.	Ve	slovanských	či	baltských	před-
stavách	 se	 objevuje	motiv,	 že	 na	 zemi	 původně	 žili	 obři,	 a	 teprve	
později	 zem	ovládli	 lidé.	Generace	keltských	božstev,	v	pohádkách	
a	pozdních	textech	často	nazývaná	jako	„malý	národ“,	mohla	být	pů-

48	 	Folkard,	Plant Lore, Legends, and Lyrics, 97.
49  Ibid., 529.
50	 	Ibid.,	509.
51	 	Ibid.,	530.
52	 	Cross	a	Slover,	Ancient Irish Tales,	370–421.
53  Kozák,	„Oběť	a	iniciace	v	mýtech	o	Ódinovi“,	69–71,	75–76.
54	 	Je	zajímavé,	že	Étaín	umí	skvěle	nalévat	nápoje,	zatímco	její	pohádkový	protějšek	Jiřík	by	

sám	takovou	schopnost	potřeboval.	Vydává	se	totiž	hledat	Zlatovlásku	právě	proto,	že	přelil	
pohár	vína	pro	svého	krále.



44

Vy
už

ití
 p

rá
ce

 s
 o

so
bn

ím
 a

 k
ol

ek
tiv

ní
m

 n
ev

ěd
om

ím
 p

ři 
vý

kl
ad

u 
m

ýt
u

vodně	 chápána	 jako	obrovská.	V	baltských	 a	 slovanských	předsta-
vách	byl	 prvním	 člověkem	a	prvním	 králem	 lidí	 „Oráč“.	 Zem	 zprvu	
obývají	obři,	ale	jeden	z	nich	najde	v	zemi	člověka,	kterého	považuje	
za	červa	ryjícího	v	zemi.	Druhý	obr	mu	vysvětlí,	že	to	je	člověk	a	že	
ti	 jednou	zemi	ovládnou.55	Naším	ekvivalentem	je	Přemysl,	 ruským	
oráčem	Mikula	Seljanovič.	Když	se	v	mýtu	objeví	oráč,	je	to	známka	
toho,	že	generace	obrů	je	na	odchodu,	a	přišel	čas	lidí.	Druhý	man-
žel	Étaín	má	přízvisko	Airem neboli	 „Oráč“.	Domnívám	se	proto,	že	
v	mýtu	doznívá	čas	vymezený	bohům	(v	představách	možná	obrům)	
a	přišel	věk	 lidí.	Midir	 si	Étaín	odvádí	do	zásvětí,	protože	mezi	 lidi	
nepatří.
Podobně	v	Rusku	je	starým	hrdinou	z	rodu	obrů	Svatohor,	který	je	

tak	těžký,	že	už	ho	Matička	Země	nechce	nosit	(čímž	je	naznačeno,	
že	čas	obrů	skončil).	Svatohor	nosí	svou	ženu	v	kapse	v	jakési	křiš-
ťálové	skříňce,	zdá	se	tedy,	že	jeho	žena	je	proti	němu	maličká.	Jeho	
žena	 se	 zamiluje	 do	 Ilji	Muromce,	 který	v	příběhu	představuje	 zá-
stupce	lidského	pokolení.	Svede	ho	a	následně	se	ho	pokusí	schovat	
v	obrově	kapse.	To	Svatohora	rozzuří,	a	proto	ji	zabije.	Naopak	s	Iljou	
Muromcem	se	spřátelí	a	v	závěru	příběhu	je	nucen	mu	nedobrovol-
ně	předat	svou	moc	a	zemřít.56	Milostný	trojúhelník	je	sice	poněkud	
jiného	 typu,	 ale	některé	motivy	 jsou	Étaíniným	námluvám	 rozhod-
ně	podobné.	Máme	zde	ženu,	která	je	maličká	oproti	svému	milenci	
a	 pro	 kterou	 je	 vyrobena	 speciální	 schránka,	 v	 níž	 je	 uchovávána.	
V	jednom	případě	tato	schránka	poskytuje	ochranu,	můžeme	hádat,	
že	v	druhém	spíše	manželovu	kontrolu.	V	opozici	je	zde	odcházející	
hrdina	starého	věku	a	člověk	(podobně	jako	Midir	a	Echu).	Zatímco	
Étaín	je	božstvo	a	odchází	s	Midirem,	Svatohorova	manželka	je	zjev-
ně	 člověk,	 proto	 by	 raději	 ve	 světě	 ještě	 zůstala	 (podle	 některých	
verzí	ji	Svatohor	nezabije,	ale	pouze	zbije).
Na	závěr	automatického	psaní	je	zařazena	úvaha	o	proměnlivosti	

vztahů,	které	mýtus	předkládá.	Velmi	mě	zaujalo,	že	v	různých	ver-
zích	příběhu	jsou	„tím	pravým“	různí	partneři.	Rozhodnutí	záleží	na	
vypravěči.	Po	tomto	uvědomění	jsem	záměrně	text	mýtu	představila	
několika	 lidem	a	následně	se	 jich	ptala,	s	 jakými	postavami	nejvíce	
sympatizují	 a	 jaké	 jednání	 je	 jim	nejsrozumitelnější.	Ukázalo	 se,	 že	
vnímání	 je	 dost	 různé,	 vždy	 ovlivněné	 projekcí	 dotyčného.	Oproti	
55	 	Vėlius,	Ežeras ant milžino delno, 48.
56	 	Крюкова,	„Святогор	и	Илья	Муромец“.
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dnešním	příběhům	z	knih	a	filmu,	ve	kterých	vládne	psychologiza-
ce	postav,	je	tu	změna.	Není	nám	vnuceno,	které	postavy	nám	mají	
a nemají	být	sympatické,	volba	je	zcela	na	nás.		

5.	2.3		 Dialogy	s	postavami57

Reflexe a průběh experimentu:
V	dialozích	jsem	musela	odkrýt	větší	část	sebe	než	v	předchozích	

textech.	U	Fúamnach	jsem	neměla	nejmenší	problém	se	vžít	do	její	
situace	a	rozpoložení.	Osobní	odhalení	v	této	části	psaní	bylo,	že	je	
mi	nepříjemné	si	představovat	rozhovory	se	staršími	muži.	Tento	fakt	
možná	umožní	čtenáři	rozklíčovat	některé	z	mých	interpretací.	Cvi-
čení	navazuje	na	předchozí	myšlenku,	totiž	že	mýtus	poskytuje	větší	
prostor	pro	 lidskou	projekci	než	moderní	 literatura.	Šlo	mi	o	 to	 se	
vypořádat	s	tím,	jak	postavy	mýtu	chápu	já	a	jak	je	vnitřně	posuzuji,	
případně	odsuzuji.

Shrnutí nápadů z aktivní imaginace pomocí dialogů:
Situace	Fúamnach	 je	v	dnešní	perspektivě	 srovnatelná	 s	tím,	 že	

si	manžel	najde	mladší	milenku.	Manželka	pak	často	vybírá	ze	dvou	
způsobů,	jak	se	s	tím	vypořádat:	předstírá,	že	se	nic	neděje,	tím	pá-
dem	si	příliš	neváží	sebe	sama,	a	čeká,	až	se	stav	spraví,	nebo	reaguje	
patřičně	rozčíleně,	udělá	ze	sebe	fúrii	a	odchází	středem.	Z moder-
ního	pohledu	je	v	takové	situaci	obvykle	manžel	chápán	jako	viník.	
U keltských	velmožů	před	římskou	invazí	nebyla	neobvyklá	polyga-
mie,	Fúamnach	se	ovšem	podle	slov	mýtu	nezdá	být	s	polygamií	nijak	
smířená.
Étaín	by	podle	tehdejších	zákonů	byla	spíše	konkubínou	než	man-

želkou.	Za	konkubínu	se	platilo	(jako	Midir	platil	za	Étaín)	a	najímala	
se	na	dobu	jednoho	roku.	Po	této	době	se	nájemní	smlouva	musela	
prodloužit.58	Tento	 čas	 odpovídá	 době,	 po	 kterou	Midir	 držel	 Éta-
ín	mimo	svůj	domov.	Konkubína	neměla	práva	jako	první	manželka,	
a	ta	zároveň	mohla	konkubínu	kdykoliv	vykázat	ze	svého	domu59	–	
možná	Midir	 čekal	 celý	 rok,	 protože	 tušil,	 že	 se	 Fúamnach	vzniklá	
situace	nebude	zamlouvat.	
57 	Příloha	3.
58	 	Markale	et	al.,	Women of the Celts, 36.
59  Ibid.



46

Vy
už

ití
 p

rá
ce

 s
 o

so
bn

ím
 a

 k
ol

ek
tiv

ní
m

 n
ev

ěd
om

ím
 p

ři 
vý

kl
ad

u 
m

ýt
u

Jak	se	v	experimentech	ukázalo,	Étaín	je	v	mojí	perspektivě	chápá-
na	jako	pasivní	oběť,	která	je	zmítána	okolnostmi,	stereotypně	blon-
ďatá	a	naivní.	Nechová	se	jako	žena,	ale	jako	dívka,	která	nepřijímá	
zodpovědnost	za	svoje	činy,	a	následně	je	nepříjemně	překvapována	
jejich	důsledky,	které	vnímá,	jako	by	k	ní	přicházely	zvenčí	a	ona	s je-
jich	původem	neměla	nic	 společného.	Možná	 se	 jedná	o	přílišnou	
modernizaci	a	psychologizaci,	ale	v	rámci	mého	miniaturního	testu	
pochopitelnosti	 jednání	 jednotlivých	 postav	 kupodivu	 odpovídali	
všichni	stejně	a	chápali	Étaín	právě	takto.	Dalo	by	se	uvažovat	o	tom,	
zda	Étaín	není	vhodnou	postavou	pro	projekci	 jednoho	z	kolektiv-
ních	Stínů	dnešní	společnosti	(její	pasivita	tomu	určitým	způsobem	
nahrává).
U	Macc	Óga	dominuje	v	mém	pojetí	slušnost	a	skromnost.	Zkrát-

ka	se	 jedná	o	Jiříka,	 který	nechá	Zlatovlásku	starému	králi,	o	Tris-
tana,	který	nechá	Isoldu	Markovi,	o	Sigurda,	který	přenechá	Bryn-
hild	Gunnarovi.	Toto	chápu	jako	model,	který	nefunguje,	a	na	jehož	
konci	 jsou	všichni	aktéři	nešťastní.	Kromě	toho,	že	 je	tato	skupina	
mužů	výjimečná,	je	zároveň	určitým	způsobem	také	naivní	a	chová	
se	hloupě,	nikoliv	ctnostně.	Oproti	tomu	Midir	i	Echu	jsou	v	mých	
projekcích	muži,	které	bych	ve	skutečnosti	nechtěla	potkat,	 „praví	
králové“	nebo	jazykem	biologie	„alfa	samci“.	Domnívám	se,	že	Echu	
by	 byl	 dumézilovsky	 druhofunkční,	 zatímco	 Midir	 prvofunknční,	
k čemuž	mě	přivádí	i	jeho	vypíchnuté	oko,	které	vnímám	jako	para-
lelu	k	chybějícímu	oku	staroseverského	Ódina,	jak	zmiňuji	níže.	Moji	
nevoli	vůči	nim	vzbuzuje	také	skutečnost,	že	oba	Étaín	v	podstatě	
„potřebují“,	aby	zůstali	králi,	a	využívají	ji	ke	svým	sobeckým	účelům.

5.	2.4		 Obrazová	ztvárnění	aktivních	imaginací

V	 následujícím	 textu	 budou	 stručně	 shrnuty	 myšlenky	 vy-
vstávající	 z	 obrazových	 imaginací60	 a	 krátkého	 komiksu.	 Vzniklé	
obrazy	 budou	 nejprve	 stručně	 popsány	 a	 následně	 vysvětleny. 

Obraz 1: 
Naivní	obrázek	ve	stylu	manga	byl	prvním	ztvárněním	Étaín,	které	

jsem	načmárala,	když	měla	tato	práce	ještě	podobu	osnovy.	Neměla	
jsem	záměr	ho	zařadit	do	výkladu	–	měl	sloužit	jen	k	tomu,	abych	si	
60 	Příloha	č. 5. a 6.
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vyzkoušela	nové	fixy.	Nevložila	jsem	do	něj	vědomě	žádné	myšlenky	
a	vznikl	bez	předchozího	hlubokého	studia	daného	mýtu.	Nakonec	
jsem	se	rozhodla,	že	se	z	něj	přeci	jen	dá	ledacos	vyvodit.	
Od	 samého	 začátku	 jsem	 si	 představovala	 Étaín	 jako	 blonďatou	

s hustými	vlasy	(tuctově	krásnou	i	se	všemi	negativními	společenskými	
konotacemi),	přestože	jsem	ještě	neměla	v	povědomí	její	popis	z Togail 
Bruidne Dá Derga61	nebo	jakékoliv	její	moderní	ztvárnění.	Možná	jsem	
podvědomě	zakomponovala	informaci,	že	bytosti	Tuatha	Dé	Danann	
často	bývají	světlovlasé.	Pro	obrázek	je	charakteristická	pasivita,	sta-
tičnost	a	dětskost.	Étaín	má	uslzené	oči,	což	zvýrazňuje	její	roli	oběti.	
Světle	modré	šaty	mají	stejnou	barvu	jako	slavný	oděv	Disneyho	Popel-
ky,	což	se	mohlo	stát	náhodou,	spíš	se	ale	domnívám,	že	se	jedná	o hr-
dinky	podobného	typu,	což	je	symbolicky	vyjádřeno	podobnou	barvou	
oděvu,	proto	jsem	se	rozhodla	jí	stejné	šaty	ponechat	i v komiksu.	

 
Obraz 2:
Obraz	 Midira	 doplňuje	 slovně	 popsanou	 vizualizaci	 z	 přílohy	

č. 2.	Tvář	Midira	se,	podobně	jako	ve	snových	mechanismech,	také	
v mém	denním	snění	propojila	s	tváří	Macc	Óga.	Na	obrázku	je	též	
podobným	způsobem	znázorněno	propojení	Fúamnach	a	Étaín,	kte-
rému	jsem	se	již	věnovala	ve	shrnutí	aktivní	imaginace.
Midirovi	chybí	oko,	na	obrázku	je	sice	znázorněno	jako	slepé,	ale	

v	 imaginaci	 bylo	 nahrazeno	 černou	 prázdnou	 dírou.	V	 textu	mýtu	
se	dočteme,	 že	Midirovo	oko	vyrazí	bir cuilind. Výraz	bir	může	být	
překládán	jako	něco	ostrého,	třeba	„kopí“	nebo	„šíp“,	a	slovo	cuilind 
je	 genitiv	 slova	 „cesmína“.	 Oko	 mu	 tedy	 vyrazilo	 cesmínové	 kopí.	
Existuje	 také	 homonymum	 bir	 o	 významu	 „pramen“	 a	 tento	 výraz	
jsem	dokonce	zahlédla	v	některých	méně	povedených	překladech.	
Spojitost	se	objektivně	nezdá	příliš	pravděpodobná,	ale	pro	úplnost	
musím	připomenout	postavu,	která	je	typicky	spojována	s	magií,	ab-
sencí	oka,	obětí	či	vraždou	pomocí	hozené	větévky	a	obětí	oka	do	
pramene.	Jedná	se	samozřejmě	o	staroseverského	boha	Ódina.	Ces-
mína	 je	 i	 dnes	 spojována	 se	 svátky	 zimního	 slunovratu	 a	můžeme	
hádat,	že	mohla	být	původně	spojována	i	s	dalšími	svátky	(vyražení	
oka	cesmínovou	větví	se	totiž	odehraje	o	samuinu).	Tato	rostlina	je	
podle	folkloru	nadána	magickou	mocí.62	Domnívám	se,	že	pro	určitou	

61  The	Destruction	of	Da	Derga’s	Hostel	in	Gantz,	Early Irish Myths and Sagas,	37–106.
62  Folkard,	Plant Lore, Legends, and Lyrics,	110.
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spojitost	Midira	s	Ódinem	mluví	skutečnost,	že	je	zde	jasně	řečeno,	
z	jakého	dřeva	byla	zbraň	vyrobena	(to	se	nikdy	neopomene	zmínit	
ani	ve	staroseverských	materiálech).	Zdá	se,	že	obzvlášť	významné	
jsou	stromy,	které	mají	nejedlé	nebo	jedovaté	plody,	co	se	mohou	na	
první	pohled	zdát	být	jedlými	(jeřáb,	cesmína,	jmelí).	Midirovo	oko	je	
vyléčeno,	oproti	tomu	Ódinovo	oko	věčně	zeje	prázdnotou,	neboť	se	
jej	vzdal	dobrovolně,	zatímco	Midir	o	něj	přišel	v	potyčce.	Výkupným	
za	oko	(přestože	je	již	vyléčeno)	se	pak	v	podstatě	stává	Étaín	sama	
a	s	ní	 i	další	bohatství.	Možná	dřív	existovala	verze	příběhu,	kde	je	
Midirovi	 oko	vyraženo,	 a	 tím	pádem	Étaín	musí	 být	 získána	Macc	
Ógem,	aby	jeho	oko	uzdravila.	Macc	Óg	by	se	získáním	Étaín	ospra-
vedlnil	z toho,	že	se	Midirovi	újma	stala	na	jeho	dvoře.	Verze	příběhu	
ze	Žluté	knihy	lecanské,	kde	je	oko	nejdříve	vyléčeno,	a	teprve	pak	si	
Midir	diktuje,	co	musí	Macc	Óg	udělat,	aby	zůstal	po	dobu	jednoho	
roku	na	jeho	dvoře,	se	mi	zdá	poněkud	nelogická.	
Výše	 již	 rozebírané	 propojení	 Fúamnach	 a	 Étaín	 ukazuje,	 jak	 se	

Étaín	po	iniciačním	procesu	na	tomto	obrázku	(ale	i	v	příběhu)	sku-
tečně	po	campbellovsku	stává	„Paní	dvou	světů“,	toho	lidského	i	bož-
ského	(případně	říše	mrtvých).

 
Obraz 3: 
Při	 kreslení	 fialové	mouchy	 na	 křiklavém	 pozadí	 jsem	 se	 snažila	

držet	popisu	z	 textu,	ale	 takový	přístup	se	ukázal	 jako	nepříliš	pří-
nosný.	Chybí	mu	hloubka,	která	vzniká,	když	si	interpret	dovolí	vložit	
do	imaginace	více	svých	vlastních	předsudků	a	dojmů.	Oči	mouchy	
jsou	 drahokamy,	 zároveň	 jsou	 stále	 stejně	 uslzené	 jako	 v	 případě	
manga	ztvárnění.	Moucha	Étaín	si	v	mém	vyobrazení	připadá,	že	je	
trestána	neprávem.	Opomenuty	na	vyobrazení	nejsou	léčivé	krůpěje	
štěstí,	vznikající	na	jejích	křídlech,	ani	krásná	hudba,	kterou	má	být	
její	bzukot.	Co	se	týče	výběru	barev,	zdůraznila	 jsem	jimi	absurditu	
celého	výjevu.	Duhové	barvy	jsou	zde	připomenutím	toho,	že	se	celá	
scéna	může	odehrávat	ve	změněném	stavu	vědomí.	

Obraz 4:
Akvarelový	obrázek	hraničí	s	tím,	co	Jung	v	aktivní	imaginaci	spíše	

zavrhoval,	příliš	mnoho	pozornosti	je	totiž	věnováno	formě.	Přesto	
mi	připadá	jeho	sdělení	bohatější	než	v	předchozím	případě.
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Obraz	ukazuje	otevřenou	krajinu.	Zobrazena	je	řeka	Bóand,	která	
je	v	příběhu	popsána	jako	milenka	boha	Dagdy	a	matka	Macc	Óga,	
a osvětlené	 sídy	 (mohyly)	 okolo	 ní.	Mohyly	 září,	 protože	všechno,	
co	se	v	irských	příbězích	týká	božského	národa	Tuatha	Dé	Danann,	
určitým	způsobem	září:	jejich	obydlí,	lidé	mají	zářivě	zlaté	vlasy,	do-
konce	 i	zvířata.	Na	obrázku	září	 i	vlasy	Étaín,	která	má	fialové	šaty	
shodné	s	barvou	oblohy	a	řeky,	což	souvisí	jednak	s	tím,	že	je	Étaín	
coby	moucha	někdy	popsána	jako	fialová,	jednak	s	tím,	že	jsem	chtěla	
symbolicky	propojit	její	božskou	podstatu	s	okolní	krajinou.	Dále	zde	
stejná	barva	oděvu	a	řeky	může	být	odůvodněna	tím,	že	jméno	Bó-
and	je	někdy	odvozováno	od	staroirského	Bó	Find	(„bílá	kráva“),	což	
je	blízké	tvaru	Bé	Find	(„jasná	žena“),	jak	je	Étaín	někdy	zvána.	Tato	
spojitost	již	byla	zmíněna	výše,	ale	kdyby	Bé	Find	získával	Macc	Óg	
pro	Midira,	znamenalo	by	to,	že	by	pro	něj	získával	určitým	způso-
bem	ruku	své	vlastní	matky,	což	není	příliš	častý	motiv.
Spíše	se	domnívám,	že	vrstva,	která	ztotožňuje	Étaín	a	Bé	Find,	

mohla	být	součástí	některých	archaičtějších	verzí	mýtu	nebo	příbuz-
ných	 narativů.	 Kromě	 apelativ	mají	 obě	 božské	 bytosti	 společnou	
ještě	oblibu	kouzelných	pramenů.	Étaín	 je	v	Togail Bruig Dá Derga63 
líčena,	 jak	 sedí	 u	 posvátné	 studánky	 obklopena	 soškami	 zlatých	
ptáčků.	 Zatímco	 Bóand	 vyprovokuje	 vody	 kouzelného	 pramene	
patřícího	jejímu	manželovi,	ve	kterých	sídlí	moudrý	jednooký	losos.	
Stihnou	ji	za	to	tři	vlny,	před	kterými	utíká	do	moře,	a	nakonec	se	z	ní	
stane	právě	řeka.64

Komiks:
Komiksové	ztvárnění	bylo	asi	nejkomplexnější	 z	 tvůrčích	pokusů	

o	doplnění	této	práce.	Pro	komiks	jsem	si	vybrala	linku,	kterou	jsem	
považovala	 za	 dostatečně	 marvelovskou.	 Tvorba	 se	 mi	 zdála	 uži-
tečná:	ukázalo	se,	že	pokud	se	snažím	držet	stereotypů,	které	jdou	
ruku	v	ruce	s	tímto	žánrem,	vynoří	se	nové	amplifikace.	Interpret	při	
tvorbě	tohoto	typu	narazí	na	mnoho	detailů,	které	je	třeba	zpraco-
vat,	a tak	se	postupně	seznamuje	s	kontextem	mýtu	a	reáliemi	dané	
společnosti.	Díky	komiksu	se	např.	archaické	formy	některých	míst-
ních	názvů	proměnily	v	konkrétní	místa	na	mapě	nebo	bylo	nutné	
si	 podrobněji	 představit	 život	v	 sídech	 či	v	místní	 krajině	 a	 trochu	

63  The	Destruction	of	Da	Derga’s	Hostel	Gantz,	Early Irish Myths and Sagas,	37–106.
64	 	Gwynn,	The Metrical Dindshenchas,	30–31.
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vystoupit	z	pohádkových	a	obrozeneckých	představ	o	věčné	idyle.
V	komiksovém	ztvárnění	proti	 sobě	 stojí	Étaín	 a	Fúamnach	 jako	

rivalky,	kde	Fúamnach	je	v	mém	pojetí	jednoznačně	ta	v	právu.	Účes	
Fúamnach	a	černý	pruh	ve	vlasech	naznačují	její	výjimečnost	–	ne-
potřebuje	dlouhé	zlaté	vlasy,	aby	byla	mocnou.	Dnes	mají	kratší	vlasy	
starší	ženy,	obvykle	z	praktických	důvodů,	či	naopak	mladé	rebelky.	
V	komiksové	verzi	Fúamnach	jsou	obsaženy	obě	tyto	složky.	Bystřejší	
pozorovatel	si	všimne,	že	i	Étaín	má	ve	vlasech	malý	černý	proužek.	
Tím	je	poukázáno	na	vnitřní	podobnost	obou	postav.	Étaín	je	v	mém	
pojetí	jakási	mladší	verze	staré	manželky	(naplňuje	tak	klišé	o	vzhledu	
mladé	milenky,	 která	vypadá	úplně	 stejně	 jako	manželka,	pouze	 je	
o dvacet	let	mladší).	Zároveň	je	tím	vyjádřen	potenciál	Étaín	jednou	
dospět.	
	Krajina	v	komiksu	je	zasmušilá,	ale	mohylám	jsem	dodala	trochu	

honosnosti	–	zjevně	jsem	měla	potřebu	racionalizace	–	jak	by	se	do	
malých	kopečků	vešla	skvostná	sídla?	Interiéry	sídů	 jsem	o	pár	tisíc	
let	aktualizovala,	nejspíš	kvůli	obrozenecké	tvorbě	Jamese	Macpher-
sona,	který	sám	padělal	několik	irských	legend.	Posunula	jsem	vzhled	
interiérů	 do	 18.	 století.	Nejedná	 se	 o	 nic	 neobvyklého.	Například	
látka	 příběhu	 o	 Étaín	 je	 velmi	 stará	 (jazyk	 písemných	 záznamů	 se	
datuje	do	8.	století,	možná	je	látka	ještě	starší),	ale	objevují	se	v	ní	
reálie	z doby	zápisu	(tj.	přelomu	14.	a	15.	století),	zjevně	aby	se	stala	
čtenáři	pochopitelnější.
Roli	hrál	i	výběr	barev,	ač	byl	zprvu	nevědomý.	Zpětně	jsem	si	uvě-

domila,	jak	moc	zapadá	do	dnešních	klišé.	Fúamnach	má	fialové	šaty.	
Fialová	 často	bývá	barvou	 roucha	novopohanských	kněžek,	 stejně	
tak	 i	 Fúamnach	 je	 čarodějnicí.	 Současně	 bývá	 v	moderní	 barevné	
symbolice	chápána	jako	spirituální.	Fialová	je	v	některých	fázích	pro-
měny	i	moucha,	kterou	Fúamnach	vytvoří,	 jako	by	se	sympateticky	
zabarvila	její	esencí.	
Co	se	týče	vyobrazení,	stojí	Fúamnach	na	pomezí	záporné	a	klad-

né	postavy.	Např.	 oči	má	někdy	 jako	 kladný	hrdina,	 jindy	 jsou	na-
kreslené	 téměř	 podle	 Disneyho	 kánonu	 pro	 vyobrazení	 zloduchů.	
V mé	perspektivě	je	její	dobrotivost	či	negativita	odrazem	zloby,	což	
je	asi	v	rozporu	s	tehdejším	vnímáním	věcí	–	text	mýtu	postavy	tímto	
způsobem	nesoudí.	Studio	Disney	zde	připomínám,	neboť	zcela	jistě	
výrazně	ovlivnil	estetické	cítění	několika	generací.	Je	zjevné,	že	mě	
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ovlivňuje	Disneyho	styl,	a	to	i	přes	to,	že	nejsem	žádný	velký	fanou-
šek	 jeho	filmů.	Možná	Disney	záměrně	hledá	archetypy	a	vyjadřu-
je	je	vhodnými	obrazy.	Oproti	tomu	zobrazovací	kánon	a	symbolika	
Marvelu,	komiksového	gigantu,	se	mého	vyjádření	téměř	nedotýká.	
Je	to	tím,	že	jsem	málo	četla	komiksy	nebo	tím,	že	Disney	prostě	líp	
zachycuje	určitou	složku	nesdělitelnou	slovy?
Fialová	 je	pro	Disneyho	barvou	záporných	postav	a	v	kombinaci	

kontrastu	bílých	a	černých	vlasů	je	nápadně	podobná	zobrazení	Cru-
elly	de	Vil	z	příběhu	101 dalmatinů (1961),	který	ovládal	mé	dětství.	
Oproti	tomu	Étaín	má	světle	modré	šaty.	V	asociační	části	je	spojuji	
s	již	zmiňovanou	Popelkou	od	Disneyho.	Světle	modrý	oděv	ovšem	
nosí	v	populární	kultuře	třeba	také	Daenerys	Targaryan	ve	Hře o trůny 
(2011–2016),	která	je	též	světlovlasá.	Obě	zmíněné	hrdinky	se	po-
dobně	jako	Étaín	stávají	královnami.	Světle	modré	šaty	jsou	určeny	
dívce,	která	má	projít	 iniciací.	Popelka	si	hraje	s	ptáčky	a	myškami,	
Daenerys	s	malými	draky.	Než	se	Étaín	stane	mouchou,	také	sedává	
u	studánky	s	ptáčky,	možná	 je	to	 jen	starší	vyjádření	téhož	obrazu	
nevinnosti.	Popelčin	vývoj	brzdí	i	popostrkuje	cizí	zlá	žena	(macecha)	
v	jejím	vlastním	domě,	podobně	to	má	Étaín	s	Fúamnach	u Midira.	
Další	blondýnkou	ve	světle	modrých	šatech,	která	je	dlouho	pasivně	
unášena	událostmi,	je	Alenka	navštěvující	říši	divů	(její	šaty	jsou	svět-
le	modré	podle	Disneyho	i	Tima	Burtona	ve	filmech	Alenka v říši divů,	
1951	a	2010).	Zde	se	stejně	dobře	jedná	o	iniciační	příběh	a v Ji-
ném	světě	vystupuje	zlá	královna	(tedy	starší	ženská	postava	s	vel-
kou	mocí),	se	kterou	hrdinka	bojuje.	
Ještě	se	krátce	vyjádřím	k	vyobrazení	dalších	postav.	Žena	Étara	

je	v	komiksu	zachycena	jako	obrovská,	jednak	kvůli	mojí	racionaliza-
ci	–	jak	jinak	by	mohla	spolknout	mouchu	velkou	jako	lidská	hlava?	
Jednak	 to	dobře	vystihuje	 archetyp	matky	–	milující,	 život	dávající	
i požírající.	Midira	v	komiksu	vnímám	jako	přezíravého,	nepříjemné-
ho,	arogantního	a	zamilovaného.	Někoho,	kdo	naprosto	nereflektuje	
dopady	vlastních	činů	nebo	se	o	ně	nezajímá.	Kdybych	ho	měla	při-
rovnat	k	postavě	z	dnešního	světa,	nejspíš	by	se	jednalo	o	bohatého	
podnikatele	nebo	mafiána,	který	pod	sebou	má	síť	vlastních	lidí,	kteří	
za	něj	udělají	špinavou	práci	(získají	nevěstu,	zabijí	exmanželku).
Tímto	zamyšlením	nad	 imaginativní	částí	experimentu	se	uzavírá	

praktická	část	této	práce	a	následuje	shrnutí	toho,	k	čemu	jsem	svý-
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mi	pokusy	dospěla,	a	to	po	stránce	interpretace	daného	textu,	tak	po	
stránce	efektivnosti	uplatňování	této	metody.

6. ZÁVĚRY

 6.1  Závěrečné shrnutí výkladu Tochmarc Étaíne

Dlouho	 jsem	 přemýšlela,	 jak	 práci	 uzavřít,	 neboť	 mě	 trápilo,	 že	
moje	víc	 jak	roční	experimentování	a	analyzování	tohoto	textu	ne-
přineslo	ucelený	a	systematický	výklad,	který	bych	mohla	aplikovat	
na	celý	text	mýtu.	Přesto	věřím,	že	některé	momenty	mého	výkladu	
příběh	zajímavě	osvětlují.	Shrnu	zde	nyní	ty	nejdůležitější	poznatky,	
které	z	experimentů	vyplynuly.
	Předně	se	ukázalo,	že	Étaín,	která	se	zprvu	zdála	být	zcela	plochou	

postavou,	má	nejspíš	více	vrstev,	než	jsem	jí	původně	přisoudila.	
První	z	nich	je	ona	povrchní	polobožská	Barbie,	která	se	ukazuje	

v	rozsáhlých	popisech	její	krásy	a	zdobnosti	jejího	oděvu,	a	jejíž	vý-
skyt	je	v	imaginativní	části	této	práce	nejhojnější.	Tato	Étaín	je	jakousi	
pasivní	princezničkou	a	konkubínou,	jejíž	roli	by	mohla	plnit	jakáko-
liv	anonymní	kráska,	neboť	se	zdá,	že	na	první	pohled	nemá	žádná	
specifika	–	nevládne	kouzelnou	mocí	jako	Fúamnach	a	jejímu	útoku	
se	neumí	bránit.	Na	druhý	pohled	zde	vyvstávají	některé	charakte-
ristické	rysy:	jednak	je	tak	krásnou,	že	jí	podléhají	všichni	muži	(a	to	
dokonce	když	má	podobu	mouchy),	a	zároveň	 je	nejlepší	na	světě	
v	 nalévání	 nápojů.	To	 ji	 vrhá	 do	 kategorie	 žen,	 které	 lze	 ztotožnit	
s	oněmi	kouzelnými	nápoji.	Takové	ženy	z	mýtů	jsou	často	jaksi	jen	
na	dočasné	použití	–	budoucí	král	nápoj	požije	a	na	ženu	následně	
zapomene.
V	Tochmarc Étaíne	tomu	tak	ale	není,	naopak	se	zdá,	že	typ	mužů,	

který	by	v	jiných	indoevropských	mýtech	na	Étaín	rychle	zapomněl,	
je	ochoten	 ji	 sledovat	až	do	příštích	reinkarnací	a	bojovat	o	ni	zas	
a znovu.	Proč?	V	čem	se	liší	od	jiných	podobných	mytických	postav?
V	mýtu	je	zmíněna	její	léčitelská	schopnost,	což	mě	dovedlo	k	druhé	

vrstvě	 této	 bytosti.	 Étaín	 umí	 učinit	 krále	 úplným.	 Král	 lidského	
i božského	světa	ji	potřebuje,	aby	byla	jeho	vláda	respektována.	Tato	
její	vlastnost	ukazuje	na	její	pravděpodobnou	spojitost	s	postavou	Vlády	
Irska	–	bohyní,	která	králům	uděluje	moc	vládnout.	Přízvisko	„Rychlá	
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v	jízdě“	ji	zase	spojuje	s	keltskými	bohyněmi	koní:	Eponou	a	Rhiannon.	
Hieros gamos	s	koňskou	bohyní	poskytoval	králi	stejnou	službu	jako	
kontakt	 s	 Vládou	 Irska,	 posvětil	 jeho	 vládu.	 Étaín	 je	 mocí	 krále. 
	Poslední	vrstvou	Étaín,	na	kterou	jsem	během	experimentů	narazila,	
byla	její	spojitost	s	řekou	a	bohyní	Bóand,	kterou	považuji	za	určitým	
způsobem	archaičtější,	neboť	 tato	bohyně	 je	součástí	 irské	krajiny.	
Spojují	je	apelativa	i	Étaínina	nenápadná	vázanost	k	vodě	(ať	už	v	po-
době	řeky,	kaluže	či	pramene).	Tato	vrstva	je	zároveň	nejabstraktnější	
a	z	dnešního	pohledu	již	těžko	uchopitelná.	
Proč	není	druhá	a	třetí	vrstva	patrná	hned	při	prvním	čtení	mýtu?	

Nejspíš	 za	 to	může	 kulturní	 posun:	vždyť	mezi	 prvními	vyprávění-
mi	 tohoto	 příběhu	 a	 jejich	 záznamem	uplynulo	 několik	 stovek	 let.	
Mezi	prvními	písemnými	záznamy	a	prvními	vyprávěními	je	tedy	asi	
tolik	let,	co	mezi	Žlutou	knihou	lecanskou	a	dnešními	zpracováními	
příběhu	o	Étaín.	Za	tu	dobu	se	mohla	původní	symbolika	pro	svou	
nesrozumitelnost	tehdejší	kultuře	zcela	vytratit.	V	kapitole	o	vyobra-
zení	Étaín	v	moderní	kultuře	jsem	ukazovala,	kam	dnešní	společnost	
děj	posouvá:	dnes	vyhrává	psychologizace	postav	a	vyobrazení	ro-
mantické	hollywoodské	 lásky.	Ukázala	 jsem	také,	 jak	různé	podoby	
zvířete,	ve	které	je	Étaín	zakletá,	mohou	radikálně	proměňovat	atmo-
sféru	a	vyznění	celého	příběhu.	Čím	modernější	nahlížení,	tím	je	tato	
zvířecí	podoba	důležitější.	
V	první	samostatně	fungující	části	příběhu	dle	mého	názoru	domi-

nuje	následující	milostný	čtyřúhelník:

1.	 Midir	 	 	 Fúamnach

Macc	Óg	 	 Étaín

Ten	ovšem	není	v	textu	objektivně	artikulován.	V	další	samostatně	
fungující	části	by	mohl	být	doplněn	ještě	o	postavu	Echua.

2.	 Midir	 	 	 Étaín	(božská	bytost)

	 Echu	 	 	 Étaín	II	(náhražka	/	člověk	/	dcera)
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Nejprve	se	vyjádřím	k	čtyřúhelníku	č.	1.	Irská	verze	sice	aktéry	pří-
běhu	primárně	nesoudí	ani	neposkytuje	vhled	do	psychiky	jednotli-
vých	postav	(taková	tendence	se	objevuje	pouze	u	kritiky	čarodějnic-
tví	Fúamnach),	zato	při	srovnání	s	jinými	indoevropskými	příběhy,	ve	
kterých	se	vyskytují	podobné	modely	milostných	vztahů	(např.	výše	
zmíněný	 staroseverský	 Sigurd	 a	Gunnar,	 Ilja	Muromec	 a	 Svatohor,	
Jiřík	a	Starý	král),	si	můžeme	vytvořit	určitou	představu	o	fungování	
tohoto	 čtyřúhelníku.	 Jedná	 se	 o	model,	 který	 předznamenává	 od-
chod	starého	krále	a	nástup	mladého	a	schopnějšího	hrdiny,	který	je	
symbolizován	sňatkem	s	nejlepší	ženou	či	případně	jinak.	
Pokud	se	tento	předpoklad	nenaplní,	situace	končí	tragédií,	kterou	

způsobuje	často	žena-čarodějnice	skrytá	v	pozadí	příběhu.	Tato	žena	
si	obvykle	přeje	hlavního	hrdinu	pro	sebe.	Skutečnost,	že	Macc	Óg	je	
pro	Étaín	tím	pravým	partnerem,	je	v	příběhu	vyjádřena	takto:	je	to	
on,	kdo	ji	získává	plněním	obtížných	úkolů,	stejně	jako	Midir	ji	lásky-
plně	chová	ve	své	péči	i	jako	mouchu,	a	zabíjí	Fúamnach,	když	zjistí,	
že	jí	nadále	činí	příkoří.	Vzhledem	k	tomu,	že	část	mýtu	od	začátku	
po	znovuzrození	Étaín	 je	obvykle	chápána	 jako	samostatný	příběh,	
dá	se	říct,	že	i	zde	končí	příběh	jakousi	tragédií,	co	do	vztahů.	Všichni	
zúčastnění	jsou	se	situací	nespokojení	a	frustrovaní.	Znovuzrozením	
Étaín	se	příběh	vrátí	opět	do	jakési	výchozí	pozice	a	může	začít	nová	
část,	tentokrát	bez	Fúamnach	a	bez	Macc	Óga,	který	je	v	dalším	sa-
mostatném	příběhu	v	rámci	mýtu	nahrazen	Echuem.	
Étaín	je	zde	pro	všechny	zúčastněné	muže	ženou	–	projekcí,	Ani-

mou.	Představuje	celost.	Žádný	král	bez	ní	není	úplný,	a	to	jak	v	rovině	
praktické	(je	třeba	rituálně	posvětit	nástup	do	královského	úřadu),	tak	
na	rovině	psychiky	(je	třeba	integrovat	Animu,	aby	byla	duše	úplnější).
Protiváhou	Animy	je	v	tomto	příběhu	obraz	skutečné	ženy,	man-

želky,	 která	má	ovšem	z	pohledu	Étaín	blízko	archetypu	Negativní	
matky	či	Čarodějnice.	Tento	aspekt	je	dynamický	a	silný,	ale	ohrožu-
je	dokonalou	představu	Animy,	proto	 je	v	příběhu	raději	zabit.	Ne-
gativní	matka	zde	ovšem	hraje	stejnou	roli	 jako	v	 jiných	iniciačních	
příbězích:	ukončí	starý	život	hrdinky,	 její	dětství	a	pasivitu,	a	udělá	
z	ní	dospělou	ženu,	která	je	schopná	samostatného	rozhodování.	Je	
třeba	věnovat	pozornost	 tomu,	 že	Étaín	 je	ve	druhé	 části	příběhu	
mnohem	aktivnější	než	před	proměnou	v	mouchu.	Mluví,	staví	se	na	
odpor,	může	si	vybírat,	s	kým	bude	spát,	a	zda	se	stane	vládkyní	ve	
světě	lidí,	nebo	v	omamně	krásném	zásvětí.	
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Fúamnach	a	Étaín	fungují	jedna	vůči	druhé	jako	jakýsi	doplněk.	Bez	
Fúamnach	by	nebylo	plné	verze	Étaín,	která	se	objevuje	v	druhé	části	
příběhu.	Podobně	Midir	a	Macc	Óg	se	jaksi	doplňují.	Je	zajímavé,	že	
ve	výše	zmíněných	příbězích	podobného	typu	se	oba	konkurenční	
hrdinové	(hrdina	a	král)	vždy	pobratří	a	jsou	si	věrnými	druhy	až	do	
posledních	chvil	(přestože	se	na	konci	vyjeví,	že	vlastně	byli	po	celou	
dobu	konkurenty)	a	jejich	hněv	se	obrátí	proti	ženě	(např.	Svatohorova	
manželka,	Fúamnach)	či	se	obrátí	především	nenávist	jedné	ženy	vůči	
druhé	(Fúamnach	vůči	Étaín,	Gudrún	vůči	Brynhild).
Možná	jsem	zašla	příliš	daleko,	když	jsem	čtyři	postavy	ve	svých	

aktivních	 imaginacích	 zredukovala	 na	 dvě,	 ale	 snad	byl	 tento	 krok	
dostatečně	objasněn.	
Druhý	 čtyřúhelník,	 či	 v	 tomto	 případě	 spíše	 trojúhelník	 souvisí	

s	dalším	výrazným	konfliktem,	který	se	v	mýtu	objevuje.	Jako	by	prv-
ní	část	příběhu	řešila	odchod	staré	a	příchod	nové	fáze	existence	na	
individuální	rovině,	druhá	část	implicitně	řeší	odchod	bohů	a	nástup	
lidského	věku.	Nová	Étaín	se	zrodí	 jako	člověk	a	vezme	si	 lidského	
krále.	Její	manžel	jako	první	člověk	zvládne	dokonalou	techniku	orby,	
kterou	ukradne	od	božských	bytostí.	V	podstatě	ji	dostane	za	Étaín	
jako	výkupné.	
Skončil	zlatý	věk,	do	kterého	Étaín	patřila,	a	její	manžel	Midir	přišel,	

aby	jí	tuto	skutečnost	připomněl	a	uvedl	ji	zpět	do	božského	stavu,	
který	 je	 jí	vlastní.	Bohyně	nemůže	být	dlouhodobě	 lidskou	králov-
nou	(i	bohyně	Vlády	Irska	se	zjevuje	budoucímu	králi	vždy	na	krátkou	
dobu,	nikdy	se	nestává	jeho	právoplatnou	manželkou).	Jejich	odchod	
(či	spíše	Midirův	únos	Étaín)	do	zásvětí	je	obrazem	odchodu	genera-
ce	bohů,	jejich	stažení	se	do	sídů	a	dání	prostoru	těm,	kdo	mají	přijít	
po	nich.	Už	Echu	má	problém	je	najít,	přestože	intenzivně	hledá,	jed-
ná	se	v	podstatě	o	začátek	proměny	bohů	v	malý	národ	či fairies,	jak	
jsou	nazýváni	v	pozdním	folkloru.	
Echu	a	Midir	zde	jsou	otevřenými	rivaly.	Midir	po	ódinovsku	Echua	

převeze,	když	mu	dá	namísto	Étaín	jeho	dceru.	Dcera	Étaín	je	sice	její	
přesnou	dvojnicí,	je	ovšem	zároveň	i	jakýmsi	podvrhem	dost	dobrým	
tak	akorát	pro	lidský	svět,	její	méně	dokonalou	verzí.	Návratem	dcery	
Étaín	do	světa	lidí	se	hranice	mezi	světy	uzavřela.
Bylo	by	jistě	nespravedlivé	vůči	čtenáři,	kdybych	se	po	této	inter-

pretaci	 alespoň	 stručně	 nevrátila	 ke	 svému	osobnímu	emotivnímu	
zatížení	vůči	mýtu,	přestože	si	ve	větší	míře	obrázek	o	něm	mohl	už	
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vytvořit	sám.	Zdá	se,	že	 intenzivně	sympatizuji	s	Fúamnach,	což	 je	
dáno	mým	společenským	postavením.	Sama	jsem	manželkou	a	situ-
ace	Fúamnach	může	dobře	vystihovat	obavy,	které	v	běžném	životě	
dlouhodobě	potlačuji.	Oproti	tomu	postava	Étaín	mě	od	začátku	roz-
čiluje	a	je	známo,	že	na	lidech,	kteří	nás	iritují,	bychom	měli	hledat	
ty	aspekty	nás	samotných,	které	si	nechceme	přiznat,	tedy	aspekty	
archetypu	Stínu.	Sama	si	často	nepřipadám	dost	dospělá	nebo	se	bo-
jím	aktivně	bojovat	za	prosazení	svých	cílů.	Po	této	sebereflexi	jsem	
Étaín	něco	z	její	protivnosti	přeci	jen	odpustila.
Toto	shrnutí	není	vyčerpávající,	ale	snad	 jeho	stručnost	poslouží	

ke	snadnějšímu	rozklíčování	nejdůležitějších	myšlenek,	které	se	obje-
vily	v	přechozím	textu.

 6.1  Výsledky experimentu a závěrečné poznámky k použití 
této metody výkladu mýtu

V	neposlední	řadě	je	v	závěrech	třeba	okomentovat,	jaký	mělo	vy-
užití	obou	metod	pro	výklad	mýtu	přínos,	a	zda	má	smysl	se	pokou-
šet	v	podobných	pokusech	pokračovat.
	Většina	mých	experimentů	se	ukázala	jako	funkční	a	přínosná	pro	

závěrečný	 výklad,	 ostatní	 přinesly	 alespoň	 zajímavé	 nápady,	 které	
by	se	daly	dále	rozvíjet.	Je	ale	zřejmé,	že	takovýto	přístup	má	řadu	
nevýhod.	První	z	nich	je	neuzavřenost	rozsahu.	V	mých	amplifikacích	
zůstala	řada	otevřených	a	neprozkoumaných	linek,	pro	které	už	není	
v	 této	 práci	 prostor.	 Pro	 první	 překážku	 mám	 toto	 řešení:	 Nechť	
badatel	 bádá,	 dokud	 není	 sám	 spokojen	 se	 svými	 výsledky.	 Další	
nevýhodou	je,	že	důkladná	examinace	mýtu	oběma	metodami	může	
být	 dost	 časově	 náročná	 a	vyžaduje	 velký	 emoční	 vklad	 badatele,	
který	ne	vždy	stojí	o	to,	aby	si	ostatní	mohli	číst	v	jeho	postupu	jako	
v	jakési	příručce	badatelových	komplexů	(„Hůlová	do	výkladu	vůbec	
nezačlenila	hru	fidchell, která	mohla	mít	v	souboji	mezi	lidským	a	bož-
ským	králem	obrovský	symbolický	význam	–	ach,	to	se	stalo	proto,	že	
nesnáší	deskové	hry.“	Nebo	snad:	„Hůlová	využila	této	práce,	aby	se	
naučila	kolorovat	ve	Photoshopu.“)	Pokud	výklad	mýtu	vždy	vypovídá	
o	badateli	více	než	o	mýtu	samotném,65	zde	je	toto	tvrzení	úspěšně	
dovedeno	do	extrému.	Na	druhou	stranu	má	použití	obou	metod	tu	
výhodu,	že	s	tím	badatel	počítá	a	snaží	se	využít	svou	vlastní	jedineč-
nost	k	vytvoření	neotřelého	výkladu.	

65	 	Bibire,	„Freyr and Gerðr: The Story and Its Myths“.
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Informace	 přicházejí	 k	 badateli	 chaoticky	 a	 těžko	 se	 skládají	 do	
velkolepých	souvislých	interpretací,	zato	poskytují	rychlé	vhledy	do	
různých	drobnějších	celků	mýtu.	Výhodou	je	to,	že	oproti	použití	ji-
ných	známých	metod	(př.	strukturalismu,	jungiánského	výkladu	po-
mocí	archetypů,	psychoanalytického	výkladu)	se	někdo	jiný	jen	těžko	
dobere	stejných	nebo	podobných	výsledků	–	badatel	prozkoumá	tu	
složku,	která	významně	působí	na	něj,	ze	své	vlastní	perspektivy.
Po	rozhojnění	a	imaginování	obsahů	je	ovšem	třeba	vrátit	se	k	tex-

tu,	aby	mělo	snažení	badatele	nějakou	váhu.	Na	konci	výkladu	je	tře-
ba	zvážit,	které	linky	imaginace	jsou	slepé	a	které	lze	naopak	vhodně	
podložit	prameny	a	argumenty.	Čtenář	mohl	pozorovat,	že	 jsem	se	
ve	výkladu	opakovaně	vracela	k	zápisu	ze	Žluté	knihy	 lecanské,	ve	
kterém	jsem	hledala	konkrétní	 irské	výrazy	a	přesné	popisy	situací,	
abych	je	srovnala	s	tím,	kam	mě	zavedla	fantazie	současných	umělců	
i	 ta	moje.	 Paralely,	 které	 jsem	 zmínila,	 zůstávají	 obvykle	v	 indoev-
ropském	prostoru,	což	je	činí	 legitimními	i	před	badateli,	kteří	příliš	
nedůvěřují	 konceptu	 kolektivního	 nevědomí.	 Současně	 jsem	 svoje	
představy	 srovnávala	 se	 sekundární	 literaturou,	 neboť	 nemám	po-
drobné	znalosti	o	reáliích	oné	doby.
Návrat	 k	 nejstarším	 pramenům	 nemusí	 být	 jediným	 možným	

způsobem,	jak	příliš	rozvětvené	amplifikace	zase	zúžit.	Badatel	může	
například	zjistit,	která	verze	mýtu	či	příběhu	je	dnes	nejrozšířenější	
–	 i	 takovou	 verzi	 je	možné	 chápat	 jako	 nejdůležitější.	 Rozhojněný	
materiál	 však	 lze	 zakotvit	 i	 tím,	 že	 se	 badatel	 vrátí	 k	 některé	 ze	
zavedených	metod	výkladu	mýtu,	ať	už	psychologické	či	jiné,	aby	si	
pomohl	k	onomu	ucelenému	výkladu	a	využil	asociačních	a	kulturních	
vhledů	jen	jako	doplňku	pro	okořenění	celého	postupu.
To	 je	 ostatně	 také	 způsob,	 jakým	 bych	 doporučila	 tuto	metodu	

používat	–	jako	doplňkovou	k	nějaké	další	osvědčené	metodě,	neboť	
při	samostatném	použití	je	velice	těžké	z	rozlétaných	idejí	vykřesat	
uspořádaný	výklad.	Na	druhou	stranu	bych	ovšem	také	doporučo-
vala	s	touto	metodou	vždy	začít,	aby	si	badatel	včas	uvědomil,	čím	
bude	jeho	pozdější	výklad	zatížen.	Není	třeba	přeci	provést	všechny	
techniky,	které	jsem	v	této	práci	uvedla.	Je	možné	si	vybrat	dvě	nebo	
tři,	které	jsou	badateli	nejbližší,	a	pracovat	s	jejich	výsledky	při	vytvá-
ření	systematické	interpretace.	Nakonec,	pokud	si	chce	badatel	za-
chovat	seriózní	tvář,	může	si	tuto	experimentální	fázi	výkladu	nechat	
pro	sebe	a	předvést	výsledky	jako	samozřejmou	součást	výkladu.
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Nejzajímavější	přínos	obou	metod	spočívá	v	tom,	že	mýtus	oživu-
jí.	Dávno	zapomenutý	text	je	nahlížen	ve	světle	současných	paralel.	
Není	zkoumán	jako	druh	literatury,	ale	jako	sled	archetypálních	ob-
razů,	do	kterých	lze	kdykoli	znovu	aktivně	vstoupit.	Metody	umož-
ňují	prozkoumat	tyto	obrazy	skutečně	zblízka.	Dále	také	ukazují,	jaké	
příběhy	by	jej	dnes	mohly	atmosférou	či	tematikou	dobře	zastoupit	
a jaká	nová	řešení	oproti	těm	původním	nabízejí.	
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Proto-religion and primate consciousness
Petr	Vaškovic

Are	animals	conscious?	And	if	they	are,	then	what	kind	of	consci-
ousness	could	we	attribute	to	them?	This	is	the	question	which	I	will	
try	 to	 approach	 in	 this	 essay.	Various	 scientific	disciplines	 ranging	
from	cognitive	neuroscience,	 ethology,	philosophy	 to	evolutionary	
psychology	have	proposed	elaborate	arguments	in	order	to	prove	or	
disprove	the	bold	claim	of	 the	possibility	of	animal	consciousness,	
but	no	consensus	had	been	reached	so	far.	I	would	like	to	take	a sli-
ghtly	different	approach,	one	which	has	its	basis	in	evolutionary	psy-
chology,	but	in	a	way	reaches	as	far	as	to	evolutionary	psychology	
of	religion	and	religious	studies	–	an	approach	which	might	offer	us	
a	radically	different	perspective	on	the	problem	of	animal	conscious-
ness.		 	 	
In	recent	years,	an	increasing	number	of	evolutionary	scientists	

and	primatologists	 delved	 into	 research	of	 animal	 proto-religious	
faith,	 investigating	particular	 rituals	 and/or	habits	 in	 animals	 that	
might	 resemble	religious	behavior	as	 it	 is	observable	 in	members	
of	human	society.	This	research	might	give	us	an	invaluable	insight	
into	the	animal	mind	and	possibly	even	point	to	a	direction	which	
would	favor	existence	of	higher	cognitive	functions	in	certain	spe-
cies.	It	is	important	to	note	though,	that	I	will	be	concerned	prima-
rily	with	primate	proto-spirituality	in	this	essay,	as	that	is	the	field	
in	which	most	relevant	research	had	been	done.	There	are	studies	
that	would	consider	proto-spiritual	behavior	 in	other	animal	spe-
cies1,	but	 the	descriptive	 research	 is	scarce	and	mostly	 inconclu-
sive.		
First	of	all,	we	should	begin	by	defining	the	term	consciousness	in	

1	 	See	for	example	SIEGEL,	Ronald	K.	The Psychology of Life After Death	American	Psychologist,	
Vol.	35(10),	October	pp.	911-931.
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relation	to	animals.	This	might	prove	to	be	a	difficult	task,	as	many	
of	the	problems	concerning	possibility	of	animal	consciousness	stem	
precisely	 from	 the	 ambiguity	 of	 the	 concept	 of	 consciousness. As	
George	A.	Miller	pointedly	observed	 “‘consciousness’ is a word worn 
smooth by a million tongues. Depending upon the figure of speech chosen 
it is a state of being, a substance, a process, a place, an epiphenomenon, 
an emergent aspect of matter, or the only true reality.”2	From	an	etymo-
logical	standpoint,	the	term	itself	 is	derived	from	a	combination	of	
Latin	words	con (together)	and	scio (to	know)	which	denote	“knowing 
with”,	or	in	other	words	–	common	knowledge	with	another.3	Its	mo-
dern	use,	that	of	being conscious of something,	could	be	traced	back	
to	John	Locke	and	his	Essay concerning human understanding,	where	
he	famously	defines	consciousness	as	„the perception of what passes 
in a man’s own mind“4.	This	simple	definition	expanded	over	time	with	
considerable	 help	 of	 psychology,	 philosophy	 and	 folk-psychology	
into	a	tremendously	diverse	and	a	hard	to	grasp	notion.	It	would	be	
too	time	consuming	to	address	such	a	problematic	definition	in	this	
short	essay,	so	we	will	have	to	content	with	a	commonly	accepted	
traditional	 dictionary	 definition	 of	 consciousness,	which	 is	 heavily	
based	on	Cartesian	dualist	outlook,	which	places	consciousness	on	
the	mind	side	of	the	body-mind	dichotomy.	Consciousness	defined	
in	this	manner	 is	 in	a	way	close	to	Locke’s	definition	and	could	be	
described	as	the state of being aware of and responsive to one’s surroun-
dings5.	 	
Analogically,	we	should	also	look	for	a	definition	of	religion	as	such	

-	 not	 in	 a	 traditional	 sense,	 but	 in	more	 general	 terms	 -	 a	 trans-
-species	 definition,	 as	 our	 question	 concerns	 non-human	 animals.	
The	problem	with	traditional	definitions	of	 religion	 lies	 in	 the	fact,	
that	they	are	predominantly	anthropocentric	and	heavily	logocentric.	
Particularly	language	is	viewed	as	one	of	the	main	components	of	re-
ligious	faith,	which	is	obviously	problematic,	when	we	deal	with	ani-
mals	without	language	capabilities.	Even	relatively	simple	acts	such	
2 	MILLER,	George.	Psychology: The Science of Mental Life.	New	York:	Harper	&	Row,	1962	p.	196.
3 LEWIS, C.S. Conscience and conscious. Studies in words.	Cambridge	University	Press.	Chapter	8.
4	 	LOCKE,	John.	Essay concerning human understanding.	Book	II,	chapter	1,	19.	
5	 	„consciousness,	n.“	Oxford	English	Dictionary.	Oxford	University	Press,	December	2016.	

Web.	28	January	2017.	
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as	prayer,	or	more	complicated	religious	activities	entailing	semantic	
structure	of	ritual	symbolism,	require	at	least	a	rudimentary	language	
-	for	that,	a	simple	communicative	behavior	(such	as	gestures,	facial	
expressions	etc.)	might	not	suffice.	
To	 arrive	 at	 a	 trans-species	 definition	 of	 religion	we	would	 ne-

vertheless	need	to	start	at	the	traditional	anthropocentric	definition	
–	defining	 religion	 in	 relation	to	human	beings,	as	 that	 is	 the	only	
definition	 available	 to	us.	But	 could	we	 arrive	 at	 a	non-anthropo-
centric	 definition	 from	 this?	 James	 B.	 Harrod	would	 claim	 that	 it	
is	possible.	To	summarize	his	method	 in	simple	terms,	Harrod	first	
develops	a multi-component,	prototypical	definition	for	human	re-
ligious	behavior,	 from	which	he	 then	 subtracts	 those	 components	
which	are	intrinsically	anthropocentric,	claiming	that	this	leaves	him	
with	the	potential	components	of	a	trans-species	definition	of	reli-
gion.	Implementing	this	approach	in	a	form	of	a	semantic	analysis	of	
dictionary	definitions	of	 religion,	Harrod	arrives	at	 six	 key	compo-
nents6	of	a prototype	definition	of	human	religious	behavior.	Those	
are	worship (a	specific	ritualistic	relation	to	that	which	evokes	awe	
or	dread	in	a	subject), ceremonial observance (observing	in	solemnity	
that	which	evokes	dread	or	awe), the numinous (reverencing	in	mutu-
al	consent	that	which	evokes	wonder), the holy	(observing	that	which	
evokes	wonder	in	its	power), the sacred (to	hold	something	apart	as	
holy), and	lastly sacrifice (to	engage	life	as	an	offering)7.	Subtracting	
the	 intrinsically	anthropocentric	components	from	these	six	terms,	
he	then	proposes	an	overall	definition	of	religion:	“Religion/Spirituality 
denotes a ritualization that binds individuals together or back together in 
empathic intimacy with respect to experiences of aliveness and animacy, 
which may secondarily involve the witnessing of this by a collective social 
group.”8   
As	 a	 final	 step,	 following	 arguments	 presented	 by	 Durkheim,	

Smith,	Derrida9	 and	others,	who	would	 claim	 that	 the	 dichotomy	
6	 	HARROD,	James	B.	A Trans-Species Definition of Religion.	Journal	for	the	Study	of	Religion,	

Nature	and	Culture.	Vol	5,	No	3	p.	337.
7  Ibid. 344.
8  Ibid. 343.
9	 	for	more	detailed	explanation,	see	DURKHEIM,	Emile.	The Elementary Forms of Religious 

Life; SMITH,	 Jonathan.	 Relating Religion: Essays in the Study of Religion and	 DERRIDA,	
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of	sacred/profane,	along	with	the	ritual	of	sacrifice,	are	the	epito-
me	of	human	religious	behavior,	Harrod	decides	to	delete	both	of	
these	components,	by	which	he	arrives	at	simplified	version	of	the	
list,	which	he	can	now	claim	to	be	applicable	across	species.	Acts	
of	worship,	ceremony, the	presence	of numinous and holy,	along	with	
behavior	which	manifests	either	deep	devotion,	revering,	careful ob-
servation,	 experience	 of	 dread	 before	 that	which	 overwhelms	 the	
observer	and	 in	a same	way	an	experience	of	awe and wonder	 in	
front	of	that	which	is	miraculous,	are	the	minimal	requirements	for	
a	behavior	that	could	be	considered	religious	or	proto-religious	for	
that	matter.	

Primate proto-religious practice

Now,	we	can	proceed	to	our	main	question.	First	of	all,	let’s	have	
a	 look	at	specific	cases	 in	which	animals	manifested	behavior	that	
could	be	categorized	as	proto-religious (following	Harrod’s	definition) 
or	spiritual (in	a	broader	sense).	One	of	the	most	pertinent	accounts	
of	such	behavior	is	given	by	Jane	Goodall,	who	is	best	known	for	her	
primatology	research	at	Gombe	Stream	national	park10,	which	is	to	
this	date	the	longest	running	study	of	this	kind.		 	
Goodall’s	research	would	suggest	that	the	line	that	we	draw	be-

tween	humans	and	primates	 is	not	as	sharp	as	we	once	supposed	
–	on	several	occasions,	the	behavior	she	observed	could	be	descri-
bed	as	manifesting	certain	aspects	of	proto-religious	faith	as	defined	
above	by	Harrod.	She	mentions	chimpanzees	performing	rain	dance	
rituals	at	the	onset	of	heavy	rains	or	storms,	when	apes	sway	bran-
ches	of	plants	back	and	forth	 in	a	rhythmical	manner,	followed	by	
movements	which	could	be	 interpreted	as	a	dance	–	slapping	 the	
ground	with	their	hands	and	feet.	In	a	similar	ritual,	which	she	calls	
a waterfall dance, chimpanzees	approaching	a	waterfall	at	first	stand	
and	stare	at	it	in	awe	for	a	considerable	period	of	time,	proceeding	
to	rhythmically	sway	from	one	foot	to	another,	at	times	hurling	rocks	
and	manifesting	other	signs	of	a	heightened	arousal	–	definitely	as	

Jacques.	Faith and Knowledge: The Two Sources of “Religion”.
10	 	GOODALL,	Jane.	Through a Window: My Thirty Years with the Chimpanzees of Gombe.
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a	response	to	the	magnificent	sight	of	the	waterfall,	Goodall	conclu-
des.11	Comparable	behavior	was	 reported	also	by	Wallauer12,	who	
observed	 an	 alpha	male	 chimpanzee	 performing	 a	waterfall	 ritual	
almost	 identical	to	the	one	Goodall	described.	The	fact	that	these	
activities	might	last	up	to	ten	or	fifteen	minutes	and	can	be	observed	
repeatedly	at	different	occasions	should	serve	as	a	proof	that	they	
are	no	mere	coincidence.	Goodall	sees	these	actions	as	a	stimulus	
response	to	a	feeling	of	awe	or	wonder	that	these	natural	pheno-
mena	awake	in	chimpanzees	–	a	view	which	would	be	in	agreement	
with	 Harrod’s	 trans-species	 definition	 of	 religion.	 Only	 difference	
between	human	and	primate	spirituality	would	then	be	 just	 in	the	
absence	of	 language	and	a	more	developed	social	structure	 in	the	
primate	society.		 	 	 	 	 	
In	 addition	 to	 the	waterfall	 dance	 rituals,	Harrod	 also	mentions	

cases	when	 chimpanzees	 reacted	 in	 a	 profound	way	 to	 other	 na-
tural	phenomena,	such	as	forest	fire,	earthquake,	running	water	or	
even	sunsets13.	The	case	of	sunset	watching	seems	to	be	the	most	
puzzling,	as	it	distinctly	stands	apart	from	the	other	stated	pheno-
mena.	Unusual	behavioral	patterns	might	be	understandable	in	ani-
mals	who	encounter	natural	phenomena	which	might	be	considered	
threatening	to	them	–	such	as	mentioned	forest	fire,	earthquake	or	
even	a	waterfall	–	a	feeling	of	wonder	or	awe	in	these	circumstan-
ces	might	be	conditioned	as	a	mere	natural	response	to	danger.	But	
a chimpanzee	could	not	possibly	feel	threatened	by	a	sunset,	thus	
a more	profound,	more	spiritual	experience	might	be	present.	In	one	
case14	a	wild	chimpanzee	was	observed	staring	at	a	sunset	for	a	con-
siderable	period	of	time,	in	another15	a	whole	group	of	chimpanzees	
engaged	in	playful	activities	and	sunset	watching	for	several	hours	
before	they	went	back	to	the	area	they	inhabited.		 	
Moreover,	a	 feeling	of	awe	or	wonder	need	not	be	only	connec-

11	 	GOODALL,	Jane.	Primal	spirituality	in	The Encyclopaedia of Religion and Nature.	Thoemmes	
Continuum,	New	York.

12	 	WALLAUER,	Bill.	Do Chimpanzees Feel Reverence for Nature? 2002.
13	 	HARROD,	James	B.	The case for chimpanzee religion.	 Journal	 for	 the	 Study	of	 Religion,	

Nature	and	Culture.	Vol	8,	No	1	p.	30.
14	 	KORTLANDT,	Adrian.	Chimpanzees in the Wild,	Scientific	American	206.5	pp.	128-38.
15	 	GOODALL,	Jane.	The Chimpanzees of Gombe: Patterns of Behavior.	Cambridge:
Harvard	University	Press	p.	594.
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ted	to	natural	marvels	or	phenomena.	The	sight	of	death	might	 tri-
gger	a similar	response,	as	we	see	in	Frans	de	Waal’s	account	of	wild	
chimpanzees	encountering	a	dead	member	of	their	tribe.	As	De	Waal	
describes,	chimpanzees	proceeded	to	embrace	one	another	display-
ing	sympathetic	behavior	and	in	one	case	a	juvenile	chimpanzee	even	
stared	at	the	dead	body	for	over	an	hour.	This,	while	it	does	not	ne-
cessarily	point	to	a	proto-religious	faith,	shows	a	certain	level	of	spi-
rituality,	sympathy	and	certainly	of	an	awareness	of	death,	to	which	
a	subject	might	stand	in	awe.16	Harrod	mentions	several	comparable	
cases17	in	which	chimpanzees	engaged	in	ritual	behavior	at	instances	
of	death	of	their	fellow	group	member.	Most	intriguing	example	being	
that	of	Tina	-	a	ten-year-old	chimpanzee	who	had	died	after	encoun-
tering	a	leopard	in	the	wild.	The	alpha	female,	with	several	other	ma-
les	immediately	started	guarding	the	deceased	body,	only	permitting	
certain	high	ranking	members	of	the	group	to	approach.	Soon	after,	
the	highest	ranking	members,	along	with	the	chimpanzees	who	were	
closest	to	Tina,	began	grooming	her	body	and	displaying	affectionate	
behavior	towards	the	dead	chimpanzee.	This	lasted	for	over	six	hours,	
while	some	of	the	chimpanzees	on	several	occasions	left	the	body	to	
fetch	food,	just	to	come	back	later	to	continue	in	the	ritual.	Mentio-
ning	other	similar	cases,	Harrod	concludes	that	these	kinds	of	death	
practices	are	common	among	chimpanzees,	 in	most	cases	following	
a imilar	pattern	of	ritualized	activities.	These	include	the	above	men-
tioned	grooming,	respect	for	the	dead	(higher	ranking	individuals	guar-
ding	the	dead	body),	affectionate	behavior	towards	the	dead	member	
of	the	group,	social	group	or	individual	silence	at	the	site	of	the	dece-
ased	member,	lamentation	and	in	some	occasions	aggressive	display	
by	the	males.	This	behavior	is	highly	unusual	and	dramatically	differs	
from	a normal	day	to	day	conduct	of	chimpanzees,	as	for	example	the	
silence	which	can	be	observed	at	the	site	of	the	dead	body	is	very	un-
common	in	traditional	chimpanzee	social	gatherings	which	are	in	most	
cases	rather	noisy	and	lively	events.

16	 	 DE	WAAL,	 Frans.	Good Natured: The Origins of Right and Wrong in Humans and Other 
Animals. Cambridge,	MA:	Harvard	University	Press,	1996	p.	3.

17	 	HARROD,	James	B.	The case for chimpanzee religion p. 16.
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 Neanderthals proto-religious practice

These	 studies,	 although	very	 intriguing,	 are	 inconclusive	at	best	
and	could	be	accused	of	an	overly	anthropomorphic	interpretation	
of	certain	types	of	behavior	for	which	there	might	be	a	much	sim-
pler,	non-spiritualistic	explanation.	It	is	true	that	engagement	in	de-
ath	rituals	or	simple	awareness	of	death	might	point	to	rudimentary	
ideas	of	afterlife	that	primates	might	hold	and	towards	which	they	
would	feel	awe	or	wonder,	but	at	the	same	time	we	might	be	just	
anthropomorphizing	 their	 behavior,	 falsely	 attributing	 it	 a	 spiritual	
dimension.		For	that	reason,	it	might	be	worthwhile	to	look	at	arche-
ological	 findings	 concerning	our	 closest	prehistoric	 relatives	–	 the	
Neanderthals.	Being	an	extinct	sub	species	of	the	homo genus	which	
got	separated	from	the	Homo	sapiens	lineage	around	600,000	years	
ago,	they	could	be	considered	“animals”	most	similar	to	modern	hu-
mans	but	considerably	more	developed	than	modern	primates18.	Lo-
oking	back	 into	the	evolutionary	history	of	our	own	species	might	
reveal	to	us	the	possible	changes	that	evolution	might	bring	to	pri-
mates.	 	 	 	 	 	 	
Barbara	J.	King	maintains	that	the	emergence	of	religiosity	or	spi-

rituality	can	be	traced	back	in	the	evolutionary	line	of	homo	sapiens,	
meaning	that	it	might	also	be	present	in	other	primates	or	at	 least	
that	there	exists	a	possibility	for	its	development.	Her	hypothesis19 
being	that	homo	sapiens	lineage	experienced	gradual	deepening	of	
consciousness	with	ever	increasing	capabilities	for	empathy	and	me-
aning	making.	This	over	time	brought	about	a	more	material-orien-
ted	meaning	making	and	even	ritualistic	behavior	which	resulted	in	
proto-spirituality	or	religiosity.	To	back	up	her	hypothesis	with	some	
evidence,	King	mentions	a	cave	site	of	Regourdou	in	France,	 inha-
bited	some	65,000	years	ago	by	Neanderthals.	This	particular	tribe,	
while	burying	one	of	their	tribemates,	engaged	in	a	form	of	a	burial	
ritual	as	they	laid	the	dead	body	in	an	earth	depression,	covered	it	
with	bare	bones,	placing	rocks	at	its	feet	and	in	the	end	covering	it	
18	 	VILLA	Paola	and	ROEBROEKS	Wil.	Neandertal Demise: An Archaeological Analysis of the 

Modern Human Superiority Complex.	PLoS	One.	2014;	9(4).
19	 	KING,	Barbara	J.	Primates and Religion.	Zygon	journal	of	religion	and	science.	Volume	43,	

Issue	2.	p.	458.
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with	more	rocks	and	ash,	even	placing	antlers	at	the	burial	site.	This,	
King	argues20,	requires	some	kind	of	symbolic	expression	on	the	part	
of	the	Neanderthals	as	the	bare	bones	and	stones	placed	in	the	gra-
ve	had	to	be	involved	in	some	form	of	meaning	making,	which	trans-
formed	them	in	the	eyes	of	the	tribal	members	into	something	more	
than	mere	stones	–	they	became	 instruments	of	a	 ritual	behavior.	
The	same	view	 is	 likewise	held	by	Phillip	Zaleski,	who	argues	 that	
the	 exceptionally	 large	 braincase	 of	 the	Neanderthals	 (10%	 larger	
than	that	of	a	typical	modern	human)	gives	us	no	reason	to	doubt	
their	capacity	for	symbolic	thought21.	Furthermore,	he	would	claim	
that	Neanderthals	engaged	in	a	form	of	ritualistic	practice	involving	
prayer	–	another	component	of	the	above	mentioned	Harrod’s	defi-
nition	of	proto-religion.	His	argumentation	being	heavily	influenced	
by	Henri	Breuil,	whose	extensive	archeological	work	on	prehistoric	
cave	paintings	led	him	to	conceive	a	theory	of	sympathetic magic	–	
postulating	the	cave	paintings	depicting	animals	to	be	a	form	of	pro-
to-prayer,	by	which	the	prehistoric	hunters	symbolically	slaughtered	
animals	in	their	paintings,	believing	it	would	later	bring	them	success	
in	actual	hunting.
These	 archeological	 findings	 seem	 to	 be	 pointing	 in	 a	 more	

conclusive	way	towards	a	possible	spiritual	or	religious	interpretati-
on,	leading	us	to	a	conclusion	that	the	ritualistic	behavior	observed	
in	primates	might	eventually	develop	into	more	distinctive	religious	
practice	over	time.	Chimpanzees,	 being	our	 closest	 relatives,	with	
about	94%	DNA	commonality,	might	in	some	time	follow	the	same	
evolutionary	path	as	the	Neanderthals	and	begin	engaging	in	a	simi-
lar	proto-religious	practice.	Above	mentioned	cases	of	death	rites,	
fascination	with	nature	and	awareness	of	death	are	already	manifes-
ting	a	signs	of	behavior	that	could	be	considered	similar	to	that	of	
Neanderthals,	which	is	distinctively	proto-religious.	
So,	although	we	cannot	definitively	prove	the	existence	of	proto-

-religious	practice	in	modern	primates,	we	can	nonetheless	claim	it	
to	be	one	of	the	conceivable	evolutionary	paths	that	their	species	
might	take	in	the	(distant)	future.	Other	findings,	giving	us	a	certain	

20	 	Ibid.	460.
21	 	ZALESKI,	Phillip.	Prayer: A History.	Mariner	Books.	2006	p.	16.
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proof	of	primate	spirituality	would	grant	us	an	easy	way	of	demon-
strating	their	consciousness,	nevertheless	I	believe	we	can	still	settle	
at	least	for	a	weaker	kind	of	argument.	We	have	shown	that	some	
of	the	behavior	displayed	by	primates	or	observed	in	archeological	
findings	of	the	Neanderthals	manifests	signs	of	a	proto-religious	be-
havior	as	defined	by	Harrod	in	his	trans-species	definition	of	religion.	
What	does	this	mean	in	relation	to	primate	consciousness?	An	im-
portant	conclusion	which	Harrod	draws	from	his	analysis	is	the	fact	
that	all	six	of	the	above	mentioned	components	of	a	trans-species	
religion	share	a	distinctive	aspect.	There	is	always	a	sentience of	an	
object	or	an	event,	which	then	in	turn	evokes	an	emotional	response	
that	triggers	a	ritualized	performance.22      
That	might	not	seem	worth	noting,	as	it	had	been	previously	ob-

served,	that	primates	are	undeniably	sentient and aware of	their	en-
vironment	which	 can	 be	 attested	 by	 their	 capabilities	 of	 problem	
solving23,	 tool	using24,	 and	 in	 some	 rare	 cases	even	 tool	making25.	
What	seems	to	be	more	puzzling	is	the	sentience	and	awareness	of	
abstract	concepts	and	phenomena	–	such	as	for	example	death	or	
aesthetic	beauty	(in	case	of	observing	nature	in	awe).	It	is	one	thing	
to	be aware of	and	approach	the	immediate	surroundings	in	a	prag-
matic	manner	and	deal	with	physical	objects	in	an	instrumental	way	
as	means	of	solving	a	specific	problem	(for	example	collecting	or	pro-
cessing	food	resources),	but	it	is	something	completely	different	to	
be aware of abstract	concepts	and	engage	in	proto-ritualistic	practice	
as	a	response	to	them.	What	we	can	say	with	certainty	is	that	prima-
tes	are	aware	of	death	in	some	way	or	another,	in	the	same	way	they	
are	aware	of	certain	natural	phenomena	(like	sunsets,	flowing	water	
etc.)	which	might	not	be	relevant	 to	them	 in	an	 instrumental	way,	
thus	suggesting	that	 they	might	simply	 feel	awe	or	wonder	at	 the	
occasion	of	encountering	them.	To	be	aware	of	death,	to	feel	awe	
and	wonder	–	these	cognitive	processes	indicate	a	presence	of	more	

22	 	HARROD,	James	B.	A Trans-Species Definition of Religion. Journal	for	the	study	of	religion	
nature	and	culture,	Vol.	5,	No.3.	p.	344.

23	 	KÖHLER,	W.,	&	Winter,	E.	The mentality of apes.	London:	K.	Paul,	Trench,	Trubner	&	Co.
24	 	 VAN	 SCHAIK,	 C.	 Manufacture and use of tools in wild Sumatran orangutans. 

Naturwissenschaften.	83:	pp.	186–188.
25  Ibid.
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than	a	mere	minimal	or	perceptual	consciousness	in	these	animals.	
To	experience	something abstract,	to	stand in awe and wonder	–	all	
of	this	requires	the	subject	to	be	aware	of	something	else or	different 
than	himself,	even	though	this	distinction	between	the	self	and	the	
other	might	not	yet	be	fully	conceptualized	in	the	subject	himself	as	
that	would	require	language	capabilities.	We	cannot	decisively	sol-
ve	the	question	of	animal	consciousness,	but	the	discussion	of	ani-
mal	spirituality	opens	new	and	interesting	perspective	in	which	the	
boundary	which	we	have	placed	between	us and them gets	narrower	
and	allows	us	to	see	animals	as	beings	that	are	much	closer	to	us	
than	we	once	thought.	
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Bytí a čas na sociální síti:
Pohled na fenomén trávení času na sociálních 
sítích perspektivou analýzy každodennosti
z Bytí a času
Filip	Rut

Úvod

Tématem	této	práce	je	trávení	času	na	sociálních	sítích	se	zvlášt-
ním	zaměřením	na	„bytí	na	Facebooku“.	Tento	fenomén	bych	se	chtěl	
pokusit	uchopit	s	pomocí	některých	slavných	Heideggerových	ana-
lýz	každodenní	neautentické	existence	z	Bytí	a	času1.	Heideggerovy	
analýzy	toho,	kým	v	nevlastním	modu	existence	„zprvu	a	většinou“	
jsme,	kým	jsou	pro	nás	druzí	a	o	co	nám	ve	vztahu	k	nim	jde,	čím	se	
většinou	zabýváme	a	jakou	časovost	naše	neautentická	exitence	má,	
patří	mezi	nejznámější	pasáže	Bytí	a	času.	Jsem	přesvědčen,	že	právě	
tyto	motivy	nabízejí	do	fenoménu	trávení	času	na	sociálních	sítích	
unikátní	vhled	a	jsou	vhodným	interpretačním	nástrojem,	který	může	
prosvětlit,	o	co	nám	většinou	v	aktivitě	na	sociální	síti	jde.	Budu	s	tě-
mito	motivy	pro	potřeby	této	rozsahově	velmi	omezené	práce	zachá-
zet	selektivně	a	neuctivě,	budu	je	používat	a	odkládat	podle	toho,	jak	
to	bude	vyžadovat	zpracovávaný	materiál.	Nejde	mi	tedy	rozhodně	
o	žádnou	komplexní	analýzu	všech	aspektů	neautentické	existence,	
ani	o	komplexní	interpretaci	sociálních	sítí.	Jde	mi	spíše	o	to,	jak	se	
–	heideggerovsky	řečeno	–	v	jedné	konkrétní	ontické	oblasti	(tráve-
ní	času	na	sociální	síti)	ukazují	fundamentálně	ontologické	struktury	
lidské	existence	(způsob	bytí	pobytu	v	nevlastním	modu	existence).
Smyslem	 této	 práce	 by	mělo	 být	 jak	 hlubší	 pochopení	 fenomé-

nu	 trávení	 času	na	sociálních	sítích,	 tak	pokus	o	aktualizaci	příkla-
dů	 a	 dodání	 současných	 ilustrací	 k	Heideggerovým	 analýzám.	 Pro	
Heideggera	 byly	 dobovým	 příkladem	média	 ztělesňujícího	 veřejný	
každodenní	 výklad	 skutečnosti	 primárně	 noviny	 –	 masově	 rozši-

1  Heidegger,	Martin,	Bytí	a	čas,	Praha:	OIKOYMENH,	2002
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řovaný	denní	tisk.2	Během	20.	století	tuto	funkci	postupně	doplnil	
a nahradil	nejprve	rozhlas	a	následně	televize.	Nástup	sociálních	sítí	
začátkem	21.	století	je	ale	pro	Heideggerovy	analýzy	neautentického	
způsobu	 existence	 podle	 mého	 názoru	 zvláště	 zajímavý.	 Ve	
specifické	směsi	přijímání,	zpracovávání	a	vlastního	vytváření	obsahu	
sociální	 sítě	 jednotlivými	uživateli	 lze	 totiž	sledovat	 jak	aktivní,	 tak	
pasivní	 stránku	 každodenního	 způsobu	 existence	 –	 sociální	 sítě	
jsou	jak	zdrojem	veřejně	vyložených	informací,	tak	i	místem	stávání	
se	 sebou	 samým	 a	 péče	 o	 druhé.	Mám	 za	 to,	 že	 se	 tato	 aktivita	
zcela	v	Heideggerově	 duchu	 „zprvu	 a	většinou“	 odehrává	v	modu	
neautentické	každodennosti,	ve	 kterém	skrze	 zdánlivou	prezentaci	
a	realizaci	sebe	samých	ve	skutečnosti	prezentujeme	a	realizujeme	
neosobní	‚ono se‘	–	a	právě	o	interpretaci	takto	vymezeného	feno-
ménu	(neautentické	bytí	na	sociálních	sítích)	mi	v	této	práci	půjde.
Vzhledem	k	omezenému	rozsahu	této	práce	nemá	smysl	pokou-

šet	se	o	vyčerpávající	analýzu	všech	aspektů	trávení	času	na	sociál-
ních	sítích.	Jde	mi	spíše	o	naznačení	interpretačního	směru,	který	mi	
připadá	nadějný.	Tento	směr	budu	ilustrovat	na	několika	vybraných	
rysech	této	aktivity,	ze	všeho	nejdříve	si	ale	připravím	půdu	výkla-
dem	hlavních	rysů	každodennosti	pobytu,	skrze	které	se	pokusím	ke	
svému	tématu	proniknout.
Téma	 trávení	 času	na	 sociálních	 sítí	 a	 jeho	dopadu	na	proměnu	

našeho	světa	je	vysoce	aktuální	a	stále	dokola	probírané	v	různých	
kontextech.	Byť	jsem	při	vyhledávání	zdrojů	pro	tuto	práci	na	žádnou	
takto	specificky	orientovanou	analýzu	nenarazil,	rozhodně	si	nečiním	
nárok	na	jakoukoliv	původnost	–	mám	spíše	dojem,	že	toto	téma	tak-
říkajíc	„visí	ve	vzduchu“	a	heideggerovský	přístup	k	němu	se	evident-
ně	nabízí.3	Doufám,	že	tento	přístup	může	vnést	novou	perspektivu	
2	 Heidegger,	Martin,	Bytí	a	čas,	Praha:	OIKOYMENH,	2002,	s.	157.
3	 Mé	práci	je	tematicky	nejbližší	článek	britské	filosofky	Tanji	Staehler	(Staehler,	Tanja,	Social	

networks	as	inauthentic	sociality.	In:	Metodo.	International	Studies	in	Phenomenology	and	
Philosophy,	 2	 (2),	 2014,	 s.	 227-248.).	 Staehler	v	 něm	 tvrdí,	 že	 sociální	 sítě	 jako	 takové	
představují	neautentickou	formu	spolubytí.	Téma	mé	práce	je	ale	širší	 (nejde	mi	pouze	o	
aspekt	spolubytí,	ale	o	neautentickou	existenci	jako	takovou)	a	má	teze	je	slabší	(netvrdím,	
že	 pobývání	 na	 sociálních	 sítích	 je	 ve	 všech	 svých	 podobách	 nutně	 neautentickou	
existencí,	 ale	 že	každodennost	na	 sociálních	 sítích	dává	dobrý	 smysl	 interpretovat	 skrze	
Heideggerovo	 pojetí	 neautentické	 existence).	 Na	 rozdíl	 od	 Staehler	 bych	 chtěl,	 nakolik	
mi	 to	 rozsah	 této	práce	dovolí,	 sestoupit	 z	obecné	 roviny	a	více	 se	věnovat	vykazování	
rysů	neautenticity	na	konkrétních	příkladech	z	každodennosti	na	sociálních	sítích.	Dalším	
příkladem	heideggerovského	přístupu	k	tématu	sociálních	sítí	je	článek	Leightona	Evanse	
(Evans,	Leighton,	A	Phenomenological	Analysis	of	Social	Networking.	 In:	At	the	Interface	
/	Probing	the	Boundaries.	Vol.	85,	2012,	s.	55-77.),	který	se	ale	snaží	uchopit	fungování	
sociálních	sítí	pomocí	pozdější	Heideggerovy	filosofie,	zvláště	skrze	jeho	pojetí	technologie.
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do	debaty	o	sociálních	sítích,	která	se	má	většinou	tendenci	stáčet	
k „vyvažování	pozitiv	a	negativ“.
Počáteční	přístup	k	sociálním	sítím	se	nesl	v	duchu	všeobecného	

nadšení	z	toho,	jak	sociální	sítě	přispějí	k	těsnější	provázanosti,	větší	
informovanosti,	a	tedy	i	kultivovanosti	společnosti	a	k	možnosti	se	
rychle	a	efektivně	organizovat.	Tento	přehnaný	optimismus	je	v	po-
sledních	letech	často	vystřídán	zděšením	z	přímo	opačného	efektu	–	
ze	sílící	roztříštěnosti	společnosti	a	ztráty	společné	půdy	pro	hledání	
pravdy,	z	bezprecedentního	hulvátství,	které	bylo	ještě	nedávno	ve	
veřejném	prostoru	nemyslitelné,	a	také	z	rezignované	pasivity,	kte-
rou	s	sebou	trávení	času	na	sociálních	sítích	často	nese.
Slepou	skvrnou	 takto	vedené	diskuze	o	pozitivech	a	negativech	

sociálních	sítí	je	dle	mého	názoru	to,	že	se	o	jejich	„příchodu“	a	„do-
padu	na	veřejné	mínění“	mluví	 jako	o	nějakém	přírodním	ději	–	asi	
jako	o	 suchu,	nebo	naopak	o	příznivém	klimatu,	 které	v	něm	žijící	
subjekty	plně	určuje	a	tvaruje.	Ve	skutečnosti	 jsou	ale	sociální	sítě	
specifickým	veřejným	prostorem	nebo	médiem,	ve	kterém	se	ode-
hrává	lidské	rozumění	a	jednání	vůči	světu,	druhým	a	sobě	samým.	
Porozumění	specifickým	rysům	každodennosti	na	sociální	síti	je	ne-
možné	bez	nějaké	představy	o	každodennosti	jako	takové.	Tenden-
ce,	kterým	sociální	sítě	dávají	nové	pole	působnosti,	ve	skutečnosti	
nijak	nové	nejsou.	Skutečné	porozumění	jejich	fungování	a	na	něm	
založená	případná	snaha	o	jejich	proměnu	tak	musí	mít	základ	v	po-
rozumění	struktuře	lidské	existence,	která	každé	rozumění	a	jednání	
zakládá	a	umožňuje.

Každodennost – neautentický modus bytí sebou

Tato	výkladová	 část	 práce	 se	věnuje	 stručnému	 předestření	 zá-
kladních	strukturních	momentů	neautentické	existence.	Těmito	zá-
kladními	momenty	 jsou	 spolubytí	 a	 neurčité	 ‚ono se‘	 (§§	 25	 –	 27)	
a každodennost	 našeho	 ‚bytí ve‘	 jakožto	 upadání	 pobytu	 (§§	 35	 –	
38).	Srozumitelný	výklad	časovosti	pobytu	v	jeho	každodennosti	(§§	
67	–	71)	by	vyžadoval	mnohem	důkladnější	obecnou	přípravu	přesa-
hující	rozsah	této	práce.	Některé	její	aspekty	tedy	alespoň	zmíníme	 	
interpretační	části	práce,	nebude	jí	ale	věnována	zvláštní	výkladová	
kapitola.
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Vzhledem	k	selektivnímu	zaměření	na	neautentický	modus	exis-
tence	se	pochopitelně	dopouštím	zásadního	vytržení	těchto	motivů	
z	 jejich	 kontextu.	Heideggerova	motivace	pro	vypracování	 analýzy	
každodennosti	 je	metodicko-ontologická.	Cílem,	o	který	mu	 jde,	 je	
nové	položení	otázky	po	bytí,	pro	které	je	podle	jeho	názoru	nutné	
začít	 si	 ji	 klást	nejprve	u	 takového	 jsoucna,	kterému	o	bytí	–	 totiž	
primárně	o	své	vlastní	bytí	–	neustále	 jde,	pro	které	 je	vlastní	bytí	
vždy	problematické	a	které	 je	 tak	sobě	samému	neustále	otázkou.	
Takovým	 jsoucnem	 je	právě	pobyt.4	Vypracování	existenciální	ana-
lytiky	pobytu	ale	podle	Heideggera	nesmí	být	vedeno	nějakým	ide-
álním	vyspekulovaným	modelem,	ale	naopak	musí	být	fenomenálně	
vykázáno	na	takovém	způsobu	bytí	pobytu,	který	je	mu	vlastní	zprvu	
a	většinou,	tedy	na	pobytu	v	jeho	každodennosti.	K	porozumění	pro-
jektu	Bytí	a	času	je	klíčové	mít	tento	širší	kontext	neustále	na	paměti,	
pro	tuto	práci	by	ale	příliš	časté	odbočky	k	němu	byly	ničivé.	Je	na-
příklad	zřejmé,	že	pro	celkové	pochopení	časovosti	v	každodennosti	
by	bylo	třeba	zabývat	se	časovostí	pobytu	obecně,	a	k	tomu	by	zase	
bylo	potřeba	vyjasnit	si	nejprve	starost	jako	způsob	bytí	pobytu.	Cíl	
mé	práce	je	ovšem	jiný,	a	proto	budu	k	tomuto	širšímu	kontextu	od-
kazovat	pouze	tam,	kde	to	bude	nezbytně	nutné.

Spolubytí a neurčité ‚ono se‘

Paragrafy	25	–	27,	ve	kterých	se	koncepce	neautentické	existence	
v	konkrétních	obrysech	objevuje	poprvé,	jsou	zaměřeny	na	„subjekt“	
‚bytí ve světě‘ – tedy	základní	struktury	pobytu.	Jde	o	pokus	odpo-
vědět	na	otázku,	kdo	je	takto	ve	světě.	Zaměření	na	tento	moment	
struktury	 ale	 nemůže	 být	 vytrženo	 z	 kontextu	 ‚bytí	ve	 světě‘	 jako	
celku.	Problém	tradiční	ontologie	spočíval	právě	v	tom,	že	izolovala	
subjekt	a	teprve	zpětně	se	mu	pokoušela	zjednat	přístup	ke	světu.	
Proto	je	třeba	brát	neustálý	ohled	na	to,	že	„subjekt“,	který	se	chys-
táme	zkoumat:	a)	je	vždy	již	ve světě,	a	to	nikoliv	tak,	že	by	se	v	něm	
vyskytoval	mezi	jinými	jsoucny,	ale	tak,	že	má svět (existenciálu	světa	
a	světskosti	je	věnována	třetí	kapitola	Bytí	a	času),	b)	jsou	mu	vlastní	
specifické	způsoby	‚bytí ve‘	(existenciálům	umožňujícím	odemčenost	
jsoucího	jako	rozpoložení	a	rozumění	artikulované	skrze	řeč	je	věno-
vána	kapitola	pátá).
4	 Heidegger,	Martin,	Bytí	a	čas,	Praha:	OIKOYMENH,	2002,	s.	60.
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Jako	předběžnou	odpověď	na	otázku	po	tom,	kdo	je	pobyt,	před-
kládá	Heidegger	formulaci:	„Pobyt	je	jsoucno,	které	jsem	vždy	já	sám,	
toto	bytí	je	vždy	moje.“5	To	by	nás	ale	mohlo	svádět	k	představě,	že	
přes	 snahu	vyhnout	 se	 zpředmětnění	 pobytu	 skrze	odlišení	výsky-
tu	 jakožto	 způsobu	bytí	nepobytových	 jsoucen	 a	 existence	 jakožto	
bytnosti	pobytu6,	v	jeho	jádru	stále	tkví	nějaké	něco	–	vyskytující	se	
subjectum,	kterému	jaksi	„navrch“	připisujeme	vlastnost	existování.
Heidegger	nepopírá,	že	je	nám	dáno	něco	takového	jako	„já	našich	

aktů“7	–	nesmíme	z	toho	ale	vyvozovat,	že	je	toto	já	nějakým	pevným	
základem,	který	můžeme	zkoumat	v	 izolaci	od	světa	a	ostatních	 já.	
Takto	pojaté	„já“	(ve	kterém	cítíme	ozvuky	Descartovy	res	cogitans,	
Kantovy	transcendentální	apercepce	nebo	Husserlova	transcenden-
tálního	já)	je	ale	pouhým	formálním	náznakem,	který	by	nám	neměl	
sugerovat	 jakousi	 samozřejmou	 danost	 ‚bytí	 sebou‘.	 Kým	v	 každo-
dennosti	jsme,	se	totiž	v	následující	analýze	odhalí	jako	„pravý	opak“8 

neproblematicky	daného	‚bytí	sebou‘.
Samozřejmá	danost	já,	kterou	se	v	sebereflexi	ujišťuji	a	upokojuji,	

protože	se	k	 sobě	vždy	mohu	obrátit	a	 jsem	si	bezprostředně	do-
stupný,	je	podle	Heideggera	pouze	ontická	–	týká	se	popisu	jsoucna.	
Způsob	bytí	tohoto	jsoucna	–	tedy	jeho	ontologická	struktura	–	není	
touto	samozřejmou	daností	já	nijak	vyjasněna.9
V	§	26	se	Heidegger	dostává	k	analýze	vztahu	pobytu	k	druhým	

pobytům.	Ve	světě	se	pobyt	nesetkává	pouze	s	příručními	a	výsky-
tovými	jsoucny,	ale	i	se	zvláštním	bytím	druhých	pobytů	–	tedy	se	
jsoucny,	která	nejenže	nitrosvětsky	vystupují,	ale	sama	mají	charakter	
‚bytí	ve	světě‘	–	mají	svět.	Heidegger	zde	využívá	podobný	postup	
jako	při	překonání	chybně	myšleného	vztahu	mezi	subjektem	a	před-
mětem	ve	světě.	Propast,	která	vzniká	mezi	subjektem	a	(typicky	„po-
znávaným“)	předmětem,	a	kterou	je	pak	třeba	následně	překonávat,	
je	výsledkem	představy,	že	subjekt	sám	je	vyskytujícím	se	předmě-
tem	svého	druhu,	který	se	díky	nějaké	své	zvláštní	vlastnosti	může	
vztahovat	k	jiným	vyskytujícím	se	předmětům.	V	Heideggerově	kon-
cepci	ale	tato	propast	vůbec	nevzniká,	protože	pobytové	vztahování	
se	k	nitrosvětsky	vystupujícím	jsoucnům	(ať	už	prakticky	obstaráva-

5 Heidegger,	Martin,	Bytí	a	čas,	Praha:	OIKOYMENH,	2002,	s.
6 Tamt.,	s.	64.
7 Tamt.,	s.	145.
8 Tamt.,	s.	145.
9	 Tamt.,	s.	146.
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jící,	nebo	teoreticky	poznávající)	není	důsledkem	nějaké	 jeho	vlast-
nosti,	ale	je	zakotveno	v	samotném	způsobu	bytí	pobytu.	Podobně	
tedy	platí,	že	pobyt	setkávající	se	ve	světě	s	druhými	pobyty	nepo-
třebuje	v	nějaké	zvláštní	schopnosti	intersubjektivity	vykročit	ze	sebe	
k	druhému	pobytu,	protože	jakožto	‚bytí	ve	světě‘	u	druhého	pobytu	
vždy	již	je.10	Pokud	k	‚bytí	ve	světě‘	vždy	již	patří	pobývání	u	druhých	
pobytů,	které	také	mají	charakter	‚bytí	ve	světě‘,	svět	se	ukazuje	jako	
vždy	již	spolusvět	a	pobyt	jako	vždy	již	spolupobyt.11

Této	části	Bytí	a	času	předchází	analýza	světa	jako	existenciálu	po-
bytu,	která	charakterizuje	svět	jako	celek	odkazů	příručních	jsoucen	
–	prostředků,	které	jsou	určeny	svou	dostatečností	–	mají	vždy	své	
‚k čemu‘.12	Celkovost	 světa	 je	 zakotvena	v	 posledním	 ‚kvůli	 čemu‘,	
a to	kvůli	pobytu	 samému,	 tedy	kvůli	 jeho	bytostné	zainteresova-
nosti	na	svém	bytí	v	rozvrhování	se	do	svých	možností.
Je-li	ale	svět	spolusvětem	a	pobyt	spolupobytem,	pak	ovšem	toto	

‚kvůli	čemu‘	zároveň	určuje	moje	bytí	jako	bytí	kvůli	druhým	poby-
tům,	pro	ně	a	k	nim.	Druhý	pobyt,	nakolik	ho	jako	takový	rozeznávám,	
ve	světě	nevystupuje	jako	příruční	jsoucno	odkazující	ke	svému	in-
strumentálnímu	použití.	V	rozvrhování	sebe	sama	do	svých	možností	
je	tak	posledním	‚kvůli	čemu‘	pobyt	můj	i	pobyt	druhého.	Bytí	k dru-
hým	 tak	 nemá	 charakter	 obstarávání,	 protože	 jeho	 centrum	 není	
v mém,	ale	v	druhém	pobytu,	jde	o	starání	se	o	něj	–	péči.13

Je	dobré	na	tomto	místě	připomenout,	že	 tu	 jako	vždy	mluvíme	
o apriorních	strukturách	pobytu.	Spolubytí	jakožto	apriorní	struktu-
ra	pobytu	teprve	umožňuje	např.	vciťování	se,	ale	i	deficientní	mody	
jako	je	osamělost.	Stejně	tak	péče	jakožto	apriorní	způsob	spolubytí	
teprve	umožňuje	deficientní	mody	jako	bezohlednost	nebo	přezírání.
V	 autentické	 péči	 podle	Heideggera	 nejde	 o	 odebírání	 svobody	

a přebírání	 zodpovědnosti	 za	 druhý	 pobyt.	 Naopak	 –	 pokud	 ro-
zumím	druhému	jako	spolupobytu,	rozumím	mu	jako	jsoucnu,	které	
má	o	 své	bytí	 starost,	 a	 které	 se	 tak	 samo	do	 rozvrhuje	do	 svých	
možností.14 
Pobyt	 ale	 původně	 není	 autenticky	 sebou	 samým	 a	 nerozumí	

autenticky	 sobě,	 ani	 druhým	 pobytům.	 Je	 naopak	 rozptýlen	 do	

10	 Janke,	Wolfgang,	Filosofie	existence,	Praha:	Mladá	fronta,	1995,	s.	185.
11	 Heidegger,	Martin,	Bytí	a	čas,	Praha:	OIKOYMENH,	2002,	s.	148.
12	 	Tamt.,	s.	108.
13	 	Tamt.,	s.	151.
14	 	Tamt.,	s.	152.
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světa	 v	 různých	modech	 obstarávání.	V	 rozptýlení	 do	 obstarávání	
jsou	můj	pobyt	i	pobyty	druhých	prvotně	„(...)	tím,	čím	se	zabývají.“15 
V každodennosti	má	spolubytí	charakter	odstupu	–	péče	o	druhého	
není	autentickým	uvolňováním	druhého	k	jeho	vlastním	možnostem,	
ale	starostí	o	rozdíl	mezi	mnou	a	druhým.	Je	 to	starost	o	 to,	co	si	
druhý	 o	 mně	 myslí,	 jestli	 mě	 nepřevyšuje	 nebo	 jestli	 mě	 naopak	
nedohání.
Z	toho	plyne	specifická	podřízenost	druhým	–	pobyt	není	sebou	

samým,	 protože	 se	 nerozvrhuje	 do	 svých	 vlastních	 možností,	 ale	
nechává	si	své	možnosti	předkládat	a	diktovat	druhými.	Ti	tak	také	
přestávají	být	spolupobyty	ve	své	jedinečnosti,	stávají	se	zastupitel-
nými.
„Subjektem“	 každodenní	 neautentické	 existence	 tak	 není	 žádné	

‚bytí	sebou‘,	ale	neurčité	‚ono se‘.	Druzí	nejsou	žádná	vládnoucí	sku-
pina,	ale	je	to	„každý	druhý“16	-	neautentický	pobyt	odevzdává	volbu	
svých	možností	tomu,	jak	se	druzí	obvykle	chovají,	„jak	se	to	dělá“.	
Pobyt	 jedná	 tak,	 jak	 si	myslí,	 že	 se	 to	 od	 něj	 očekává	 (ať	 už	 si	 to	
uvědomuje,	 nebo	ne).	 Z	 toho	plyne,	 že	 způsobem	bytí	 ‚ono	 se‘	 je	
obstarávání	průměrnosti.17 
Odstup,	 nivelizace	 a	 průměrnost	 konstituují	 veřejnost,	 která	

vytváří	dominantní	porozumění.	Toto	porozumění	nevychází	z	toho,	
že	by	pobyt	ve	vlastním	porozumění	jsoucno	původně	sám	odkrýval,	
ale	 pouze	 z	masovosti	 ‚ono	 se‘.	Veřejný	výklad	 ztrácí	 se	 jsoucnem	
kontakt	a	pouze	omílá	už	jednou	vyřčené.
Anonymita	 ‚ono	 se‘	 odnímá	 pobytu	 odpovědnost,	 a	 tak	 mu	

ulehčuje,	tím	je	tak	svůdné	a	upevňuje	svojí	vládu.	Všechny	uvedené	
charakteristiky	‚ono	se‘	konstituují	„prvotní	„stálost“	pobytu“.18

Z	toho,	že	‚ono	se‘	není	nikým	konkrétním,	neplyne,	že	by	nebylo	
skutečným,	případně	že	by	bylo	nějakým	obecným	rodem	subjektů.	
‚Ono	 se‘	 není	 výskytovým	 jsoucnem,	 ale	 existenciálem.	 Pobyt	
samozřejmě	neztrácí	v	neautentickém	modu	„jáství“	ve	smyslu	„sub-
jektivní	perspektivy“,	ale	tím,	kdo	skrze	něj	 fakticky	 jedná,	není	on	
sám	tváří	v	tvář	svým	autentickým	možnostem,	a	tím,	kdo	skrze	něj	
fakticky	rozumí,	není	on	sám,	který	by	odkrýval	bytí	jsoucen.	Není	to	

15	 Tamt.,	s.	156.
16	 Tamt.,	s.	145.
17	 Tamt.,	s.	157
18	 Tamt.,	s.	158.
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ovšem	ani	žádný	konkrétní	druhý,	je	to	právě	„každý	druhý“.
V	modu	‚ono	se‘	je	pobyt	zprvu	vždy	a	nutně	–	„Je	to	tato	struktura	

sama,	co	samu	sebe	zprvu	míjí	a	zakrývá.“19	Tento	způsob	existence	
je	ovšem	možné	prolamovat	do	autentického	bytí	sebou.	Autentická	
existence	je	tedy	modifikací	 ‚ono	se‘,	která	je	možná	vytrhnutím	se	
z	něj	skrze	vztah	k	vlastní	konečnosti	–	uvědomění	si	svého	pobytu	
jakožto	‚bytí ke smrti.‘20 

Každodenní ‚bytí ve‘ jako upadání pobytu

K	explicitní	tematizaci	každodennosti	jako	nejběžnějšího	základní-
ho	způsobu	bytí	pobytu	se	Heidegger	znovu	dostává	po	výkladu	zá-
kladních	způsobů	‚bytí	ve‘,	tedy	základních	podmínek	možnosti	všeho	
odkrývání	jsoucna.	Těmito	základními	způsoby	jsou	rozpoložení	(které	
nám	naladěností	odemyká	celek	naší	situace,	staví	nás	do	jejího	cen-
tra	 a	odhaluje	 tak	naši	vrženost	–	 fakticitu)	 a	 rozumění	 (které	nám	
ukazuje	jsoucí	jako	srozumitelné	vzhledem	k	našim	možnostem).	Tyto	
existenciály	jsou	podmíněny	stejně	původním	existenciálem	řeči,	ve	
které	se	artikulují.	Přikročme	už	po	tomto	krátkém	zasazení	do	kon-
textu	k	tomu,	jak	se	tyto	způsoby	‚bytí	ve‘	ukazují	v	neautentickém	
modu	existence.
Základní	určení	‚bytí	ve‘	neautentické	existence	je	(vždy	již	učině-

ný)	překrok	od	řeči,	která	srozumitelně	artikuluje	to,	„o	čem	je	řeč“,21 
k řečem	které	jsou	od	vyjevujícího	se	bytí	jsoucího	odtrženy	a	jsou	
srozumitelné	pouze	na	základě	obecné	přibližné	srozumitelnosti	ře-
čeného	jako	takového.	Nezakotvenost	v	konkrétním	odhalování	ně-
čeho	jsoucího	dává	řečem	samostatnost,	ve	které	se	omílají	a	šíří.22 
Nejde	ovšem	o	žádné	zamýšlené	lhaní	nebo	klamání,	jde	o	odtržení	
řeči	 od	 toho,	 o	 co	 v	 ní	 původně	 šlo;	 jde	 o	 osamostatnění	 tohoto	
vyřčeného,	 které	přestane	být	 artikulovaným	 rozuměním	 tomu,	 co	
se	vyjevuje,	a	stane	se	průměrným	a	všem	veřejně	přístupným	po-
rozuměním,	které	žádné	vyjevování	nepotřebuje.	Řeči	 jsou	tím	„co	
se	zkrátka	ví“.	Jsou	prostředkem	průměrné	srozumitelnosti,	která	je	
veřejnému	výkladu	vlastní.

19	 Tamt.,	s.	160.
20	 Jak	se	ukáže	v	druhé	části	Bytí	a	času.	Tamt.,	s.	272	a	dále.
21	 Tamt.,	s.	201.
22	 Tamt.,	s.	201.
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Na	tomto	místě	je	dobré	připomenout,	že	tu	nejde	o	žádnou	kri-
tiku	planého	žvanění,	ale	o	popis	způsobu,	jakým	je	nám	vše	zprvu	
a	většinou	přístupné	a	srozumitelné.	Jako	takový	není	tento	způsob	
srozumitelnosti	pouze	nebo	primárně	překážkou	k	vlastnímu	auten-
tickému	odkrývání	jsoucího,	 je	spíš	jeho	nutnou	(nikoliv	ovšem	po-
stačující)	podmínkou.
Dalším	 specifickým	modem	 každodenního	 ‚bytí	ve‘	 je	 zvědavost.	

Zvědavost	je	způsob,	jakým	se	v	každodennosti	projevuje	touha	po	
vidění,	po	vhledu,	po	novém	proniknutí	do	skutečnosti,	nebo	touha	
po	porozumění	nové	skutečnosti.	Na	rozdíl	od	zaměřeného,	soustře-
děného	bytí	k	viděnému	ale	zvědavosti	nejde	o	porozumění	tomu,	co	
k	pobytu	jakožto	nové	přichází,	ale	právě	o	možnost	ho	zahlédnout,	
o	jeho	„novotu“.	Zvědavost	nikdy	u	ničeho	nevydrží	–	protože	jí	také	
o	nic	konkrétního	nejde,	jde	jí	právě	o	svou	možnost	zahlédat	stále	
nové.	Svou	těkavostí	umožňuje	pobytu	u	ničeho	nesetrvat,	ničeho	se	
závazně	nezhostit	a	ničemu	se	nesnažit	do	hloubky	porozumět,	ale	
naopak	být	na	způsob	rozptýlení.23 

Dvojznačnost je	podobou	řečí	a	zvědavosti	ve	vztahu	k	pobytu	roz-
vrhujícímu	se	do	svých	možností.	Dokud	možnosti	nenastávají	a	ne-
jsou	tu	k	realizaci	ve	výzvě	ke	konkrétnímu	zodpovědnému	zhoštění	
se	jich,	jsou	předmětem	řečí	a	zvědavého	zájmu	jako	něco	výsostně	
důležitého.	Jakmile	tu	ale	jako	takové	začnou	být,	dvojznačnost	za-
jistí	jejich	ztrivializování	na	něco	„co	se	dalo	tušit“24,	co	už	je	dávno	
samozřejmé	a	nezajímavé	a	od	čeho	je	třeba	se	přesunout	zase	k ně-
čemu	novému.
Všechny	zmíněné	aspekty	každodenního	‚bytí	ve‘	propojuje	Heide-

gger	ve	shrnujícím	pojmu	upadání pobytu.	Upadáním	je	neautentická	
existence	 proto,	 protože	 se	ve	 svém	 každodenním	 ‚bytí	 sebou‘	ve	
skutečnosti	sebou	nestává	–	 je	zprvu	a	většinou	pohlcena	světem	
a	druhými.	Upadání	do	světa	nicméně	není	žádné	zrušení	sebe	sa-
mého,	protože	svět	není	žádným	kontejnerem,	do	kterého	by	pobyt	
mohl	z	nějakého	ideálního	stavu	izolovaného	bytí	u	sebe	upadnout.	
Svět	patří	k	bytí	pobytu,	 je	existenciálem,	a	tak	 i	upadání	do	světa	
a k	němu	náležející	nezakotvenost,	 roztěkanost	a	odcizenost	sobě	
samému	je	modem	jeho	bytí	sebou.25	Jakožto	upadající	nicméně	není	

23	 Tamt.,	s.	201.
24  Tamt.,	s.	207.
25	 Tamt.,	s.	212.
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pobyt	sebou	samým	ve	smyslu	uchopení	svých	nejvlastnějších	mož-
ností,	které	v	plné	zodpovědnosti	a	jednoznačnosti	tváří	v	tvář	své	
konečnosti	volí.	Jakožto	upadající	za	něj	totiž	rozumí	a	jeho	možnosti	
rozvrhuje	nadvláda	druhých,	jíž	je	anonymní	součástí.

Každodennost na sociální síti

V	 této	 části	 práce	 se	 konečně	 dostávám	 k	 tomu	 stěžejnímu	 –	
k pokusu	vykázat	výše	naznačené	pojetí	každodennosti	na	jednom	
konkrétním	způsobu	jejího	prožívání.	Vzhledem	k	rozsahu	této	práce	
se	o	to	pokusím	pouze	u	několika	vybraných	bodů,	v	zájmu	systema-
tičnosti	se	ale	pokusím	přidržet	postupu	výše	provedeného	výkladu.
Sociální	sítí,	ke	které	budu	nejčastěji	poukazovat	a	na	které	budu	

svou	analýzu	stavět,	je	Facebook.	Facebook	je	k	tomuto	účelu	vhod-
ný,	protože	je	ze	všech	sociálních	sítí	zdaleka	nejrozšířenější26	a	obsa-
hově	nejrozmanitější.	Na	rozdíl	od	Twitteru,	který	slouží	primárně	jako	
místo	pro	zorientování	se	v	nejnovějších	aktualitách	a	v	reakcích	na	
ně,	nebo	od	sítí	jako	Instagram	nebo	Snapchat,	které	slouží	primárně	
k	 rychlé	výměně	 zábavných	momentek	a	několikavteřinových	videí	
mezi	uživateli	chytrých	telefonů,	 je	Facebook	mnohem	všestranněj-
ším	prostředím.	V	provozu	na	Facebooku	se	mísí	zprávy	všedního	dne	
s	osobními	informacemi	o	životě	přátel,	pozvánky	na	masové	politické	
meetingy	a	demonstrace	s	rodinnými	oslavami	narozenin	a reklam-
ní	zprávy	nebo	pracovní	organizační	emaily	s	intimním	dopisováním.	
Tato	šíře	možností	různého	využití	dělá	z Facebooku	více,	než	jenom	
konkrétní	nástroj,	internetovou	aplikaci	s	jedním	jasně	daným	účelem.	
Facebook	je	spíše	všestranným	„virtuálním	prostorem“,	do	kterého	lze	
přemístit,	nebo	alespoň	v	té	či	oné	podobě	promítnout,	prakticky	kaž-
dou	lidskou	aktivitu	probíhající	mimo	něj.	Proto	si	myslím,	že	má	smysl	
mluvit	o	„každodennosti	na	Facebooku“,	na	rozdíl	od	například	„kaž-
dodennosti	na	stránkách	Studijního	informačního	systému“.	Mnoho-
tvárnost	virtuálního	prostoru	Facebooku	umožňuje	dle	mého	názoru	
mluvit	o	trávení	času	na	něm	jako	o	komplexní	životní	formě,	ve	které	
se	může	lidská	existence	ukázat	jako	autentická	nebo	neautentická.

26 K	září	2016	měl	Facebook	zhruba	1.71	miliardy	uživatelů.	(Most	famous	social	network	
sites	worldwide	as	of	September	2016,	ranked	by	number	of	active	users.	[online].	Statista:	
©	2016	[cit.	15.9.2016].	Dostupné	z:	https://www.statista.com/statistics/272014/global-
social-networks-ranked-by-number-of-users)
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Subjekt trávení času na sociální síti

Jádrem	Facebookového	„života“	 jednotlivce	 je	 jeho	profil.	Profil	 je	
tím,	co	si	musí	každý	uživatel	založit,	aby	mohl	do	Facebooku	vstoupit	
a	aby	se	mohl	začít	propojovat	s	profily	ostatních.	Profil	je	místem	iden-
tity	uživatele	–	na	profilu	se	soustřeďují	všechny	podstatné	informace	
(od	data	narození	a	školy,	kterou	vystudoval,	přes	alba	fotek	a videí	
zachycujících	 uživatele	 v	 různých	 situacích,	 až	 po	 seznamy	 filmů	
a hudebních	 skupin,	 které	označil	 trademarkovým	 „líbí	 se	mi“,	nebo	
seznam	 spřátelených	 profilů	 ostatních	 uživatelů.	 Na	 „zdi“	 vlastního	
profilu	pak	uživatel	zveřejňuje	příspěvky,	které	chce	se	svými	„přáteli“	
sdílet,	a	které	se	tu	řadí	do	jeho	osobní	historie,	kterou	si	kdokoli	ze	
spřátelených	 uživatelů	 může	 procházet.	 Profil	 je	 plně	 v	 režii	 svého	
vlastníka,	je	prostorem	jeho	sebe-utváření	a zároveň	pevným	místem,	
kde	 se	v	podobě	historie	 jeho	příspěvků	 sedimentuje	 jeho	 identita.	
Jako	takový	je	profil	chápán	jako	prostor	pro	manifestaci	vlastní	origi-
nality	a	sebe-prezentaci.	Je	samozřejmým	a	každému	během	několika	
kliknutí	 dostupným	 obrazem	 o	 tom,	 kým	 člověk	 je.	 Tato	 představa	
o prezentování	vlastní	originální	identity	je	ale	právě	v	ostrém	napětí	
s tím,	že	skrze	profil	většinou	nepromlouvá	žádný	originální	subjekt,	
ale	naopak	neurčití	druzí	–	specifické	facebookové	‚ono	se‘.
Už	název	„sociální	síť“	dává	na	srozuměnou,	že	Facebook	 je	pri-

márně	sférou	spolubytí,	vzájemného	lidského	propojování,	sledování	
a	interakce.	Běžný	provoz	na	sociální	síti	skvěle	ilustruje	Heidegge-
rovu	tezi,	že	druhým	i	sobě	rozumí	pobyt	prvotně	z	obstarávaného	
jsoucna	a	druzí	jsou	tedy	pro	něj	primárně	tím,	čím	se	zabývají.	Zá-
kladní	podobou	 „statusu“,	 což	 je	nejběžnější	 forma	 facebookového	
příspěvku,	je	právě	informace	o	tom,	čím	se	člověk	aktuálně	zabývá,	
co	právě	vidí,	co	právě	zaslechl,	nebo	nad	čím	právě	přemýšlí,	dopl-
něná	ideálně	aktuální	fotkou	nebo	videem	sebe	samého	„při	díle“.27 
Internet	 dostupný	na	 chytrých	 telefonech	dává	 každému	neustále	
možnost	vystupovat	pro	celou	svou	sociální	skupinu	v	reálném	čase	
jakožto	 „zabývající	 se	tím	a	tím“.	 Internetová	 síť	nepřetržitě	mapu-
je	místa	připojení	a	umožňuje	jejich	zveřejnění	(ve	škole,	v	kavárně,	
27	 Viz	celý	„fenomén	selfie“.	Autoportréty	z	chytrých	telefonů	umožňující	dokumentovat	sebe	

sama	jako	„něčím	se	zabývajícího“	pronikly	do	všech	představitelných	sfér	–	ve	facebookovém	
proudu	příspěvků	tak	vedle	sebe	můžeme	narazit	na	„selfie“	bývalé	spolužačky	ze	základní	
školy,	usmívající	se	do	kamery	v	kadeřnictví	během	barvení	vlasů,	a	„selfie“	senátora	Zdeňka	
Škromacha,	 usmívajícího	 se	 do	 kamery	 během	 své	 účasti	 na	 terezínské	 tryzně	 za	 oběti	
holocaustu.
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v knihovně,	na	cestě,	na	letišti,	v	restauraci,	v	klubu...),	člověk	je	tak,	
ať	je	kdekoli,	ve	svých	běžných	činnostech	neustále	všem	přítomný.	
Pomocí	přidružených	aplikací	zveřejňujících	detaily	z	různých	aktivit	
(Xy	právě	uběhl	tolik	a	tolik	kilometrů	po	takové	a	takové	trase	nebo	
právě	nakoupil	v	tom	a	tom	obchodě)	se	mi	druzí	ukazují	v	tom,	čím	
se	zabývají,	takřka	v	kvantifikované	podobě.	Přesně	měřitelná	a oka-
mžitě	dostupná	je	také	popularita	uživatele	odrážející	se	v	počtu	jeho	
„přátel“	a	„followerů“.	Z	počtu	„likes“	a	„shares“	je	také	okamžitě	vi-
dět,	jaký	dosah	určitý	příspěvek	má.28 
Tato	neustálá	přítomnost	druhých	jako	tak	a	tak	činných	a	Face-

bookem	předpřipravené	převedení	 těchto	činností	do	podoby	pře-
hledných	dat	 jsou	 jako	dělané	přímo	na	míru	primárnímu	způsobu	
péče	o	druhé	–	totiž	péči	o	odstup	mezi	mnou	a	druhým,	o	srovnání,	
tedy	o	dohánění	nebo	předbíhání.	Nejlépe	lze	tuto	starost	o	odstup	
ilustrovat	na	situaci	typické	pro	„nové	spřátelení“	na	Facebooku,	tedy	
o	propojení	profilů	a	nově	nabytou	možnost	navzájem	se	sledovat.	
Po	vzájemném	„přijetí	mezi	přátele“	následuje	prohlížení	profilu	dru-
hého,	procházení	jeho	fotek	a	zdi,	stručné	prostudování	základních	
informací.	Skutečný	zájem	a	smysl	tohoto	počínání	se	ovšem	proje-
ví	 záhy,	 když	uživatel	 zamíří	 zpět	na	vlastní,	důvěrně	známý	profil,	
a prohlíží	si	ho	znovu	a	jinak	–	jakoby	očima	druhých	a	ve	starosti	
o nově	umožněné	srovnání.
Druzí,	kteří	jsou	na	Facebooku	neustále	přítomni	ve	svých	činnos-

tech,	a	o	srovnání	s	nimiž	má	uživatel	starost,	mu	zároveň	svou	ak-
tivitou	předkládají	možnosti,	kterých	se	mohu	v	této	starosti	chopit.	
Srovnání	s	druhými	pro	něj	totiž	může	dopadnout	„dobře“,	jenom	po-
kud	se	jim	vyrovná	v	rámci	těch	možností,	které	mu	nabízejí.	Zdánlivá	
sebe-realizace	a	manifestace	vlastní	originality,	kterou	se	sdílení	kaž-
dodenního	života	se	svou	facebookovou	sociální	skupinou	tváří	být,	
se	ve	skutečnosti	ukazuje	jako	manifestace	uniformity	a	průměrnosti	
‚ono	se‘,	kterou	jako	součást	anonymních	druhých	pomáhá	uživatel	
vytvářet	a	udržovat.

28	 Aspektu	 kvantifikované	 podoby,	ve	 které	 se	mi	 druhý	 na	 Facebooku	 ukazuje,	 si	 všímá	 i	
Staehler.	Staehler,	Tanja,	Social	networks	as	inauthentic	sociality.	In:	Metodo.	International	
Studies	in	Phenomenology	and	Philosophy,	2	(2),	2014,	s.	230.
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Veřejnosti a veřejné výklady

Dalším	základním	aspektem	sociálních	sítí	je	sdílení	informací	z	ve-
řejného	prostoru	–	zpráv,	aktuálních	zpravodajských	videí	a	politic-
kých	komentářů,	které	poskytují	výklad	všeho	„světového	dění“.	Toto	
zabývání	se	informacemi	ovšem	není	od	ostatních	aktivit	na	sociální	
síti	nijak	odděleno,	naopak	s	nimi	úzce	souvisí.	I	ve	svém	zabýváním	
se	informacemi	jsem	totiž	tím,	čím	se	zabývám.	Vystupují	tak	i	druzí	
a	i	zde	funguje	stejná	struktura	srovnávání	a	péče	ve	formě	starosti	
o	odstup.	Ve	svém	sdílení	informací	se	uživatel	ukazuje	jako	ten,	kdo	
důvěřuje	určitým	zdrojům,	určité	problémy	považuje	za	palčivé	a	jiné	
naopak	za	marginální,	hlásí	se	názorově	k	některým	komentátorům	
a	 jiné	 naopak	 zavrhuje.	 Starost	 o	 odstup,	 nechávání	 si	 předkládat	
možnosti	druhými	a	z	toho	plynoucí	obstarávání	průměrnosti	ale	ústí	
v	to,	že	zdánlivě	svobodné	hledání	a	sdílení	 informací	a	polemická	
diskuze	nad	nimi	 je	ve	skutečnosti	většinou	pouhým	obřadem	po-
tvrzujícím	už	předem	vládnoucí	veřejný	výklad.	V	konkrétní	sociální	
skupině	na	Facebooku	se	tak	většinou	sdílí	stejné	články	ze	stejných	
zdrojů,	panuje	stejné	pobouření	nad	stejnými	událostmi	a	i	v	případě	
kritické	diskuze	v	rámci	jedné	skupiny	jsou	většinou	protichůdné	po-
zice	předem	jasné	a	výsledek	je	předvídatelný.
Specifickým	rysem	facebookové	veřejnosti	a	jejího	veřejného	vý-

kladu	 je	 ovšem	 její	 roztříštěnost.	Veřejnost	 (v	 Hedeiggerově	 slova	
smyslu)	samozřejmě	nikdy	nebyla	pouze	jedna	a	rozlišení	společnosti	
do	jednotlivých	sociálních	„bublin“	není	v	zásadě	ničím	novým.	Kaž-
dá	sociální	skupina	je	do	určité	míry	vlastní	samostatnou	veřejností	
s vlastním	veřejným	výkladem,	 který	 konstituuje	 vlastní	 průměrné	
porozumění	světu	a	vytváří	své	vlastní	normy	chování	(heideggerov-
sky	řečeno	–	předkládá	vlastní	průměrné	možnosti).
Míra	roztříštěnosti	společnosti	do	těchto	skupin	a	 jejich	vzájem-

ná	 izolovanost	ale	dle	mého	názoru	nárůstem	používání	sociálních	
sítí	exponenciálně	vzrostla	–	což	je	s	ohledem	na	jejich	původní	cíl,	
totiž	 lidské	 propojování	 a	 sdílení,	 paradoxní.	 Heidegger	 se	 ze	 své	
fundamentálně	ontologické	pozice	konkrétním	podobám	veřejnosti	
pochopitelně	nevěnoval.	Mám	ale	za	to,	že	výše	vyložené	Heidegge-
rovy	analýzy	dokáží	tento	vývoj	velice	dobře	vysvětlit.
Průměrnost	obstarávající	‚ono	se‘	chce	v	šíření	veřejného	výkladu	

zahladit	všechny	rozdíly	a	zadupat	všechny	odchylky,	které	je	ohro-
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žují	a	nabourávají	 jeho	průměrné	rozumění.	Ve	virtuálním	prostoru	
sociální	skupiny	na	Facebooku	je	tato	tendence	uskutečnitelná	mno-
hem	 jednodušeji	 a	 celkověji,	 než	v	 jakémkoli	 jiném	prostředí.	 Stačí	
totiž	vybočující	hlas	(ať	už	je	jeho	vybočování	dané	jeho	autenticitou,	
nebo	jenom	jeho	příslušností	k	jiné	„veřejnosti“)	jedním	kliknutím	za-
blokovat,	vymazat,	nebo	ho	dokonce	jenom	ignorovat	a	nereagovat	
na	něj.	Facebookový	algoritmus	totiž	řadí	uživateli	přístupné	příspěv-
ky	podle	toho,	jak	moc	je	na	základě	dat	o	jeho	minulých	interakcích	
pravděpodobné,	že	se	jimi	bude	zaobírat.	Ignorování	určitého	zdroje	
nebo	 typu	 informací	 tak	 stačí	 pro	 to,	 aby	 s	 ním	 uživatel	 byl	 kon-
frontován	méně	často,	nebo	vůbec.	Dochází	tak	k	paradoxní	situaci,	
kdy	existenciální	struktura	sloužící	v	rámci	logiky	veřejného	výkladu	
k	jeho	co	největšímu	rozšíření	a	vládě,	ústí	v	prostředí	sociálních	sítí	
spíše	k	jeho	ohraničování	do	konkrétní	skupiny	již	stejně	uvažujících.	
Ovšem	–	‚ono	se‘	vládne	napříč	celou	facebookovou	společností	–	
ale	zároveň	ji	dělí	na	množství	izolovaných	skupin,	ve	kterých	se	ve-
řejnému	výkladu	dostává	jiné	obsahové	náplně.
Na	základě	Heideggerovy	analýzy	 lze	 také	pojmenovat,	 co	 je	na	

této	roztříštěnosti	společnosti	do	mnoha	„veřejností“	alarmující.	Prů-
měrný	způsob	neautentického	spolupobývání,	kterým	zprvu	a	větši-
nou	jsme,	nám	poskytuje	prvotní	výklad	nás	samých	i	našeho	světa.	
Tvoří	tak	sdílený	rámec,	ve	kterém	se	můžeme	domluvit,	a	na	který	
navazujeme	i	v	jeho	případné	modifikaci	v	autentickém	způsobu	exis-
tence.	Roztříštěnost	společnosti	do	různých	izolovaných	„veřejností“	
s	diametrálně	odlišnými	průměrnými	veřejnými	výklady	a	průměrný-
mi	možnostmi	existence	nám	tak	bere	možnost	navzájem	si	napříč	
společností	porozumět.

Řeči a zvědavost na news feedu
Heideggerova	analýza	toho,	jak	veřejný	výklad	panuje	skrze	omí-

lané	a	šířené	„řeči“,	je	v	případě	každodenního	facebookového	pro-
vozu	naprosto	přesná.	Sociální	sítě	jsou	založeny	na	rychlém	sdílení	
informací	bez	jejich	ověřování	nebo	bližšího	studia	toho,	o	čem	je	řeč.	
O	 úspěšném	 rozšíření	 nějaké	 informace	 nebo	 její	 interpretace	 tak	
nerozhoduje	její	přesnost	a	schopnost	projasnit	nějakou	skutečnost,	
ale	spíše	její	schopnost	navázat	specifickým	způsobem	na	to,	co	už	
mělo	‚ono	se‘	za	samozřejmé.
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Tento	specifický	způsob	se	vyznačuje	kombinací	„starého	známé-
ho“,	která	v	průměrném	porozumění	vytváří	příjemný	pocit	srozumě-
ní	a	souznění	(druhý	to	má	stejně,	zajímají	ho	stejné	věci,	vyjadřuje	
něco	„za	mě“)	a	naopak	„novoty“,	o	kterou	nám	jde	ve	výše	popsa-
ném	fenoménu	zvědavosti.	Nesmí	ale	jít	o	nic	radikálně	nového	v sil-
ném	 slova	 smyslu,	 který	 by	 si	 žádal	 pochopit	 nové	 z	 toho,	 jak	 se	
samo	ukazuje.	Jde	vždy	o	„nové“	jenom	ve	smyslu	ještě	neviděného,	
ale	už	předem	vyloženého.	Na	Facebooku	lze	těkáním	mezi	dalšími	
a	dalšími	novinkami,	které	se	na	mně	od	druhých	neustále	valí,	trá-
vit	 neomezené	množství	 času.	Není	 prakticky	možné	 procházet	 si	
vlastní	„news	feed“,	abych	nebyl	nějakou	novinkou	nakrmen,	aby	mě	
nezaujala	natolik,	že	s	ní	několik	minut	strávím.	Jde	ale	o	krmení	bez	
konce,	ve	kterém	vstřebávám	pouze	„prázdné	kalorie“.	Řeči,	které	ve	
zvědavosti	konzumuji,	uspokojují	chvilkovou	touhu	po	novotě,	aniž	
by	mě	nutily	se	k	nějaké	nové	skutečnosti	opravdu	nějak	postavit,	
nechat	 ji	 na	 sebe	působit,	 snažit	 se	 jí	porozumět	a	 rozhodnout	 se	
vůči	ní	nějak	uvědoměle	jednat.	Toto	specifikum	trávení	času	na	so-
ciálních	sítí	vede	tuto	práci	k	její	poslední	podkapitole,	která	bude	vě-
novaná	některým	aspektům	časovosti	každodennosti	na	sociální	síti.

Časovost rozumění v každodennosti na sociální síti

Ve	výkladové	části	práce	nebyl	ze	zmíněných	důvodů	prostor	pro	
výklad	časovosti	v	každodennosti,	od	kterého	by	teď	bylo	možné	se	
odrazit.	Přesto	bych	se	chtěl	pomocí	několika	Heideggerových	termí-
nů	dotknout	toho,	jakou	časovou	strukturu	vlastně	každodenní	bytí	
na	sociálních	sítích	má.
V	 tomto	 krátkém	 zabývání	 se	 časovostí	bude	 klíčová	 především	

časová	dimenze	budoucnosti,	která	se	podle	Heideggera	u	rozumění	
v	 neautentické	 existenci	 ukazuje	 jako	 vyčkávání.29	 Vyčkávání	 je	
způsob	vztahování	se	k	budoucímu,	který	je	v	kontrastu	s	autentic-
kým	předběhem.	V	předběhu	si	pobyt	rozumí	ze	svého	svobodně	zvo-
leného	‚moci	být‘,	za	které	je	připraven	převzít	odpovědnost,	protože	
je	 probuzen	 k	 ‚bytí	 sebou‘	 skrze	vztah	 k	 nejzazší	možnosti	vlastní	
smrti.30	Vyčkávající	pobyt	si	oproti	tomu	své	možnosti	takto	nevolí,	
ale	nechává	si	je	předkládat	z	obstarávaného	jsoucna	a	od	druhých.	

29	 	Heidegger,	Martin,	Bytí	a	čas,	Praha:	OIKOYMENH,	2002,	s.	376.
30  Tamt.,	s.	336..



85

By
tí 

a 
ča

s 
na

 s
oc

iá
ln

í s
íti

Vyčkávání	není	žádným	čekáním	na	nějakou	konkrétní	možnost,	kte-
ré	se	ve	své	volbě	pobyt	chopí.	Tím,	co	je	primárně	vyčkáváno,	je	ob-
starávající ‚bytí	sebou‘	–	které	bude	určeno	z	toho,	„co	obstarávané	
poskytuje	či	odpírá.“31 
V	případě	 trávení	 času	na	 sociálních	 sítích	se	vyčkávání	ukazuje	

jako	vztah	k	budoucnosti	v	dimenzi	„příštích	deseti	minut“.	Běžně	se	
uživatel	ke	své	možnosti	trávení	času	na	Facebooku	nevztahuje	jako	
k	něčemu	vědomě	zvolenému,	pro	co	bylo	třeba	se	rozhodnout	a za	
čím	by	bylo	možné	si	stát.	Člověk	si	naopak	na	Facebook	typicky	jen	
tak	mimochodem	„odskakuje“	od	něčeho	jiného.	Běžně	se	sice	stává,	
že	těmito	odskoky	je	stráveno	větší	množství	času	než	tím,	od	čeho	
je	odskakováno.	Dvojznačnost	 ale	nedovoluje	 jasně	 tento	paradox	
uchopit,	protože	i	při	třetí	hodině	„zjišťování,	co	je	nového“	na	Face-
booku	dvojznačnost	toto	trávení	času	za	skutečnou	vlastní	činnost	
nepokládá.	Ostatní	typické	„odskokové“	činnosti	(protahování	se,	dě-
lání	si	kávy,	kouření	cigarety,	procházení	se...)	mají	typicky	svůj	vlastní	
desetiminutový	průběh,	který	z	nich	právě	dělá	ideální	příležitosti	pro	
potřebu	chvilkového	oddechu.	Trávení	času	na	sociální	síti	ale	žádný	
svůj	konkrétní	průběh	určený	svým	smyslem	nemá.	Jde	v	 něm	prá-
vě	o	nekončených	„příštích	deset	minut“,	o	možnost	vyčkávat	sebe	
sama	v	 neustálém	 odskoku	 od	 sebe,	 bez	 nutnosti	 přeměnit	 tento	
odskok	ve	skutečně	zvolenou	možnost,	nebo	bez	nutnosti	vůbec	se	
o	převzetí	nějaké	možnosti	rozhodovat.

Závěr

V	této	práci	jsem	se	pokusil	o	takovou	interpretaci	každodennosti	
na	sociální	 síti,	 která	k	 tomuto	 tématu	nepřistupovala	 sociologicky	
nebo	psychologicky,	ale	snažila	se	ho	uchopit	na	základě	Heidegge-
rovy	fundamentálně	ontologické	analýzy	lidské	existence	v	modu	ne-
autenticity.
Doufám,	 že	 se	mi	podařilo	ve	zkratce	vyložit	 základní	 strukturní	

rysy	neautentické	existence,	následně	je	 ilustrovat	konkrétními	pří-
pady	z	každodennosti	na	sociální	síti	a	hlavně	poukázat	na	konkrétní	
specifika	 tohoto	 typu	 každodenní	 existence	 (například	 obstarávání	
odstupu	mezi	mnou	 a	 druhým	pomocí	 kvantifikovaných	 ukazatelů	
na	Facebooku,	štěpení	veřejnosti	ve	virtuálním	prostoru	na	izolova-
31  Tamt.,	376.
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né	sociální	skupiny	disponující	vlastními	veřejnými	výklady,	specifický	
způsob	zvědavého	těkání	v	neustálém	proudu	valících	se	„novinek“,	
nebo	zvláštní	časovost	„odskočení	si“	na	sociální	síť).	V	odhalení	těch-
to	specifik	vidím	základní	smysl	této	práce.	Myslím,	že	se	mi	podařilo	
některá	z	nich	vysvětlit	ze	spojení	základních	struktur	neautentické	
existence	a	fungování	konkrétního	(virtuálního)	životního	prostředí.	
Taková	vysvětlení	by	tedy	nebyla	možná	skrze	 jiný	přístup	k	téma-
tu	této	práce,	zároveň	by	ale	nebylo	možné	 je	vydedukovat	pouze	
z Heideggerových	obecných	analýz.
Rozsah	 této	práce	mi	často	nedovolil	pouštět	 se	do	potřebných	

rozlišení,	a	lze	proto	na	mnoha	místech	poukázat	na	to,	že	ten	kte-
rý	popisovaný	fenomén	není	dost	jasně	vymezen	–	například	velice	
důležité	téma	časovosti	na	sociální	síti	bylo	pojato	velmi	předběžně,	
zabývalo	se	pouze	 jednou	z	časových	ekstasí	 (budoucností)	pouze	
jednoho	existenciálu	(rozumění),	a	pomíjelo	tak	původní	celostní	pro-
vázanost	jednotlivých	časových	dimenzí.	Přesto	ale	doufám,	že	tato	
práce	 splnila	 svůj	 účel	 a	 dala	možnému	prohlubování	 tohoto	 typu	
uvažování	 o	 každodenním	 času	na	 sociálních	 sítích	 jasné	ukotvení	
a směr.
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Okno do zahraničí: Heidelberg
Šimon	Koukal

Město	Heidelberg	 leží	 v	 údolí	 řeky	Neckar	 a	 je	 lemováno	 kopci	
porostlými	převážně	listnatými	lesy,	jež	na	podzim	hrají	mnoha	bar-
vami	a	po	deštích	nad	sebe	vypouštějí	cáry	par.	K	okolnímu	koloritu	
se	v	době	podzimu	přidává	 i	město	 samo,	neboť	 k	 jeho	 charakte-
ristickým	znakům	patří	mimo	 jiné	bohatá	vegetace,	 která	 si	vcelku	
svobodně	 bují	mezi	místní	 zástavbou.	 Centrum	 je	 spíše	malé,	 byť	
svou	velikostí	asi	důstojné	města	čítajícího	okolo	sto	padesáti	tisíc	
obyvatel,	vyvedené	převážně	v	barokním	slohu	a	takto	vystavěné	po	
zničení	města	během	třicetileté	války	v	první	polovině	sedmnáctého	
století.	Typický	pro	místní	stavby	je	cihlový	odstín	červené,	který	je	
vlastní	zde	užívanému	stavebnímu	kameni.	Dominantu	města	tvoří	
hrad,	který	je	zajímavý	především	svou	členitostí	a	částečnou	ruino-
vitostí,	v	nichž	lze	patřit	sedimentaci	epoch	a	času	vůbec.	Místní	jsou	
dále	hrdí	na	Starý	most,	jehož	dvě	bílé	válcovité	věže	známé	z po-
hlednic	střeží	vstup	na	levý	břeh	řeky	a	do	města.	Zmínku	si	určitě	
zaslouží	 jezuitský	 kostel	 pozoruhodný	 především	 svým	 interiérem,	
který	nepostrádá	katolickou	vznešenost,	 jež	 ale	ve	 svých	 složitých	
křivkách	a	zlaté	barvě	vyniká	teprve	na	pozadí	prostého,	avšak	im-
pozantního	prostoru	a	dominující	jednoduché	bílé.	Konečně	je	ještě	
třeba	neopomenout	nad	městem	se	kopcem	vinoucí	Philosophenweg,	
jejíž	účel	v	jedné	z	hlavních	líhní	německého	ducha	netřeba	komen-
tovat.	
Zájemcům	o	přípravný	jazykový	kurz	a	kolej	nelze	než	doporučit	

jednat	 rychle,	 pokud	možno	 ihned,	 jakmile	 je	 to	možné,	 poptávka	
je	vysoká.	Jazykový	 kurz	můžu	vcelku	doporučit,	 cena	300	eur	 za	
40	hodinu	a	půl	dlouhých	lekcí	je	rozumná,	součástí	je	káva	a Früh-
stück	podávaný	v	přestávce	mezi	lekcemi,	které	začínají	v	devět	hodin	
ráno	 a	 končí	 o	 půl	 jedné	 odpoledne.	 Při	 úspěšném	 absolvování	 si	
navíc	účastník	odnese	osm	kreditů.	Podle	mé	zkušenosti	se	střída-
jí	vždy	dva	pedagogové,	z	nichž	 jeden	má	na	starost	výuku	tři	dny	
v	týdnu,	druhý	zbylé	dva.	Musím	bohužel	podotknout,	že	kvalita	vý-
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uky	 toho	 z	pedagogů,	 který	měl	 na	 starost	mou	 skupinu	po	dobu	
dvou	dnů	v	týdnu,	byla	nízká	a	způsob	 jeho	vystupování	byl	nejen	
mně	nepříjemný,	v	druhém	případě	 tomu	však	 tak	nebylo,	naopak	
jsem	byl	se	způsobem	vedení	velmi	spokojen.	Co	se	koleje	týče,	tak	
nejlevnější	varianta	stojí	180	eur	měsíčně	a	znamená	vlastní	pokoj	
s	nábytkem	a	umyvadlem,	kterému	nelze	za	tuto	cenu	nic	vytknout,	
horší	je	to	se	sociálním	zařízením	a	především	kuchyní,	která	je,	při-
nejmenším	 v	 rámci	 komunity	 (tj.	 „chodby“),	 již	 jsem	 sám	 součástí,	
skutečně	odporná.	Je	však	pravda,	že	stav	těchto	zařízení	je	závislý	
na	obyvatelých,	které	 je	obstarávají.	Lokalita	koleje	za	tuto	cenu	(v	
mém	případě	Rohrbacherstrasse	110)	je	dobrá,	půl	hodiny	pěšky	na	
kampus	humanitní	části	univerzity,	tj.	přímo	do	centra	Heidelbergu.	
V	souvislosti	s	předešlým	stojí	za	zmínku,	že	veřejná	doprava	je	pro	
studenty	v	Heidelbergu	po	sedmé	hodině	večer	a	o	víkendu	zdarma,	
jinak	kupon	na	jeden	semestr	stojí	160	eur.	Ohledně	výdajů	je	třeba	
ještě	počítat	s	platbou	17,50	eur	měsíčně	německému	rádiu,	které	
na	vás	bude	vymáháno	jakmile	se	zaregistrujete	coby	obývající	byt	
na	 německém	území,	 čemuž	nelze	 se	vyhnout.	 Zmínku	 si	 zaslouží	
ještě	místní	menza,	která	 je	skvělá,	denně	nabízí	velký	výběr	velmi	
chutného	jídla	placeného	podle	váhy	za	cenu	skutečně	vstřícnou.		
Heidelbergská	univerzita	je	v	Německu	nejstarší	a	místní	rádi	také	

proklamují,	že	nejlepší.	To	nemůžu	soudit,	neboť	především	nemám,	
s	čím	bych	srovnal,	ale	také	je	má	zkušenost	omezena	pouze	na	dva	
kurzy	v	rámci	Filosofického	semináře	(tedy	katedry	filosofie)	a	jednu	
přednášku	na	klasické	filologii,	nicméně	se	domnívám,	že	ony	body,	
které	Ruprecht-Karls-Universität	vyhánějí	vysoko	v	žebříčcích,	 jsou	
nabrány	především	na	oborech	v	oblasti	medicíny,	matematiky	a	pří-
rodovědy.	Tím	nechci	říct,	že	by	zde	humanitní	výuka	nebyla	kvalitní	
–	je,	ale	zároveň	se	podstatně	neliší	ani	způsobem	podání	ze	strany	
pedagoga,	ani	následnou	 interakcí	 ze	 strany	studentů	od	 toho,	 jak	
probíhá	v	Praze	na	ÚFaRu.	Semináře	jsou	zde	rozděleny	do	dvou	ka-
tegorií	na	Proseminar a Hauptseminar, z	prvního	může	účastník	získat	
maximálně	šest	kreditů,	z	druhého	pak	kreditů	deset.	Přednáška	 je	
standardně	ohodnocena	třemi	kredity	za	účast,	případně	vypracová-
ní	 jednoho	protokolu.	Příjemné	je,	že	hodnocení	zde	není	fixováno	
žádným	předem	daným	systémem	a	je	možné	se	podle	potřeby	indi-
viduálně	domluvit	s	vedoucím	kurzu	na	objemu	práce	a	adekvátním	
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ocenění.	Kdyby	se	měl	uvést	rozdíl	mezi	způsobem	organizace	stu-
dia	zde	na	Filosofickém	semináři	a	na	ÚFaRu,	nabízelo	by	se	to,	že	
zde	je	patrně	od	počátku	studia	poskytován	větší	prostor	pro	vlastní	
konkrétní	profilování,	je	zde	podpora	rané	specializovanosti,	přičemž	
se	 zdá,	 že	 zvláštní	 oblibě	 se	 zde	 těší	Hegel.	Oproti	ÚFaRu	 je	 zde	
také	vyšší	počet	účastníků	kurzů,	nicméně	množství	aktivních	parti-
cipantů	není	nikterak	vysoké,	prostředí	ÚFaRu	je	tedy	ve	své	relativní	
komornosti	v	 tomto	ohledu	příjemnější.	K	mému	částečnému	pře-
kvapení	 zde	 téměř	není	nabídka	kurzů	věnovaných	 fenomenologii,	
případný	 zájemce	 se	 jí	však	 snad	dočká	v	nepříliš	vzdáleném	Frei-
burgu.	Postoj	pedagogů	k	výměnným	studentům	je	celkově	vstřícný	
(po	stránce	jazykové,	organizační,	atd.),	zvláštní	pochvalnou	zmínku	
si	přitom	zaslouží	dr.	Roberto	Vinco,	který	je	koordinátorem	zahranič-
ních	studentů	při	Filosofickém	semináři,	jeho	kurzy	lze	rovněž	dopo-
ručit	těm,	kdo	přijíždějí	se	slabší	znalostí	němčiny,	neboť	mu	je	díky	
jeho	italskému	původu	skvěle	rozumět.	

Abych	trochu	konkrétněji	představil	podobu	kurzů,	stručně	pore-
feruji	o	těch,	které	navštěvuji.	Jednak	je	to	Proseminar věnovaný	He-
gelově	praktické	filosofii,	konkrétně	části	Die Moralität v Grundlinien 
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der Philosophie des Rechts. Seminář	je	veden	dr.	Miriam	Wildenauer,	
která	se	kromě	filosofie	práva	dále	zabývá	filosofií	matematiky,	pro-
čež	se	její	výklady	nesou	především	v	analytickém	duchu.	K	tomu	je	
třeba	říct,	že	vzhledem	k	náročnosti	Hegelova	jazyka	je	způsob	jejího	
přístupu	pro	ty,	kdo	nejsou	s	Hegelem	příliš	sžití,	velmi	instruktivní,	
neboť	aktuálně	čtené	pasáže	zpřístupňuje	v	Moodlu	s	„margináliemi“,	
tj.	postranními	komentáři,	které	obyčejně	obsahují	osvětlující	formali-
zace	původního	textu	a	příklady.	Dalšího	z	kurzů	jsem	se	již	dotkl,	jde	
o Hauptseminar,	kde	se	čte	Feuerbachovo	dílo	Das Wesen des Chris-
tentums pod	vedením	dr.	Vinca,	který	ve	svých	vášnivých	výkladech	
nezapře	svůj	jihoevropský	původ	a	zároveň	se	velmi	přátelsky	vzta-
huje	ke	svému	auditoriu,	s	kterým	se	neustále	usilovně	snaží	navodit	
diskuzi.	Semináře	mám	doplněny	o	přednášky	profesora	Jonathana	
Grethleina	z	klasické	filologie	o	řecké	tragédii,	který	postupně	vyklá-
dá	díla	tří	velkých	tragiků	a	ve	svých	 interpretacích	kromě	znalostí	
jazyka	a	dobových	reálií	kombinuje	také	poznatky	z	filosofie,	literární	
i	divadelní	vědy.			
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Během přípravy k tomuto 
rozhovoru jsem na vás zjis-
til potěšující skutečnost, 
kterou jsem nevěděl – že jste 
v polovině 80. let působil 
v křesťanské folkové kapele 
Jonáš.
Ježkovy	zraky!	To	byl	bratra-

nec,	to	byl	bratranec!	…	No,	co	
na	to	mám	říkat	jiného,	než	že	
to	byl	bratranec?	To	je	„temná	
stránka“	mé	minulosti,	tak	mám	
nacvičenou	odpověď	s	bratran-
cem	…

Na chvilku jste mě přesvědčil. 
Já se tedy ptám hlavně proto, 
že jsem tehdy jako první pocit 
cítil křivdu, že jsem vás ještě 
nikdy neslyšel hrát na kytaru.

Už	na	ni	prakticky	nehraju.	
Ale	s	touhle	rešerší	jste	mě	
zaskočil	…	Naštěstí	se	k	tomu	
moc	nedají	dohledat	nahrávky.	
Na	oficiálním	labelu	vyšel	jakýsi	
výběr	až	někdy	po	revoluci.	Zas	
tak	„temná	minulost“	to	ve	sku-
tečnosti	nebyla,	ale	nechlubím	
se	tím	proto,	jak	moc	to	bylo	
z	mého	dnešního	pohledu	ama-
térské.	Byly	to	takové	student-
ské	pokusy	dělat	trochu	něco	

jako	gospely,	později	trochu	folk	
à la	Zuzana	Navarová.	Hlavně	
mi	z	odstupu	připadá,	že	jsme	
neměli	kvalitní	texty	–	většinou	
ale	nebyly	moje,	takže	aspoň	to	
nemám	„na	svědomí“.	Byla	to	
hezká	doba	a	hezká	zkušenost,	
ale	pro	mou	pozdější	cestu	to	
bylo	jen	epizodní.	Když	jsem	se	
po	studiích	odstěhoval	z	Prahy,	
na	hraní	a zpívání	už	jsem	nikdy	
nenavázal.	Bylo	ho	čím	dál	tím	
méně.	Dnes	jsem	rád,	že	když	
zpíváme	s	dětmi	v	kostele,	tak	
zvládnu	odehrát	těch	pár	akor-
dů,	ale	sám	od	sebe	jinak	ne-
vezmu	kytaru	do	ruky,	jak	je	rok	
dlouhý.	Pořád	mě	baví	zpívat,	
ale	nijak	aktivně	to	nerozvíjím.	
Prostě	není	čas.

Začal bych jinak s vaší profesní 
kariérou. Co všechno vás mo-
tivovalo k tomu, že jste začal 
během studií zabývat Předním 
východem? Jak jste se dostal 
k biblistice, staré orientalistice 
a religionistice?
To	byla	souhra	okolností.	Cha-

os	snů	a	náhod,	jak	říká	básník.	
K	biblistice	jsem	se	dostal	úplně	
přirozeně	tím,	že	jsem	během	

„Tváře ÚFaRu“ – doc. Dalibor Antalík
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studia	na	Evangelické	teologické 
fakultě	UK	tíhnul	vždy	k	tomu,	
co	se	dá	dělat	nějak	exaktněji.	
Když	mám	před	sebou	text,	
zajímá	mě	nejen,	co	v	něm	je	
za	obsah,	ale	jak	se	s	ním	dá	
pracovat	dál,	co	stojí	v	originálu.	
A	teologické	obory	jako	je	syste-
matická	teologie	nebo	etika	mně	
nikdy	nešly	moc	od	ruky,	a	tudíž	
nebavily.	Nemám	na	ně	správ-
ně	ustrojené	myšlení.	Tíhnutí	
k	biblistice	bylo	tedy	přirozené.	
Paradoxně	mě	ale	během	studií	
mnohem	víc	lákal	helénismem	
prostoupený	Nový	zákon,	než	
svět	starověkých	Semitů.	Asi	to	
bylo	dáno	tím,	že	ETF	UK	–	teh-
dy	se	ještě	jmenovala	Komen-
ského	evangelická	bohoslovecká 
fakulta	–	jsem	šel	studovat	s	tím,	
že	budu	dělat	faráře	a o půso-
bení	v	akademické	sféře	se	v	té	
době	člověku	nemohlo	snít.	Buď	
farář,	nebo	dělnická	profese,	
když	to	blbě	dopadne.	K	biblisti-
ce	jsem	se	tedy	dostal	ze	zájmu	
o	farářské	řemeslo	–	v	protes-
tantském	prostředí	je	zájem	
o práci	s	biblickým	textem	pri-
mární	už	od	reformačních	dob.	
Což	je	z	mého	pohledu	evange-
líka	dobře.	

Když vás nejprve zajímal spíše 
Nový zákon, jak se to pak celé 
zlomilo ke staré orientalistice? 
To	přišlo	až	během	postgradu-

álu.	Tehdy	jsem	dostal	stipendi-
um	na	Svobodné	teologické	fa-
kultě	v	Ženevě,	kde	mne	nejvíce	
ovlivnil	profesor	Starého	zákona	
Albert	de	Pury.	Zaujal	mě	tím,	
že	Starý	zákon	studoval	úplně	
jiným	způsobem,	než	jsem	na	to	
byl	zvyklý	z	ETF.	Byla	to	taková	
ta	škola	dějin	náboženství,	která	
měla	kořeny	v	německé	disku-
zi	19.	století,	a	pak	se	v	druhé	
polovině	20.	století	moc	nepěs-
tovala.	Tehdy	byla	protestantská	
teologie	obecně	velmi	ovlivněná	
barthiánstvím	–	a	teprve	v	reakci	
na	ně	se	starozákonní	biblistika	
pomalu	vracela	k	jakési	revido-
vané	historické	dimenzi.	V	90.	
letech	se	tomu	říkalo	„nová	
škola	dějin	náboženství	Izraele“.	
Zjednodušeně	řečeno	to	byla	
taková	dekonstruktivistická	rein-
terpretace	biblické	dějepravy.
Mne	tehdy	zaujala	zejména	

poctivou	prací	s	historickými	
reáliemi,	přístupem,	který	byl	
nenaivní	a	trochu	počech-
raný	postmodernou.	Teprve	
v	Ženevě	jsem	se	v	případě	
Starého	zákona	začal	zajímat	
o	jeho	souvislosti	s	tím,	co	
známe	z	okolních	kultur	staro-
věku,	a	přirozeně	jsem	se	od	
Starého	zákona	dostal	v	prvé	
řadě	k	syrskému	Ugaritu	a	uga-
ritským	textům.	To	má	svoji	
logiku,	protože	jediné	známé	
mýty	a	eposy	ze	starověké	
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předhelénistické	Sýrie	pocházejí 
právě	z ugaritských	archivů.	
Asi	většina	starozákonních	
badatelů,	kteří	se	posouvali	ně-
kam	k	obecnějšímu	zkoumání	
staroizraelského	náboženství	
v	kontextu	celého	starověkého	
Předního	východu,	tíhla	nejprve	
právě	k	Ugaritu.	Toto	přístavní	
a tudíž	kosmopolitní	město	
doby	bronzové	bylo	objeveno 
v	roce	1929	a	už	v	průběhu	30.	
let	vznikaly	první	pokusy	o pře-
klady	místního	písemnictví	do	
moderních	jazyků.	Nic	to	ale	
nemění	na	skutečnosti,	že	uga-
ritologie	je	stále	ještě	ve	vývoji	
a	interní	rekonstrukce	místního	
jazyka	stále	probíhá.	Praktic-
ky	s	každým	nově	objeveným	
textem	se	stav	filologického	
bádání	posouvá	kupředu,	a	ne-
jde	tedy	o	uzavřenou	kapitolu	
–	v	porovnání	třeba	se	studiem	
akkadštiny	(i	když	ani	v	ní	ještě	
není	o	překvapení	zcela	nouze).
Díky	Ugaritu	jsem	se	začal	

v	jakýchsi	soustředných	kruzích	
postupně	zabývat	i	ostatní-
mi	lokalitami	předhelénistické	
Sýrie,	v	nichž	se	podařilo	
objevit	nějaký	písemný	materiál	
zajímavý	pro	rekonstrukci	
místního	náboženství:	o	Emar,	
Alalach,	Mari	(vše	2.	tis.	př.	Kr.),	
o	Eblu	(3.	tis.	př.	Kr.),	o	Foini-
čany	(1.	tis.	př.	Kr.).	Výlety	do	
syrských	reálií	z	éry	po	nástupu	

helénismu	sice	také	občas	pod-
nikám,	ale	jen	v	omezené	míře.

K tomu se ještě dostaneme. 
Také váš zájem o srovnávací 
religionistiku, o které jste 
později napsal knihu Jak 
srovnávat nesrovnatelné, pra-
menil z nějakých praktických 
problémů ve staré orientalis-
tice?
Přesně	tak.	S	tím	problémem,	

jak	něco	srovnávat,	jsem	se	mu-
sel	vyrovnat	už	během	práce	na	
disertaci.	Tehdy	jsem	si	vzal	sta-
rozákonní	text	z	8.	a	9.	kapitoly	
knihy	Přísloví	a	chtěl	jsem	ho	
porovnávat	se	třemi	tabulkami	
z	ugaritského	Baalovského cyklu 
(KTU	1.24).	Už	v	téhle	fázi	jsem	
se	o	komparatistiku	začal	zají-
mat.

Proč zrovna 8. a 9. kapitola 
Přísloví? Souvisel Váš zájem 
o kapitoly, které pojednávají 
mimo jiné o roli Moudrosti 
při Stvoření s tím, že jste se 
později hodně věnoval mudro-
sloví, které, jak vím, máte rád?
Myslím,	že	můj	zájem	o	mud-

rosloví	se	naopak	zrodil	právě	
v	okamžiku,	kdy	jsem	začal	dělat	
na	této	disertaci.	Mne	na	tomto	
tématu	každopádně	zaujalo,	že	
texty,	které	jsou	žánrově	velmi	
odlišné	–	jeden	je	mudroslov-
ný	a	jeden	mytický	–	vykazují	
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podobnou	strukturu.	Tu	jsem	
se	tam	snažil	detekovat	a	po-
rovnat.	K	tomu	mi	samozřejmě	
naskakovaly	paralely	z	ostatních	
předovýchodních	areálů.	S	touto	
strukturou	se	totiž	setkáváme	
i jinde	(v	Mezopotámii,	Anatolii).	
Ale	jak	jsem	se	dostal	zrovna	
k	těmto	dvěma	kapitolám	v	kni-
ze	Přísloví,	už	si	prostě	nepama-
tuju.

V době psaní disertace jste už 
působil na ÚFaRu?
Práce	na	disertaci	se	poma-

lu	protnula	se	začátkem	mého	
působení	zde.	S	postgraduálem	
jsem	začal	v	roce	1992	a	od	říj-
na	1995	jsem	nastoupil	na	ÚFaR	
jako	asistent.	Obhajoval	jsem	
disertaci	někdy	v	únoru	1997.	
Dokončoval	jsem	ji	tedy	za	pro-
vozu	na	ÚFaRu	a	nebýt	pana	
profesora	Hellera,	který	mě	ke	
konci	honil,	ať	už	to	dokončím,	
tak	bych	to	protahoval	dál	a	dál.	
Byl	jsem	jeho	posledním	dok-
torandem,	protože	on	už	chtěl	
agendu	doktorského	studia	de-
finitivně	předat	Milanu	Balabá-
novi,	který	tehdy	od	nás	přešel	
na	ETF.	Heller	byl	ale	můj	učitel	
Starého	zákona	a	religionistiky	
už	od	prvního	ročníku	až	do	
konce	pregraduálních	studií.	

Kdybyste tedy měl jmenovat 
vašeho největšího mentora, 

někoho, kdo vás ve studiu 
nejvíc ovlivnil a formoval, byl 
by to pan profesor Heller?
Průvodcem	mými	začátky	byl	

rozhodně	on.	V	tomto	smyslu	se	
rád	považuji	za	jeho	žáka.	Jako	
první	mi	dal	ze	své	knihovny	do	
ruky	Eliadeho	ve	francouzštině,	
díky	čemuž	jsem	si	začal	utvá-
řet	jasnější	představu	o	oboru,	
u něhož	mě	zpočátku	fascinoval	
spíš	jen	jeho	název	–	religio-
nistika,	aniž	bych	toho	mnoho	
věděl	o	jeho	obsahu.	Heller	mne	
začal	religionisticky	vychovávat	
a	kultivovat.	Inicioval	můj	příklon	
k	tomuto	oboru.	Dnes	pokra-
čuji	v	jeho	studiu	náboženství	
archaické	Syropalestiny.	Přitom	
všem	zůstává	pravdou,	že	jeho	
osobité	postoje	v	oblasti	teolo-
gie	náboženství,	kterou	on	sám	
považoval	za	svou	nejvlastnější	
parketu,	rozvíjejí	spíše	jiní	Helle-
rovi	žáci.	Podobně	i pokud	jde	
o styl	práce,	tak	mě	asi	více	
ovlivnil	Albert	de	Pury	a	jeho	
způsob	bádání.	Ovšem	byl	to	
opět	profesor	Heller,	kdo	mě	
upozornil	na	Jacquese	Waarde-
burga,	u	něhož	jsem	pak	měl,	
shodou	okolností,	možnost	stu-
dovat.

To bylo kdy?
Ještě	v	rámci	pregraduálu,	

po	tzv.	první	státnici	–	dneska	
bychom	řekli	po	bakalářkách.	Na	
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podzim	r.	1988	jsem	získal	roční	
stipendium	na	Teologické	fakul-
tě	v	Lausanne,	kde	o	rok	dříve	
dostal	Waardenburg	profesuru.	
Tam	byla	možnost	se	zapsat	buď	
ke	studiu	protestantské	teologie,	
anebo	na	sciences religieuses,	
tedy	na	religionistiku	–	a	já	jsem	
tam	rok	pobyl	na	modulu	religio-
nistickém.	

A Waardeburg ve vás zanechal 
nějakou stopu? I současní 
prváci musejí na úvod do 
religionistiky číst jeho knihu 
Bohové zblízka, u které jste 
překládal poslední kapi-
tolu, a v jistém smyslu tedy 
Waardenburg nechává stopu 
na ÚFaRu dodnes.
Waardenburg	byl	první	re-

ligionista	světového	formátu,	
kterému	jsem	ve	studentských	
dobách	přišel	pod	ruku,	proto-
že	Heller	dělal	religionistiku	po	
určitou	dobu	víceméně	„z	nut-
nosti“	a	sám	sebe	považoval	
primárně	za	starozákoníka.	
Waardenburg	ve	mně	pozi-
tivní	stopy	nepochybně	zane-
chal.	A zanechal	stopu	i	v	mé	
knihovně,	protože	když	jsem	po	
roce	odjížděl	z	Lausanne	a	šel	
se	s	ním	rozloučit,	zavedl	mě	
v	nově	vystavěném	univerzit-
ním	kampusu	za	městem,	kde	
měly	budovy	hodně	podzem-
ních	podlaží,	do	jednoho	z	nich.	

Pedagogové	tam	měli	ve	svých	
kójích	vlastní	knihy,	které	se	jim	
nevešly	do	pracoven.	Tam	pro	
mě	vybral	knížky,	které	měl	buď	
dvojmo,	nebo	u	nichž	si	myslel,	
že	by	mi	mohly	být	užitečné	–	
třeba	překlad	van	der	Leeuwovy	
Fenomenologie náboženství do 
francouzštiny.	Kromě	toho	mě	
samozřejmě	ovlivnil	svou	sna-
hou	co	nejprecizněji	definovat,	
o	co	religionistice	jde.	Metodo-
log	byl par excellence,	persona	
v	oboru	respektovaná	na	úrovni	
světové.	
Bohužel	jsme	se	minuli	speci-

alizací	na	konkrétní	náboženství,	
protože	on	se	věnoval	islámu,	
zejména	islámu	v	nemuslimských	
zemích,	např.	v Indii.	A	faktem	
je,	že	v	80.	a	90.	letech	mi-
nulého	století	proběhla	jedna	
z	prvních	vln	zvýšeného	zájmu	
o toto	náboženství.	Evropa,	ur-
čitě	její	část	frankofonní,	si	za-
čala	uvědomovat,	že	křesťanství	
tady	není	osamělé,	ale	že	je	tu	
další	velmi	vitální	náboženství.	
I jako	arabista	byl	Waardenburg	
nepochybně	uznávaný,	jeho	ara-
bistický	přínos	ovšem	seriózně	
zhodnotit	nesvedu.
Naprosto	famózní	ovšem	byly	

jeho	dvousvazkové	dějiny	bádá-
ní,	kde	zpracoval	jednotlivé	vel-
ké	postavy	religionistiky.	A při	
semináři	čtení	textů	jednotlivých	
badatelů	vyprávěl	spousty	his-
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torek	o	velikánech,	které	potkal	
v mládí:	co	kdo	dělal,	jaký	byl,	
jaké	měl	zlozvyky.	On	sám	byl	
spíš	„suchar“.	(A	mimo	záznam,	
uměl	být	i	pěkně	protivný	
a vzteklý.	Když	mu	třeba	při-
šlo	málo	lidí	na	přednášku,	byl	
schopný	stropit	slušný	hysterák.)

Podílel jste se v počátcích 
vašeho působení na ÚFaRu 
také na tom, jak vypadalo 
tehdejší studium religionistiky?
Já	jsem	nezažil	to	samotné	

znovuzrození	oboru.	Ale	faktem	
je,	že	v	závěru	pregraduálu	jsem	
coby	student,	který	tam	cho-
dil	coby	auditor	odjinud,	zažil	
první	rok	výuky	religionistiky.	
Tehdy,	v	akademickém	roce	
1990/1991,	to	rozjížděli	Milan	
Lyčka	s	Milanem	Balabánem.	
Hrozně	mě	bavilo	tam	chodit.	
S Balabánem	jsem	se	v	evan-
gelických	kruzích	seznámil	už	
dříve,	Milana	Lyčku	jsem	do	té	
doby	znal	pouze	od	vidění.	Už	
před	listopadem	1989	býval	
v	kontaktu	s	profesorem	Helle-
rem.
Tehdy	to	byl	ale	skutečně	

počátek.	Magisterské	studium	
religionistiky	vzniklo	teprve	
později	–	jako	první.	Když	jsem	
v	pětadevadesátém	nastoupil	na	
ÚFaR,	běžel	už	druhý	či	třetí	rok	
tohoto	magistra	a	studijní	plány	
už	byly	stanovené,	schválené	

ministerstvem.		Zkraje	mého	
působení	–	už	si	z	hlavy	nevzpo-
menu	na	rok	–	se	pak	ale	popr-
vé	otevřelo	bakalářské	studium.	
Na	tvorbě	jeho	programu	už	
jsem	pak	nějak	participoval.
Zpočátku	pro	mě	bylo	ne-

příjemné,	že	ve	studijním	plánu	
magistrů	vůbec	nefiguroval	sta-
rověký	Přední	východ	jako	mož-
nost	náboženské	specializace.	
Takže	svoje	nejvlastnější	zamě-
ření	jsem	mohl	prezentovat	je-
nom	formou	výběrovek.	Teprve	
později	se	z	toho	stal	pro	baka-
láře	jeden	z	regulérních	okruhů 
mezi	dalšími	starověkými	nábo-
ženstvími.	Hned	zpočátku	jsem	
se	také	nabídl,	že	bych	si	vzal	na	
starost	výuku	některých	okruhů,	
které	ve	studijním	plánu	zůstá-
valy	nepokryté.	Tak	jsem	připra-
vil	úvod	do	náboženství	starých	
Germánů	a	Keltů,	později	jsem	
to	rozšířil	i	na	Slovany.	A	podob-
ně	tomu	bylo	s	Římem	a	Etrus-
ky,	protože	jak	Zdeněk	Krato-
chvíl,	tak	Radek	Chlup	sveřepě	
trvali	a	trvají	na	tom,	že	pro	gre-
cisty	Římané	nejsou	nijak	zvlášť	
zajímaví.	Nechtějí	s	nimi	mít	co	
společného.	Takže	bylo	potřeba	
pokrýt	i	tenhle	areál.	A	já	jsem	si	
tím	zároveň	sám	zaplňoval	me-
zery	ve	vzdělání.
A	je	dobré	poznat	více	ná-

boženství.	Člověk	samozřejmě	
nemůže	jít	do	hloubky,	protože	
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nezná	pramenné	jazyky	–	třeba	
starou	severštinu	nebo	keltské	
jazyky	jsem	nikdy	nedělal.	Ale	
nikdy	jsem	neměl	ambici	o	ná-
boženstvích	těchto	oblastí	něco 
publikovat.	Pro	mě	bylo	dobré,	
že	jsem	si	tak	utřídil	spoustu	
věcí,	které	pak	ovlivnily	i	to,	jak	
pracuju	v	rámci	své	specializace.	
Protože	starověká	polyteistická	
náboženství	určité	invariantní	
rysy	prostě	mají.

A měl jste někdy kurz o kom-
parativní religionistice?
Uvažoval	jsem	o	tom,	ale	

nikdy	jsem	se	k	tomu	nevy-
hecoval.	Nikdy	jsem	nenašel	
svou	parketu	ve	výuce	teo-
retických	problémů	a	otázek.	
Kdysi,	v	dřevních	časech,	jsem	
dělal	úvod	do	studia	religio-
nistiky	a nebavilo	to	ani	mě,	
ani	studenty.	Pak	se	toho	ujali	
Lubomír	Ondračka	s	Radkem	
Chlupem,	kteří	tehdy	na	ÚFaRu	
začínali,	a	já	byl	rád.	Od	té	doby	
mám	nějaký	blok,	že	ty	teore-
tické	věci	nedělám	zajímavě.	
A	když	mi	občas	někdo	z	řad	
studentů	nadhazuje,	že	bych	
mohl	nachystat	nějaký	kurzík	ke	
komparatistice,	tak	kličkuju	jak	
zajíc	…

Ale srovnávací religionistice 
jste věnoval celou knihu …
Problémem	je	pro	mě	zpro-

středkovat	tyhle	otázky	didaktic-
kým	způsobem.	Což	v	knize	není	
třeba	–	nebo	já	to	tak	nedělám.	
Je	to	kniha,	kterou	si	někdo	
buď	přečte,	nebo	nepřečte.	
Může	sehrát	didaktickou	roli,	
to	ano,	ale	není	to	žádná	těžká	
metodologie.	Ovšem	v	procesu	
živého	orálního	předávání	něja-
kých	teoretických	poznatků	je	
potřeba	vymyslet	to	tak,	aby	to	
bylo	stravitelné	pro	poslucha-
če.	Moji	kolegové	tohle	umějí	
dělat	mnohem	lépe.	Ve	svých	
kurzech,	historizujících,	–	ono	
to,	co	přednáším,	nejsou	dějiny	
náboženství	ve	vlastním	slova	
smyslu,	spíš	náboženské	reálie	
–	tam	jsem	si	vytvořil	víceméně	
pevně	daný	systém,	jak	si	látku	
uspořádám	sám	pro	sebe	a	jak	ji	
potom	předávám	dál	studentům.	
Ten	systém	se	mi	osvědčil	a	při-
nejmenším	určitému	typu	poslu-
chačů	to	snad	vyhovuje	a je	to	
pro	ně	srozumitelné.

Je pravda, že vaše kurzy tvoří 
pro velkou spoustu lidí takové 
spolehlivé stálice a pevný 
bod v koloběhu měnících se 
semestrů. Vaše kurzy běží 
v cyklech čtyř, pěti let, aniž by 
se opakovaly a člověk na ně 
může chodit a mít jistotu, že to 
pro něj bude sice něco nového, 
ale zároveň má i uklidňující 
pocit, že to bude díky tomu 
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systému, o kterém mluvíte, 
nějak předvídatelné a srozu-
mitelné. Aspoň jeden Antalík za 
semestr je pravidlo.
Nepochybně	jsou	i	lidi,	kte-

rým	ten	můj	způsob	nevyho-
vuje.	Ti	si	u	mě	udělají	úvod	do	
dějin	náboženství,	a	pak	ode	mě	
můžou	mít	zcela	pokoj.	A	tomu	
rozumím,	že	je	pro	ně	v	religi-
onistice	atraktivní	něco	úplně	
jiného.

Často nyní vedete také 
semináře čistě pro orientalisty 
z řad religionistů.
Ty	mě	baví.	Hlavně	je	v	po-

sledních	letech	nerecykluji,	
takže	je	to	prostor,	kde	sám	
dělám	něco	nového.	Vždy	je	to	
závislé	na	tom,	jací	lidé	na	ně	
chodí.	Někdy	to	dělám	záměrně	
pro	širší	auditorium,	ale	rád	dě-
lám	četby	i	pro	dva,	klidně	pro	
jednoho	člověka.	Baví	mě,	když	
člověk	vidí,	jak	se	při	intenzivní	
práci	její	úroveň	zvyšuje.	

A na čem tedy v poslední době 
děláte?
Dlouhodobě	mám	teď	roz-

pracované	tři	věci.	První	je	
už	dlouho	plánovaná	syntéza	
náboženství	předhelénistické	
Sýrie,	tj.	od	24.	do	4.	st.	př.	Kr.	
Tu	jsem	napsal	jako	habilitační	
práci,	ale	tehdy	se	mi	nepodařilo	
pokrýt	celé	pole,	které	jsem	si	

předsevzal	–	bylo	to	zaměře-
né	hlavně	na	pantheon	a	kult.	
Ještě	postupně	zpracovávám	
naukovou	stránku	daného	ná-
boženství.	Ale	jak	nade	mnou	
nesviští	žádný	termínový	bič,	tak	
to	protahuju.	Naštěstí	odborná	
diskuze	v	oblasti	Sýrie	nepo-
stupuje	kupředu	tak	rychle	jako	
třeba	v	případě	Mezopotámie.	
Sýrii	se	prostě	nevěnuje	tolik	lidí	
jako	třeba	asyriologii.	Asyriologii	
nebo	egyptologii	najdete	na	ka-
ždé	slušné	humanitní	univerzitě,	
ale	specialisty	na	Sýrii	najde-
te	jenom	občas	někde,	takže	
i sekundární	literatura	je	menší-
ho	objemu.	
Faktem	navíc	je,	že	jsem	

tuhle	práci	v	počátečních	fá-
zích	několikrát	překoncipoval.	
Zpočátku	jsem	to	chtěl	dělat	
chronologicky	a	areálově,	pak	
mi	došlo,	že	v	případě	Sýrie	to	
není	vhodné.	Bez	toho	se	člo-
věk	v	heuristické	fázi	neobejde	
–	chronologicky	a	areálově	si	
to	zpracovat.	Ale	aby	se	to	dalo	
číst,	neopakovalo	se	to	a	neza-
plňovaly	se	mezery	v	chronologii	
materiálem	z	jiných	chronolo-
gických	vrstev,	tak	je	potřeba	
prezentovat	tu	práci	jinak,	jako	
syntézu.	Pro	historického	puris-
tu	je	samozřejmě	rozdíl	dvaceti	
století	neúnosný,	to	vím.	Ale	
vzhledem	k	tomu,	že	mozaika	
pramenného	materiálu	i	našich	
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poznatků	je	stále	mezerovitá,	mi	
cesta	syntézy	přijde	jako	přija-
telnější.	Navíc	mi	připadá	škoda,	
že	se	tímto	způsobem	v	oblasti	
starověké	Sýrie	pracuje	jen	okra-
jově.	Je	to	samozřejmě	reakce	
na	určité	generalizující	přešlapy,	
ke	kterým	docházelo	dřív	zvláště	
ze	strany	biblistů	(ovšem	někdy	
třeba	i	asyriologů)	a	které	zapří-
činily	vlnu	odporu	proti	syntetic-
kému	zpracovávání	této	oblasti.	
V	důsledku	toho	se	vyprofilovali	
„čistí“	ugaritologové,	„čistí“	ma-
riologové,	čistí	„eblaisté“,	nebo	
lidé,	kteří	se	zaměřují	jenom	na	
Foiničany	či	Aramejce.	Panuje	
areálový	purismus	a	minima-
listická	škola.	Zejména	Italové	
i Francouzi	k	tomu	mají	sklony.

To je pěkné, že i v době, která 
nepřeje syntézám, na jedné 
děláte.
Dnes	pro	mě	není	moc	atrak-

tivní	představa	stát	se	kupříkla-
du	ugaritologem,	dělat	jenom	
jednu	výseč	badatelského	pole.	
Zajímají	mě	souvislosti	nejen	se	
zbytkem	Sýrie,	ale	i	celého	are-
álu.	Tj.	jak	náboženství	předhe-
lénistické	Sýrie	souvisí	s	nábo-
ženstvím	předexilního	Izraele	či	
Mezopotámie	–	a	jaký	v	nich	lze	
odhalit	společný	semitský	sub-
strát.	Ten	se	hezky	vyjevuje	tře-
ba	v	případě	mezopotámského	
materiálu:	když	se	zde	zaměříme	

na	sumerské	dědictví,	které	je	
relativně	dobře	rozpoznatelné,	
můžeme	víceméně	spolehlivě	
odfiltrovat	nesemitské	prvky	od	
typicky	semitských.	

Tím se trochu dostáváme k té-
matu synkretismu, kterého se 
týká druhá věc, o které vím, že 
ji máte rozpracovanou.
Myslíte	Filóna	z	Byblu?	Na	

toho	jsem	kdysi	dělal	seminář,	
který	mě	moc	bavil	a	snad	bavil	
i	studenty,	kteří	na	něj	chodili	
(mezi	pouhé	tři	účastníky-nad-
šence	tehdy	mimo	jiné	patřil	
i	Martin	Pehal).	Je	faktem,	že	
problém	synkretismu	jako	ta-
kového	pro	mě	nebylo	ústřední 
téma.	Pro	mě	na	tom	bylo	atrak-
tivní	právě	hledání	semitských	
konstant	v	tom,	co	Filón	ve	své	
euhémeristické,	synkretické	syn-
téze	předkládal	svým	čtenářům.	
Najít	v	tom	jednoduše	to,	co	
koreluje	se	starším	syrským	ná-
boženským	materiálem.
Samozřejmě	to	velmi	závisí	

na	tom,	jak	člověk	rekonstruuje	
ony	nejstarší	vrstvy,	což	pak	
ovlivňuje	to,	k	jakým	výsledkům	
dochází,	když	poměřuje	tuto	
sám	sebou	rekonstruovanou	
podobu	staršího	substrátu	a	
Filóna.	Jinými	slovy,	tady	nesta-
čí	jenom	odfiltrovat	všechno,	co	
se	zdá	být	řecké,	helénistické.	
Takže	to	je	můj	zájem	–	ani	ne	
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tak	proces	synkretizace,	ale	spíš	
rekonstrukce	semitských	kon-
stant	v	daném	materiálu.	Ne-
souhlasím	s	tím,	když	se	používá	
Filón	jako	zdroj	religionistických	
dat	o	starém	syrském	nábo-
ženství.	Domnívám	se,	že	čistě	
na	základě	Filónova	díla	–	tedy	
těch	excerpt	z	jeho	díla,	která	se	
dochovala	výběrem	církevních	
otců	a	pozdně	antických	filoso-
fů	–	nelze	rekonstruovat	starší	
podoby	syrského	náboženství	
před	helenistickými	změnami.	
Je	třeba	to	dělat	naopak:	mít	
jasnou	představu	o	té	starší	
podobě	na	základě	předfilón-
ského	materiálu,	a	na	základě	
této	matrice	se	snažit	rozlišit,	
co	je	helénistický	nános,	co	je	
Filónova	vlastní	reinterpretace	
materiálu	a	co	je	pak	zase	ten-
denční	výběr,	zejména	například	
Eusebia	Caesarejského.	U	Filóna	
jde	v	první	řadě	o	jeho	pokus	
vyrovnat	se	s	dominancí	řecko-
-římského	světa	tím,	že	aplikuje	
myšlenkové	a	interpretační	
postupy	vlastní	helénismu	na	
vlastní	starší	tradici	a	snaží	se	
ukázat,	že	nikoli	Řekové	(či	Ří-
mané),	nýbrž	Foiničané	měli	nad	
starověkým	světem	vždy	kultur-
ní	primát.	
Publikace	by	měla	obsahovat	

překlad	textu	s	podrobným	ko-
mentářem	a	analytickou	úvodní	
studii.

A ta třetí věc?
To	je	mudrosloví	starověké	

Sýrie.	Věc	rozpracovaná	také	
už	léta,	kterou	chystám	jako	
bilingvu	příslušných	textů.	Není	
to	pouze	selekce,	mohou	tam	
být	všechny,	protože	jich	není	
tolik,	takže	to	bude	kompletní	
bilingvní	vydání	s	komentářem	
a	 vodní	studií.	O	tomto	tématu	
jsem	také	dělal	seminář,	před	
dvěma	lety: Mudrosloví starově-
kého Předního východu.	Bylo	to	
obecnější	seznámení	s	mudro-
slovím	na	starověkém	Předním	
východě	napříč	jednotlivými	
areály	a	bylo	to	pro	širší	skupinu	
studentů,	kteří	se	chtějí	specia-
lizovat	na	Přední	východ,	nejen	
na	Sýrii.	
Mně	je	na	mudrosloví	sympa-

tické	to,	že	v	obvyklém	partiku-
larismu	starověkého	Předního	
východu	–	až	do	nástupu	perské	
říše	–	představuje	sapienciální	
žánr	něco,	co	má	silný	sklon	
k	univerzalismu	a	jde	napříč	
jednotlivými	hranicemi.	Sapien-
ciální	látky	byly,	a	o	tom	jsem	
bytostně	přesvědčen,	vnímány	
jako	společné	kulturní	dědictví.	
Samozřejmě,	že	tradování	mud-
rosloví	v	Egyptě,	Sýrii	i	Mezo-
potámii	bylo	záležitostí	elity,	ve	
starém	Izraeli	asi	také.	Bylo	to	
součástí	curricula,	které	museli	
absolvovat	adepti	písařského	
umění.	Tyto	texty	se	opisovaly	
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ve	školách	a	dokonce	jsou	z	Me-
zopotámie	známé	tabulky,	kdy	
učitel-mistr	předepsal	na	tabulky	
tzv.	čočkovitého	tvaru	začátek	
určitého	přísloví	a	student	ho	
měl	doplnit	–	nebo	možná	
dotvořit	sám.	Je	tedy	možné,	že	
se	jedná	o	výsledek	postupného	
zapisování	nějaké	původně	orální	
tradice.	Ale	obvyklá	představa	
o	lidovém	původu	tohoto	typu	
tradice,	kterou	folkloristé	posbí-
rají	mezi	lidmi,	zde	spíše	neplatí.	
Nevylučuji,	že	určitá	vrstva	mud-
rosloví	vznikla	tímto	způsobem,	
z	nějaké	anonymní	tvorby,	ale	je	
nepochybné,	že	z	větší	části	–	a	
hlavně	později	–	byly	mudro-
slovné	texty	uměle	vytvářeny	a	
jsou	natolik	literárně	prokompo-
novány	a	některé	rozsáhlé	sapi-
enciální	skladby	jsou	na	takové	
jazykové	a	stylistické	úrovni,	že	
ten	umělý	původ	je	zjevný.		Tře-
ba	jobovské	téma	je	nepochybně	
dílem	elity,	to	nevyrostlo	jenom	
ze	sběru	orální	tradice.		A	jo-
bovské	téma	se	objevuje	napříč	
staroorientálními	literaturami:	
v	Izraeli,	v	Sýrii,	v	Mezopotámii,	
v	Egyptě…	Je	to	podobné,	jako	
když	v	novověku	téma	faustiády	
zpracovávají	Marlowe,	Goethe,	
Bulgakov	a další.

Najdou se pro tento typ textů 
nějaké paralely i v novozákonní 
biblistice?

Je	to	asi	dáno	mým	roz-
kročením	mezi	religionistikou	
a	biblistikou,	ale	v	případě	
mudrosloví	mi	přijde	nesmírně	
zajímavé,	že	v	Novém	zákoně,	
v	tzv.	prameni	Q,	jsou	docho-
vána	známá logia,	řeči.	A	tradice	
tyto	Ježíšovy	výroky	zpracovává	
do	ježíšovských	podobenství.	
Ta	většinou	–	až	na	nepatrné	
výjimky	–	nemají	žádné	paralely	
jinde.	Takže	to	vypadá	jako	čistě	
literární	útvar.	Ale	je	zajímavé,	
jak	pro	řadu	těchto	podobenství	
bez	zjevných	literárních	obdob	
najdeme	určité	podobné	látky	
ve	starozákonních	i	obecně	sta-
roorientálních	textech	–	nějaký	
verš,	či	gnómický	výrok,	který	
vyjadřuje	podobnou	myšlenku.	
V	novozákonním	provedení	
je	tato	základní	myšlenka	
rozvedená	do	podobenství,	ale	
jeho	scopus,	jeho	výpovědní	
hodnota	či	pointa,	velmi	často	
vyrůstá	z	nějakého	gnómického,	
krátkého	výroku.	

Už jsem se setkal s myšlenkou, 
že Ježíšova podobenství mohla 
původně vzniknout a fungovat 
jako vtipy – že ty historky měly 
narážet na nějaká bolavá místa 
tehdejší společnosti právě 
formou vtipu, stejně jako dnes 
vtipy šťouráme do problem-
atických témat.
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Ano,	v	podobenstvích	jsou	ty	
sarkasmy	zcela	evidentní.	Napří-
klad	podobenství	o	nepoctivém	
správci	(L	16,	1–9).	Jeho	hrdina 
přece	není	žádný	morální	vzor,	
je	to	spíš	zbojník,	který	využije	
podvodu	k	udržení	společen-
ského	postavení,	ale	nakonec	je	
v	pointě	použit	jako	exemplum	
toho,	co	má	mít	Ježíšův	násle-
dovník	za	vzor	a	jaké	nasazení	
pro	věc	má	mít.	Není	tam	žádné	
morální	ponaučení.	I	proto	faráři	
často	mají	problém	kázat	na	toto	
téma	…
Mě	možná	na	mudroslovném	

materiálu	podvědomě	přitahu-
je	jednak	jeho	metaforičnost,	
která	je	ostatně	jakýmsi	před-
stupněm	komparace,	a	na	dru-
hé	straně	jeho	sevřenost,	jež 
někdy	připomíná	haiku.	Mnohdy 
jsou	to	jenom	prvoplánové	
moralismy,	ale	někdy	se	tam 
objevují	takové	existenciální	mo-
menty	a	polohy,	které	považuji	
za	velmi	příbuzné	našemu	proží-
vání	existence.	

S tím také souvisí moje další 
otázka: Zda a jak se vaše 
zkušenosti religionisty a bib-
listy promítají do vašeho 
druhého zaměstnání, do 
farářské praxe? A naopak?
To	je	otázka,	na	kterou	se	mě	

často	ptají	lidé	právě	z	církev-

ního	světa.	Já	s	ní	mám	trochu	
problém	–	a	ne	proto,	že	by	za-
sahovala	do	něčeho	intimního.	
Mám	jenom	problém,	jak	na	ni	
odpovědět	a	nijak	to	nezredu-
kovat.	
Obě	dvě	mé	práce	mě	baví	

svou	komplementaritou.	Ale	
začnu	tím,	co	mají	společného:	
Člověk	jako	farář,	jako	pedagog	
i	jako	badatel	chce	něco	sdělit	
tak,	aby	to	bylo	srozumitelné.	
Takže	problém	se	sdělitelností	
a problematika	přenosu	je	vlast-
ní	oběma	těmto	činnostem.	Co	
si	myslím,	jak	to	říkám,	a	jak	chci,	
aby	tomu	druhý	člověk	porozu-
měl.	Prostředky,	které	k	tomu	
používá,	se	v	něčem	prolínají,	ve	
své	verbalitě	například,	ale	jinak	
se	moc	nepřekrývají.	
Rozdíl	je	pak	dán	tou	inten-

cí,	proč	vlastně	člověk	něco	
sděluje:	jestli	chce	někoho	
něco	naučit,	předat	mu	nějaké	
poznatky	a	eventuálně	chce	
naučit	druhého	tyto	poznatky	
nějak	rozvíjet,	anebo	jestli	mu	
chce	dát	nějakou	orientaci	do	
života	v	úměrnosti	k	tomu,	jak	
je	konkrétní	člověk	nastaven.	
To	třeba	u	studentů	neřeším.	
Tam	mám	daná	kritéria	toho,	co	
považuju	za	výsledek	té	své	prá-
ce	–	že	je	daný	člověk	schopen	
udělat	atest	nebo	něco	tvořivě	
zpracovat.	Ale	nesnažím	se	od-
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hadovat	osobní	a	osobnostní	
předpoklady	studentů.	Zatímco	
ve	farářině	právě	toto	hraje	dů-
ležitou	roli.	Jinak	člověk	mluví	
s	dítětem,	jinak	s	předškolákem,	
se	školákem,	s	puberťákem,	
s	adolescentem,	s	dospělým,	
jinak	s	ženami	a	jinak	s	muži,	
jinak	se	seniory	a jinak	se	se-
niory	v	posledním	tažení.	Je	to	
velmi	pestré	a	člověk	často	neví,	
za	jaký	to	vzít	konec	–	zvlášť	
když	dotyčného	moc	nezná.	
Mnohem	víc	zde	tedy	záleží	na	
tom,	s	kým	mluví,	jaký	ten	druhý	
je	a	co	je	schopen	a	neschopen	
akceptovat.	Občas	musí	člověk	
dělat	jakousi	ideologickou	diver-
zi	–	něco	záměrně	řekne	jinak,	
než	by	to	řekl	někomu	další-
mu.	Ale	nikoliv	ve	smyslu	jiné	
pravdivosti	–	chci	sdělit	tutéž	
věc	a	někomu	z	ní	sdělím	víc,	
někomu	míň,	ale	ne	že	bych	ho	
chtěl	obelhat,	ale	proto,	že	beru	
v	úvahu	jeho	předpoklady.	Zní	
to	jako,	že	ze	sebe	dělám	kdoví-
jakého	psychologa,	ale	to	vůbec	
ne.	Psychologii	–	ani	psycholo-
gii	náboženství	–	jsem	se	moc	
nevěnoval.	Dělám	to	spíš	intui-
tivně.	Na	rozdíl	od	řady	kolegů,	
kteří	si	dělají	psychoterapeutické	
výcviky	a	baví	je	to,	mě	nimrání	
se	v	pocitech	vždycky	štvalo.	
A když	se	někdo	na	těchto	vý-
cvicích	chce	nimrat	ve	mně,	tak	

to	nesu	úkorně	a	stávám	se	za-
rputilým	…

A ta zmiňovaná komplemen-
tarita obou vašich zaměstnání?
Já	vždycky	ve	srandě	říkám,	

že	na	religionistice	přednáším,	
jak	tenhle	badatel	tvrdí	to,	druhý	
tvrdí	ono,	třetí	to	vidí	ještě	jinak,	
já	to	vidím	ještě	trochu	odlišně	–	
no	a	na	kazatelně	můžu	konečně	
hlásat	ty	pravdy.	To	je	ale	samo-
zřejmě	jenom	bonmot.	Nejspíš	
tam	jde	hlavně	o	to,	že	typ	
autority,	kterou	člověk	má	v	ka-
ždém	tom	zaměstnání,	je	jiný.	
Samozřejmě	v	obou	případech	
musí	člověk	uplatňovat	v	první	
řadě	jakousi	přirozenou	autoritu,	
kterou	má.	Ale	tyto	dvě	profese	
míru	autority	každá	svým	způ-
sobem	nějak	zvyšují	–	a	každý	
člověk	to	má	jinak.
Mají	ale	určité	rozdíly.	Co	mi	

skutečně	chybělo,	když	jsem	stál	
mimo	církevní	prostředí	a byl	
jsem	jenom	v	akademické	sféře,	
to	byl	pracovní	kontakt	se	širším	
spektrem	lidí.	Studentský	svět	
je	přece	jenom	velmi	specifický	
a	zvlášť	na	humanitních	obo-
rech	se	objevuje	určitý	typ	lidí.	
Vícero	typů,	samozřejmě,	ale	
je	to	zkrátka	určitá	daná	výseč	
společnosti,	omezená	jak	věkem,	
tak	ve	většině	případů	i spole-
čenským	původem	a sociálním	
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zázemím.	Zatímco	v	církvi	člověk	
narazí	na	lidi	různého	spole-
čenského	původu,	vzdělání,	
společenských	kategorií…	Takže	
je	to	pestřejší	a	to	mě	baví.	Je	
to	adrenalinovější	než	fakulta.	
Ale	na	druhou	stranu,	v	aka-
demickém	světě	si	zase	člověk	
více	užívá	toho,	že	může	hovořit	
s	lidmi,	kteří	jsou	na	jedné	lodi	
s	ním,	pokud	jde	o odborné	
zájmy.	Z	těchto	všech	pohledů	
se	to	pro	mě	dobře	doplňuje.	
S	farníky	si	nepopovídám	o	tom,	
o	čem	si	povídáme	my	v	tuhle	
chvíli	–	a	já	potřebuju	k	životu	
obojí.	Faktem	je,	že	ta	farnost,	
ve	které	jsem	od	podzimu	
loňského	roku,	je	něco	úplně	
jiného,	než	byla	venkovská	far-
nost,	kde	jsem	pět	let	působil 
předtím.	A	když	jsem	kdysi	po-
býval	jako	vikář	v	Sudetech,	zase	
to	byl	úplně	jiný	svět.	Se	svými	
současnými	pražskými	farníky	
si	můžu	povídat	o	ledasčem 
i z	religionistiky,	ale	o	Filónovi	
z	Byblu	ani	s	nimi	ne	…
Nepochybně	mi	ale	pomáhá	

religionistika	ve	farářině.	Jednak	
je	to	skutečností,	že	se	člověk	
uprostřed	náboženského	světa	
nebere	zas	tak	moc	vážně	a ne-
lpí	na	své	vlastní	důležitosti.	
A to	je	dobře.	V	druhé	řadě	mi	
religionistika	přirozeně	pomáhá 
v	mojí	práci	exegetické	–	a	to	

jak	v	případě	starozákonních,	
tak	novozákonních	textů.	A	fa-
rářování	mi	na	druhou	stranu	
jako	religionistovi	pomáhá	tím,	
že	živý	kontakt	s	vlastní	nábo-
ženskou	tradicí	–	a	ten	kontakt	
je	u faráře	hutnější	než	u	laika	
–	mi	pomáhá	v	rozpoznávání	
náboženských	hodnot.	Já	vím,	
že	to	zní	blbě,	ale	zrovna	ne-
vím,	jak	to	říct	jinak:	Pomáhá	
mi	hledat,	v	čem	je	náboženství	
hodnotné	pro	druhé,	i	když	se	
nejedná	o	to	„moje“	nábožen-
ství.	Pomáhá	mi	stávat	se	teolo-
gem	těch	náboženství,	v	nichž	
nejsem	doma.	Stávat	se	třeba	
teologem	starých	Syřanů.	Mys-
lím,	že	oproti	lidem,	kteří	nejsou	
zakotveni	v	nějaké	tradici	a	dělají	
religionistiku,	mohu	nahlížet	na	
cizí	náboženství	jako	člověk,	
který	má	osobní,	existenciální	
vztah	k	nějaké	náboženské	tra-
dici	a	že	je	to	přínosné.	Tentýž	
fakt	pak	samozřejmě	skýtá	i	to	
riziko,	že	do	bádání	budu	vnášet	
něco	z	tohoto	svého	vztahu.	To	
je	kritika	ze	strany	některých	
religionistů,	kteří	tvrdí,	že	věřící	
člověk	nemůže	dělat	religionisti-
ku	nepředpojatě.	V	tom	mají	asi	
pravdu,	protože	určitá	předpoja-
tost	tu	je.	Ale	pro	mě	je	důležité	
být	si	vědom	kladů	i	záporů	té	
mé	pozice.

Rozhovor připravil Jiří Dynda
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Co se děje v Senátu?
Samuel	Zajíček

S	datem	1.	9.	2017	nabyla	účinnosti	novela	vysokoškolského	záko-
na,	což	znamená,	že	začala	běžet	roční	lhůta,	během	které	se	vysoké	
školy	musí	dikci	novelizovaného	zákona	přizpůsobit.	Naštěstí	novela	
nezasáhla	 složení	 současných	orgánů,	 není	 tedy	 třeba	 organizovat	
nové	volby,	ať	už	senátní,	nebo	děkanské	či	rektorské.	Bylo	však	tře-
ba	ustavit	jeden	orgán	nový	–	Radu	pro	vnitřní	hodnocení	–	a	noveli-
zovanému	znění	zákona	přizpůsobit	vnitřní	předpisy.	To	se	Univerzitě	
podařilo	 a	 kromě	 jednoho	už	má	všechny	předpisy	nové,	 platné	 a	
účinné.
V	této	souvislosti	může	být	zajímavé	podívat	se	na	to,	jaký	je	vlast-

ně	 proces,	 kterým	 se	 nové	 předpisy	 tvoří,	 od	 začátku	 až	 do	 kon-
ce.	 Ze	 zákona	 předpisy	 předkládá	 rektor	 (kromě	 Jednacího	 řádu	
Akademického	senátu,	kde	jsou	předkladateli	senátoři),	schvaluje	je	
Akademický	senát	a	registruje	Ministerstvo	školství.	Pokud	by	bylo	
v	předpisech	něco	nemístného,	ministerstvo	je	neregistruje	a	vrátí	je	
Univerzitě.	Pokud	by	v	nich	bylo	něco,	co	by	se	nelíbilo	senátu,	ten	je	
prostě	neschválí	a	vrátí	rektorovi.	To	samozřejmě	znamená,	že	rektor,	
pokud	je	rozumný,	předpisy	před	jejich	projednáním	v	senátu	disku-
tuje	a	nechává	připomínkovat	od	fakult	i	komisí	senátu,	zejména	pak	
komise	Legislativní.	Nad	tento	rámec	(a	de	iure	i	nad	rámec	zákona)	
mají	pak	navíc	senátoři	možnost	do	návrhů	včíst	své	pozměňovací	
návrhy	i	proti	vůli	vedení	univerzity.	
Chronologicky	pak	celý	proces	vypadá	zhruba	takto:	rektor	vytvo-

ří	pracovní	skupinu,	do	které	obvykle	nechá	senát	nominovat	 jeho	
zástupce.	Ta	vytvoří	první	pracovní	verzi	nového	předpisu,	která	 je	
představena	děkanům	a	relevantním	věcným	komisím	senátu	(komi-
se	existují	následující:	ediční,	ekonomická,	legislativní,	sociální,	studij-
ní	a	petiční).	Z	diskuse	v	těchto	grémiích	vzniká	návrh	předpisu,	který	
je	rozeslán	senátorům,	na	fakulty	(kde	jej	může	připomínkovat	vedení	
fakulty	i	fakultní	senát)	a	opět	komisím	senátu	k	připomínkám.	Sená-
toři	mohou	podat	pozměňovací	návrhy,	vedení	Univerzity	může	na	
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základě	došlých	připomínek	návrhy	modifikovat.	K	takto	vzniklému	
materiálu	(tedy	k	návrhu,	jeho	modifikaci	a	pozměňovacím	návrhům)	
se	vyjádří	legislativní	komise	a	na	základě	jejího	vyjádření	pak	návrh	–	
a	případně	zbývající	pozměňovací	návrhy,	které	si	rektor	nepřivlastnil	
v	modifikaci,	typicky	proto,	že	s	nimi	nesouhlasí	–	projedná	a	schválí	
(nebo	neschválí)	plénum	senátu.	Poté	se	předpisy	odešlou	na	minis-
terstvo,	které	je	prostuduje	a	obvykle	registruje.
V	podzimním	maratonu,	kdy	se	opravdu	měnily	všechny	předpi-

sy	(a	čtyři	ještě	navíc	přibyly),	vedení	Univerzity	komunikovalo	velmi	
vstřícně.	To	mělo	za	následek,	že	ačkoli	k	předpisům	přišly	v	souhr-
nu	stovky	připomínek	a	pozměňovacích	návrhů,	naprosté	minimum	
jich	nebylo	zapracováno	do	modifikovaného	znění	návrhů.	Výsled-
kem	tohoto	přístupu	bylo	to,	že	krom	návrhu	Stipendijního	řádu	byly	
schváleny	všechny	předpisy	bez	větších	třenic:	stipendijní	řád	jsme	
zablokovali	 zejména	my,	 senátoři	 z	FF,	neboť	 jsme	požadovali,	 aby	
bylo	možné	rozdávat	více	účelových	stipendií	na	úkor	stipendií	pro-
spěchových.	Po	následující	pečlivé	diskusi	však	v	prosinci	byl	schvá-
len	i	Stipendijní	řád	v	původním	znění	navrženém	rektorem	na	zákla-
dě	slibu,	že	na	jaře	proběhne	koncepční	diskuse	ohledně	zacházení	
se	stipendijním	fondem.
Celý	tento	proces	vytváření	nových	předpisů	a	jejich	schvalování	

se	nyní	přesouvá	na	fakulty	–	změnit	se	totiž	musí	i	předpisy	fakultní.	
Zde	je	předkladatelem	(kromě	Jednacího	řádu	senátu,	pro	jehož	vy-
tvoření	senát	zřídil	v	lednu	pracovní	skupinu)	děkan,	připomínkují	ko-
mise	fakultní	a	fakultní	akademičtí	senátoři	a	schvaluje	senát	fakulty.	
Jen	místo	na	ministerstvo	 jsou	předpisy	poslány	senátu	Univerzity,	
který	je,	typicky	na	základě	vyjádření	své	legislativní	komise,	schválí	
či	neschválí.
Vzhledem	k	tomu,	že	roční	lhůta	na	změnu	předpisů	platí	i	pro	fa-

kulty,	má	naše	fakulta	do	května	co	dělat	(aby	předpisy	mohly	platit	
od	1.	9.	2017,	musí	je	schválit	univerzitní	senát	v	červnu,	tedy	fakult-
ní	senát	nejpozději	v	květnu).
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