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Úvod 

Všestrannost Abyho Warburga a jeho zájem o široký kulturní 

kontext uměleckého díla způsobily, že jeho jméno nalezneme nejen v 

publikacích o dějinách umění a antropologii, ale i ve slovnících 

religionistiky. I Považoval umělecká díla za dokumenty sociální paměti 

lidstva? Díval se na ně nejen očima historika umění, ale i etnografa, 

religionisty a psychologa. Srovnával umělecká díla různých kultur a období. 

Na rozdíl od svých současníků, kteří zdůrazňovali autonomii dějin umění, 

považoval každé umělecké dílo za neoddělitelnou součást doby, v níž 

vzniklo. "lt was one oj Warburg's basic convinctions that any attempt to 

detach the image from Us relation to religion and poetry, to cult and drama, 

is like cutting oif Us lifeblood." 3 

Přestože nenapsal žádné teoretické dílo, je možné z jeho studií vyvodit, 

jakou měl představu o významu symbolu v sociální paměti lidstva. Warburgův 

koncept sociální paměti lidstva, který vyústil do založení knihovny s názvem 

Mnémosyné (paměť), bude tématem první kapitoly. V ní poukážu na 

jedinečnost Warburgova přístupu v souvislosti s dobovou a současnou teorií 

dějin umění a lingvistikou. Zmíním se i o Warburgově disertaci a jeho důrazu 

na studium pramenů. V druhé kapitole se zaměřím na Warburgův zájem o 

antropologii a religionistiku, který se stal podnětem pro jeho rozhodnutí strávit 

několik měsíců mezi Indiány. 

Hlavním tématem třetí kapiltoly bude Warburgovo pojetí symbolu. 

Během svého života shromažďoval reprodukce uměleckých děl. Rozděloval je 

podle námětů a umísťoval na tabule. Tato seskupení různě obměňoval, 

fotografoval a doplňoval strohými poznámkami. Vytvořil obrázkový atlas s 

názvem Mnémosyné, který zpřítomňuje minulost a poukazuje na motiv 

I Hartmut Bohme, Klassiker der Religionswisenschafl von F.Schleiermacher bis 
M.Eliade, MUnchen 1997, s. 133 - 156. 

2 Ernst GOMBRICH, Aby Warburg an Jntellectual Biography, London 1970, s. 127. 
3 Edgar WIND, Warburg's Concept ofKulturwissenschaft and its Meaning for 

Aesthetics, in: Donald Preziosi (ed.), The Art oj Art History: A Critical 



věčného návratu.4 Dokumentuje proměnu různých symbolů a námětů v archivu 

sociální paměti lidstva. 

Charlotte Schoell-Glass5 Je přesvědčena, že Warburg zamýšlel 

okomentovat každou stranu svého atlasu podobným způsobem, jakým 

zpracoval symbol hada v přednášce "Bžlder der Pueblo-Indianer in 

Nordamerika". Přednesl ji v psychiatrické léčebně v Kreuzlingenu, kde se léčil. 

Rozpomněl se na dávné setkání s Indiány, během něhož se stal svědkem 

rituálního tance s živými hady. Zaujalo ho, že symbol hada má v indiánské 

mytologii odlišný význam než v antické mytologii a křesťanství. Ukázal na 

několika odlišných pojetích symbolu hada, jak důležitou roli sehrály 

symbolické formy v procesu vzájemného ovlivňování kultur a při přetrvávání 

(nachleben) starověkého "pohanství" v evropské kultuře. Zdůraznil funkci 

symbolu jako mostu mezi kulturami a epochami. Způsob myšlení a života 

Indiánů mu v kontrastu s importovanou španělskou kulturou a americkou 

městskou civilizací pomohly pochopit neoddělitelnost umění a náboženství i 

proces "znovuzrození" antiky v 15.století ve Florencii. 

Warburgův komparativní a kontextuální přístup mě natolik inspiroval, 

že jsem postupně shromáždila různé reprodukce uměleckých děl, na nichž se 

objevuje had. Vytvořila jsem tak pomyslnou další stranu Warburgova 

obrázkového atlasu. Sošky hadích bohyň a freska s pokušitelem v zahradě 

Eden, který je zachycen s ženskými rysy, mě přivedly k otázce: co mělo vliv na 

tak radikální interpretaci symbolu hada, že zdůraznila jen jeho negativní 

aspekty a pojala symbol nesmrtelnosti jako alegorii zla s ženskými rysy? 

Abych odpověděla na tuto otázku, musela jsem nejdříve odhalit 

původní význam symbolu hada. Podobně jako se proměňovalo umění a 

náboženství v souvislosti s měnícími se životními podmínkami a novými 

hierofaniemi, prošel i tento symbol řadou proměn. Zrcadlí v sobě důležité 

posuny v náboženském smýšlení, ve struktuře společnosti i v pohledu na ženu. 

Mým cílem bude uvést do dobového kontextu mýty, v nichž hraje důležitou 

Antho!ogy, Oxford 1998, s. 211. 
4 Charlotte SCHOLL-GLASS, An Episode of cultural politics during the Weimar 

Republic: Aby Warburg and Thomas Mann Exchange a Letter Each, in: Art History, 
1998, no. 21, s. 121. 

5 Charlotte SCHOLL-GLASS, The Last Plates ofWarburg's Picture Atlas Mnemosyne. 
in: Richard WOODFIELD (ed.), Art History as Cu!tura! History, Amsterdam, 2001. 
s.183. 
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roli had a nastínit, co inspirovalo umělecká díla, v nichž je had zachycen jako 

symbol zla s ženskými rysy. 

Budu hledat změny v myšlení, společenském uspořádání a kultuře, 

které vedly ke vzniku nových mýtů nebo k přehodnocení mýtů starých a měly 

tak za následek zdůraznění negativních aspektů symbolu. Chci postupovat 

chronologicky. Nejdříve se zaměřím na původní význam symbolu hada v 

myšlení našich prapředků a na jeho místo v analogickém symbolickém řetězci 

luna-žena-had. Řadou mýtů a archeologických nálezů doložím jeho význam v 

rituálech a v kultu Velkých bohyň. Zdůrazním jeho roli v kosmogonických 

mýtech a ve formujícím se usirovském myticko-rituálním komplexu. 

V páté kapitole s názvem Stětí hada postupně popíši, jak se v 

kosmogonických mýtech Mezopotámie, Egypta a v Řecka proměnila "hadí 

bohyně" a jaký význam měly mýty o stětí hada či draka pro vyvýšení jednoho 

boha na nejvyšší místo. Tím ukáži, jak se vyvýšení v pantheonu obráželo při 

intronizaci vládců a při udržování stability velkých říší. 

Na to navážu popisem válečných rysů nejvyšších bohů a 

drastických aspektů Velkých bohyň. Kobra vyjímající se na čele faraonů se 

stala symbolem účinné zbraně, která soptila oheň na nepřátele, ohrožující 

křehký kosmický řád. Toto permanentní ohrožení muselo být každoročně 

zažehnáno rituální bitvou panovníka s hadím monstrem chaosu. Neustále se 

opakující cyklus narušil až Zarathuštra, který po zjevení boha Ahura Mazdy 

vyhlásil neodvratné eschaton, konečné vítězství sil dobra nad silami zla. 

Dualismus, který byl cizí hebrejskému myšlení, se pod íránským vlivem 

odrazil v židovské eschatologické a apokalyptické literatuře. 

Vliv íránského i řeckého dualismu na formující se křesťanství bude 

tématem šesté kapitoly. Ve stručnosti v ní popíšu okolnosti formování 

mariánského kultu a vliv Isidiných mystérií na mariánskou ikonografii. 

Soustředím se na ikonografický typ Maria lactans a na Immaculatu, která šlape 

patou na hada, původní symbol nesmrtelnosti. Zmíním se o asketickém ideálu, 

který vedl ke ztotožnění ženy (Evy) se zlem a smrtí. Vyplyne z toho její 

označení za nástroj ďáblův. Zaměřím se na Janovu apokalypsu, jejíž autor 

ztotožnil zlo a ďábla s hadem ze zahrady Eden. Výtvarným odrazem tohoto 

pojetí bylo zobrazení ráje, v němž se had v ženské podobě sklání k Evě. 

3 



V závěrečné kapitole uvedu několik příkladů, z nichž bude 

patrné, že symbol hada přešel do křesťanské válečné rétoriky. Ovlivněn 

dualismem a apokalyptickým myšlením pronikl mýtus o stětí hada do 

křesťanských obrazů Krista, Panny Marie a světců, kteří zneškodňují dávného 

hada, zvaného d'ábel či satan, svádějícího svět. 6 

6 Viz Zj 12,9. 

4 



1. 

Aby Warburg v kontextu dobové a současné teorie dějin umění 

Aby Warburg publikoval během svého života jen několik krátkých 

studií. Řada jeho děl zůstala nedokončena a většina jeho myšlenek se 

dochovala pouze v denících a poznámkách. Řada z nich stále čeká na 

zveřejnění. K dispozici jsou dva svazky sebraných spisů7 , jejichž velkou část 

tvoří rozsáhlý poznámkový aparát. 8 V čem jsou tyto dva svazky tak výjimečné, 

že bibliografie týkající se Abyho Warburga narůstá každým rokem o desítky 

nových článků a knih ? 

Jednou z odpovědí je Warburgův Institut v Londýně. Tato ohromná 

instituce byla jen malou soukromou knihovnou Abyho Warburga v jeho 

hamburském rodišti. Začal ji budovat během pobytu ve Florencii v roce 1889.9 

Shromažd'oval dokumenty vztahující se k psychologii lidského výrazu. lO 

Zajímalo ho, jak se některé starověké výrazové prostředky a gesta znovu 

objevují v umění Florencie 15.století. Začal shromážďovat materiály, které by 

napomohly objasnit vliv antiky na renesanci. V roce 1909 proměnil 

rozrůstající se sbírku v knihovnu, která nesla název svého zakladatele.V dopise 

svému bratrovi Maxovi objasnil svůj záměr: "Wir miissen an uns zeigen, dass 

die Kapitalismus auch Denkarbeit au! breitester, nur ihm moglicher Basis 

leisten kann. ,,]] 

V roce 1925 začala stavba nové budovy podle návrhu Gerharda 

Langmaacka. Byla budována hned vedle Warburgova domu v Heilwigstrasse. 

"Kulturwisssenschaftliche Bibliothek Warburg" se stala první systematickou 

7 Gertrude BING, ROUGEMONT, F. (ed.), Aby Warburg, Gesammelte Schriften. Die 
Erneuerung der Heidnische Antike, I, II, Leipzig 1932. 

8 Největší zásluhu na vydání měla Warburgova dlouholetá asistentka Gertruda Bing. 
9 "lch muss hier den Grundstock zu meiner Bibliothek und Photographien legen, und 

beides kostet viel Geld und reprasentiert bleibenden Werth." dopis matce z Florencie, 
7.1.1889. op.cit. GOMBRICH, Ernst, Aby Warburg an lntellectual Biography, 
London 1970, s. 45. 

JO Darulll schwebt mir fiir meine Bibliothek als Zweckbezeichnung vor: eine 
Urkundensammlung zur Psychologie der menschlichen Ausdruckskunde. Diefrage ist, 
wie enstehen die sprachlichen oder bildfGrmigen Ausdriicke, nach welchem Gefiihl 
oder Gesichtspunkt, bewusst oder unbewusst, werden sie im Archiv des Gedachtnisses 
aufbewahrt, und gibt es Gesetze, nach denen sie sich niederschlagen und wieder 
herausdringen? Viz Aby Warburg (pOZll. 7), s. 65. 

II Viz Ernst GOMBRICH (poz. 9), s.129-130. 
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interdisciplinární knihovnou, jejímž cílem bylo překročit mezioborové hranice 

a překlenout stále se zvětšující propast mezi tak specializovanými disciplínami 

jako jsou dějiny umění, přírodní vědy, etnografie, antropologie, psychologie či 

filozofie. Knihovna měla sloužit jako archiv sociální paměti lidstva. Před 

založením hamburské univerzity v roce 1919 sloužila jako jedno z kulturních 

center Hamburku. Působili zde například filosof Ernst Cassirer, kunsthistorici 

Erwin Panofsky, Edgar Wind a Fritz Saxl. 12 

Po Hitlerově nástupu k moci zorganizoval Edgar Wind převoz všech 

60000 svazků do Londýna. 13 Po druhé světové válce se stal Warburgův Institut 

součástí "University of London". Změna názvu z "Kulturwissenschaftliche 

Bibliothek Warburg" na "Warburg Institute" neměla velký vliv na původní 

systém lokace knih. Centrem knihovny už pouze není oválná místnost, jejíž 

tvar a funkce vzdáleně připomínaly indiánské svatyně (kivy). Každý si mohl 

připadat, že vstupuje do posvátného prostoru, v němž se setkává s moudrostí 

předků. Jednoduchá dostupnost a tematické uspořádání všech publikací obráží 

Warburgův kontextuální přístup k umění. 

4.patro: ACTION přírodní vědy, historie, sociologie 

3.patro: ORIENTATION náboženství a filozofie 

2.patro: WORD literatura 

l.patro: IMAGE dějiny umění 

Mladý Warburg se pro studium dějin umění nerozhodl jednoznačně. 

Pocházel z významné židovské rodiny, která vlastnila bankovní dům v 

Hamburku. Byl nejstarším ze sedmi dětí. Po smrti svého otce měl převzít 

vedení banky, ale už jako školák revoltoval proti ortodoxním zvykům a 

tradicím rodiny.14 Revolta se později projevila v zájmu o umění na místo o 

bankovnictví. Když mu bylo 13 let, vyměnil status prvorozeného syna s 

12 F.Saxl se stal po smrti A. Warburga prvním ředitelem knihovny. Po něm nastoupil v 
roce 1948 odborník na Blízký východ Henry Frankofort, po něm Gertruda Bing, která 
pracovala s Warburgem od roku 1922. Po její smrti se stal ředitelem Institutu Ernst 
Gombrich, který vydal v roce 1970 monografii o Warburgovi. 

13 Viz SAXL, Fritz. The History ofWarburg's Library. Viz Ernst 
GOMBRlCH (poz. 9), s.336-337. 

14 Viz Ernst GOMBRICH (poz. 9) s. 22. 
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mladším bratrem Maxem za slib neomezených finančních zdrojů, které mu 

zajistí status "renesančního humanisty", tj. badatele bez univerzitního postU. 15 

Čím více se zajímal o dějiny umění, tím více odhaloval omezené 

možnosti dobového formalismu a estetizujícího přístupu. Když začal studovat 

dějiny umění, netušil, že otázky, které ho budou nejvíce znepokojovat, 

zůstanou v dějinách umění nezodpovězeny. Úzká specializace tohoto oboru 

neuspokojovala jeho vzrůstající zájem o přetrvávání (nachleben) "pohanství" v 

evropské kultuře a nevysvětlovala podíl symbolů na znovuzrození antiky. 

Nespokojenost s příliš úzkým zaměřením dějin umění ho přivedla ke studiu 

psychologie na lékařské fakultě v Berlíně. 16 

Warburgův zájem o široký kontext uměleckého díla odporoval 

zaměření dějin umění na konci 19.století. Warburg označoval historiky umění, 

soustřeďující se na přísné vydělení umění z kulturní historie, za strážce Sionu, 

skálopevně obhajující svou specializaci. 17 Bližší než W61fflinova "pure artistic 

vision" a Rieglovo "Kunstwollen,,18 mu bylo dílo Jacoba Burckhardta "Die 

Kultur der Renaissance in ltalien", vydané v roce 1860.19 V Burckhardtově 

spisu o italské renesanci, jehož rozsahem byl Warburg fascinován, najdeme 

kromě kapitoly o umění i část pojednávající o svátcích, satiře, čarodějnictví či 

o postavení vdané ženy v renesanční společnosti. Jednalo se o vůbec první 

sytézu dosavadních poznatků, týkajících se období italské renesance?O I když 

Burckhardt do renesanční kultury zahrnul umění, literaturu, filosofii, 

náboženství i politiku, nepřistupoval k renesanční kultuře v její fascinující 

umělecké jednotě. Rozdělil ji na množství specializovaných částí a ty popsal 

15 Kurt FORSTER, Introduction. in : Aby Warburg, The Renewal oj Pagan 
Antiquity: Contribution to the Cultural History oJthe European Renaissance. 
(Collected Writings), trans. David Britt, Los Angeles 1999, s.3. 

16 Viz GOMBRlCH (poz.9), s. 84. 
17 Michael HOLLY, Unwriting Iconology, in: Brendan CASSIDY (ed.), Iconography at 

the Crossroads, Princeton 1990, s.23. 
18 Alois RIEGEL, Leading Characteristics ofthe Late Roman "Kunstwollen", in: Donald 

PREZIOSI (ed.), The Art History oj Art history. A Critical Anthology. Oxford, 1998. 
s.l69- 176. 

19 Edgar WIND, Warburg's Concept ofKulturwischenschaft and its Meaning for 

Aesthetics, in: viz Preziosi (poz 18), s.21 O. 
2°1 přes počáteční nezájem veřejnosti o toto dílo zůstal Burckhardtův komplexní pohled 

na renesanci nepřekonán téměř až do poloviny 20.století. Burckhardt se nezajímal 
jen o minulost, ale i o současnost. Psal politické komentáře do novin a v roce 1853 
vydal průvodce po Itálii (Cicerone). 
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odděleně.2l Proto se Warburgův přístup, zdůrazňující začlenění uměleckých děl 

do historického kontextu, začal Burckhardtově koncepci vzdalovat.22 

Warburg zpochybnil ostré hranice mezi středověkem a renesancí.23 

Odmítl jednostranný dobový pohled na renesanci jako vítězství antiky nad 

obdobím temna?4 Na základě podrobného studia pramenů z okruhu rodu 

Medici došel k závěru, že tato generace přijímala obě polarity, oscilující mezi 

středověkou vírou v Boha a sebedůvěrou renesančního člověka.25 Warburg 

odhalil renesanční polaritu, již Burckhardtův idealistický pohled postrádal. 

Odklonil se jak od přístupu Burckhardta, tak od estetizujícího a 

formalistního přístupu svých vrstevníků, Heinricha W6lfflina (1864-1945) a 

Aloise Riegla (1858-1905). Ti se domnívali, že umění je historicky 

autonomní.26 Byli přesvědčeni, že je možné napsat dějiny uměleckých stylů na 

základě proměny forem, aniž by vzali v úvahu další historické faktory a 

podmínky, v nichž umělecké dílo vzniklo.27 W6lfflinovo stěžejní dílo 

"Kunstgeschichtliche Grundbegriffe: Das Problem der Stilentwicklung in der 

neueren Kunst" (1915) vychází ze srovnání formálních kontrastů mezi 

renesancí a barokem. Na jejich základě vytvořil W61fflin teorii mechanisnu 

stylových proměn a charakterizoval proces vývoje stylu pěti formálními 

protiklady.28 

W6lfflinovy dějiny umění beze jmen a Rieglův formalismus, který 

vnímá umělce i umělecké dílo jen jako produkt formálních stylových proměn, 

kritizovali zastánci kontextuálního přístupu. Ti byli proti jakémukoli 

oddělování formy od obsahu. Preziosi považuje teorii dějin umění za drama, 

21 Viz WIND (poz. 19), s. 210. 
22 Viz GOMBRICH (poz 9), S.97-98. 
23 Ibidem, s. 167. 
24 Ernst GOMBRICH, The nineteenth Century Notion of a Pagan Revival, in: 

Richard WOODFIELD (ed.), Art History as Cultural History, Amsterdam, 200l. 
s. 56. "The Renaissance cult ofthefin de siecle had transformed the Florentine 
Quattrocento into a utopian golden age, an effortless awakeningji-om the nightmares 
of mediaeval dogmatism." Viz GOMBRICH (poz. 9), s.ll. 

25 •.• "zwischen mittelalterlichem Gottvertrauen und dem Selbstvertrauen des 
Renaissancemenschen .... gleich weit entfernt von monchischweltjliichtiger Askese, wie 
von weltbejahender Renommage."Gesammelte Schriflen, Berlin 1932, s. 151. 

26 Viz WIND (poz. 19), s. 207. 
27 " .. changes came about primarily as a result ofthe unfolding logic or trajectory ofthe 

system offorms itself" Viz PREZIOSI (poz. 18) s.166. 
28 "Das Lineare - Malerische, ,Flache -Tiefe, Geschlossene Form- Offene Form 

tektonisch - atektonisch, Vielheit - Einheit, Klarheit und Unklarheit" ... 
Udo KUL TERMAN,History of Art History, New York 1993, s. 178. 
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založené na sporu mezi těmito dvěma táborl9
. Tyto dva přístupy byly ještě do 

nedávna považovány za naprosto protikladné. Avšak Didi-Huberman ukazuje 

na přístupu Abyho Warburga, že formalismus a kontextuální přístup nestojí v 

opozici, nýbrž se vzájemně doplňují a přispívají k pochopení uměleckého díla30 

(" .. no contextualization oj art will ever be satisjýing Jul! ar complete, nor will 

any view oj Jorm be entirely pure ar satisjýingly divested oj extraneous and 

distracting matter ',/1. 
Přestože průkopníkem kontextuálního přístupu byl Aby Warburg, 

nejznámějším historikem umění, který je s tímto přístupem spojován a který je 

považován za zakladatele ikonografie, je Erwin Panofsky.32 Panofsky33 se 

zapsal do dějin teorie umění metodologií rozboru uměleckého díla. Popsal 

přesný postup, jak postupně odhalovat významové vrstvy uměleckého díla a 

jednou provždy je "rozkódovat". Jeho analýza začíná předikonografickým 

popisem, následuje ikonografický a ikonologický rozbor. Metodologii poprvé 

uveřejněnil v němčině v roce 1932.34 I když si byl Panofsky plně vědom 

provizornosti své metody, stal se po druhé světové válce jeho trojstupňový 

systém rozboru díla v podobě tabulky akademickým dogmatem.35 Na konci 

života dokonce došel k přesvědčení, že dříve zdůrazňovaný rozdíl mezi 

ikonografickým a ikono logickým rozborem, je zbytečný. Navrhoval úplnou 

eliminaci nadbytečného termínu ikonologie.36 Jak poznamenal Bialostocki, 

29 "subsequent history oj art history, down to the present, might be written as a historieal 
drama based upon ... unresolvable debates about theoretieal or methodologieal 
positions on these issues." Viz PREZIOSI (poz. 18), s.112. 

30Georges DIDI-HUBERMAN, The Portrait, the Individual and the 
Singular Remarks on the legacy of Aby Warburg, in: N.Mann (ed.), The Image oJthe 
Individual, s.183. 

31 Donald PREZIOSI (ed.), The Art History oj Art History: A Critieal Anthology, 
Oxford 1998, s.112. 

02 
, Viz KULTERMAN (poz. 28), s.179. 
33 Panofsky 1892-1968. 
34 V roce 1939 byla esej revidována a vydána pod názven "Ieonography and leonology" 

jako úvod ke knize Studies in leonology: Humanistie Themes in the Art oj the 
Renaissanee. 

35 J have summarized in a synoptical table what J have tried to make clear thus Jar. But 
we must bear in mind that the neatly differentiated eategories, which in this synoptieal 
table seem to indicate three independent spheres oj meaning, reJer in reality to aspeets oj 
one phenomenon, namely, the work oj art as a whole. So that, in aetual work, the 
methods oj approaeh which here appear as three unrelated operations oj researeh verge 
with each other into one organie and indivisible proeess. "op.cit. Viz KUL TERMAN 
(poz. 28), s.220. 
36 lrvin LA VIN, Iconography as a Humanistic Discipline, in: Viz Cassidy (poz. 17), 

s.33. 
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nerozlišoval ani Warburg mezi termínem ikonografický a ikonologický37. Když 

oživil v říjnu 1912 na římském kongresu, kde uveřejnil svůj výklad záhadných 

fresek ve ferrarském Pallazo Schifanoia, termín ikonologie, měl na mysli 

interpretaci historického procesu pomocí uměleckých děl a odhalování jejich 

významů v původních kulturních kontextech.38 

Panofsky bývá obecně považován za pokračovatele Abyho 

Warburga39
. Jejich přístup se však podstatně liší. V metodologickém manifestu 

"Art History as a Humanistie Discipline,,4o Panofsky napsal: " .. . to grasp the 

reality we have to detaeh ourselves from the present.,,41 I Warburg si byl 

vědom nutnosti odstupu, dokonce považoval vytvoření racionálního odstupu 

mezi já a okolním světem za prvotní akt civilizace.42 Na rozdíl od důrazu 

Panofského na objektivitu či odstup (detachment) si však uvědomoval přímou 

souvislost mezi životem a subjektivní, dobově podmíněnou interpretací 

uměleckého díla. 43 "Manehmal kommt mir vor, als ob ieh Abendlandes aus 

dem Bildhafen in selbstbiographisehem Reflex abzuleiten versuehe: die 

extatisehe Nympha (maniseh)einerseits und der trauernde Flussgott (depressiv) 

andererseits. ,,44 Navázal tak na Burckhardta, který byl přesvědčen, že každé 

dílo má svou historii dobově podmíněných interpretací.45 Historik je vždy 

součástí historického procesu, který má vliv najeho interpretaci minulosti.46 

37 Jan BIALOSTOCKI, Dejiny umenia, či dejiny kultúry? Poslanie Aby 
M.Warburga, in: Ana!ekta, 1979, č.6, s.38. 

38 Viz HOLLY (poz. 17), s. 18 a 22. 
39 Viz GOMBRICH (poz 9), s.316. 
40 1940 
41 op.cit. Margaret IVERSEN, Retrieving Warburg's Tradition, in: viz PREZIOSI 

(poz.18), s. 220. 
42 Viz GOMBRICH (poz 9), s.289. 
43 "The conscious creation of distance between the self and the externa! wor!d may be 

called the fundamenta! act of civilization. Yet for him, it is the constant oscillation 
between close identification with the object or its concrete representation and the 
abstractions ofthought which is both our fate and sa!vation. " 

Viz IVERSEN (poz. 41), s.22l. 
44 Spyros PAPAPETROS, The Eternal Seesaw: Oscillations in Warburg's Revival, 

The Oxford Art Journa!, 2003, No.2, s. 174. 
45 Alles, was im entferntesten zu dieser Kunde gehort, muss mit aller Anstrengung und 

Aufwand gesammelt werden. Das Verha!tniss jedes Jahrhunderts zu diesem Erbe ist 
dann schon Erkenntniss, d.h. etwas Neues, das von der nachsten Generation wieder 

zum Erbe gesch!agn werden wird." Ober das Studium der Geschichte, Munchen 
1982 s.lO. 

46 "The interpreter ... cannot escape the grip of the cultura! forces that have shaped her 
or his socia! and politica! attitudes." Keith MOXEY, The Politics of Iconology, in: 

Viz CASSIDY (poz. 17), s.31. 
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Počátky tohoto přístupu musíme hledat v díle amerického 

filozofujícího logika a matematika Charlese S. Peirce47 a v jeho procesu 

nekonečné semiózy. Peirce zdůraznil, že výklad znaku je závislý na celém 

systému znaků, který je podmíněn kulturou a předchozími interpretacemi.48 Na 

Peirce navázal Roland Barthes, který považuje každé umělecké dílo za 

mozaiku citací bez uvozovek, za intertext pro jiný text.49 Zkomplikoval tak 

Panofského třístupňovou metodologii rozboru díla. Pokud Panofského přístup 

odhaluje obsah díla a symbolický význam znaku, aniž se příliš zabývá 

podmínkami, za nichž umělecké dílo vzniklo, zpochybňuje semiologie dannost, 

neproměnlivost a statičnost kontextu jako neměnného kódu pro výklad díla. 

Zdůrazňuje naši omezenou schopnost dívat se na dílo očima doby, v níž 

vznikalo. Odhaluje odlišné ideologické záměry interpretů a s tím související 

pluralitu kontextů, které jsou závislé na kultuře, subjektivních podmínkách a 

individuální strategii interpreta. 

Semiologie otevřela ikonografii jiným oborům, čímž ji určitým 

způsobem vrátila ke kořenům, k Waburgovi. Ten si v dopise adresovaném 

Franzi BoHovi (13.11.1913) stěžoval na příliš úzké zaměření německých 

akademiků slovy: "Die besitzende akademische Klasse ... (stemmt) sich eben 

mit der ganzen Verstocktheit des in seinen Rentiergefuhlen gestorten Philisters 

gegen das Neue. ,,50 Byl přesvědčen, že jediný způsob, jak vzbudit zájem lidí o 

dějiny umění, je otevřít je jiným oborům.51 Neinterpretoval renesanční 

umělecká díla pouze na základě jejich literární předlohy, ale pronikal pomocí 

archiválií do způsobu myšlení a života mecenášů. Strávil řadu měsíců ve 

florentských archivech a sbírkách. Pročítal dochovanou korespondenci a 

veškerou pozůstalost po významných mecenáších rodu Medici, Tani, Portinari 

či Sassetti. Warburgovy zájmy byly určovány jejich zájmy. Zabýval se 

47 Peirce (1839-1914). 
48 C.S.PEIRCE, Logic as Semiotics: Theory of Signs, in: lnnis Bloomington (ed.), 

Semiotics, London 1985, s. 1-23. 
49 . .• "text is not a line ofwords releasing a single "theological" meaning (the message ofthe 

Author-God) but a multidimensional space in which a variety ofwritings, none ofthem 
original, blend nad clash. "Roland BARTHES, The Death ofThe Author, in: Image-Music
Text, New York 1977, s.145-6. 

50 Spyros PAPAPETROS, The Eternal Seesaw: Oscillations in Warburg's Revival, 
The Oxford Art Journal, 2003, No.2, s. 175. 

51 "Erst wenn die Kunstgeschichte zeigen wird ... das sie das Kunstwerk in einigen 
Dimensionen mehr sieht als bisher, wird sich das wissenschaftliche und allgemeine 
Interesse unserer Tdtigkeit wieder mehr zuwenden." dopis Mensilovi 18.8.1927. op. 
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dekorací paláců, antickou literaturou, astrologií, dobovou módou, zvyky a 

ceremoniemi. Pročítal obchodní korespondenci a smlouvy. Pronikal do jejich 

soukromí, odhaloval jejich finanční problémy a ambice. Zajímalo ho vše, co 

mohlo napomoci pochopení raně renesanční mentality. Na základě detailních 

informací odkrýval význam a obsah uměleckých děl, která si objednali. "Der 

liebe Gott steckt im Detail" se stalo Warburgovým oblíbeným mottem. 52 Tímto 

způsobem se mu podařilo odhalit totožnost donátorů na Memlingově gdaňském 

triptychu53 a na Ghirlandaiových freskách v kapli rodu Tornabuoni ve 

florentském kostele Santa Maria Novella. 54 Rozkódoval i složitý astrologický 

cyklus fresek v Palazzo Schifanoia ve Ferraře. 55 Důraz na "detektivní" práci s 

archiváliemi je podle Didi-Hubermana jedním z největších přínosů Abyho 

Warburga. 56 

Zájem o mentalitu společnosti v něm vzbudil jeho profesor historie 

Karl Lamprecht. Napsal pojednání o psychologickém mechanismu 

přechodných období. 57 Warburg následoval Lamprechta v psychologizujícím 

přístupu. Z mnoha přechodných období si pro svou disertaci zvolil 15.století 

ve Florencii. Vliv na toto rozhodnutí měl i jeho roční pobyt ve městě (1888-9), 

kde se zúčastnil semináře pod vedením Augusta Schmarsowa.58 

Warburgova disertace byla založena výhradně na citacích z 

pramenné literatury59. Hledal literární a výtvarné předlohy Botticelliho obrazů 

cit. Viz GOMBRICH (poz. 9), s.322. 
52 Viz GOMBRICH (poz. 9), s. 13. 
53 Angelo Tani a jeho žena Caterina Tanagli, zástupce rodu Medici v Bruggách. 
54 seznam jmen Viz GOMBRICH (poz. 9), s. 116. 
55 Své odhalení metamorfózy olympských bohů v pozdně egyptských, indických, 

arabských a latinských astrologických symbolech přednesl na kongresu v Římě v roce 
1912.Velkým impulsem na cestě k rozkódování astrologického cyklu byly knihy 

Franze BoHa: Sphaera a Sternglaube und Sterndeutung. Je pozoruhodné, že o nělikok 
let pozděj i (1926), v době, kdy Thomas Mann psal román Josef a jeho bratři a zabýval 
se náboženstvím Babylónie, Kenaanu a Egypta, mu Warburg zaslal BoHovo díla 
Sphaera. Viz SCHOLL-GLASS, Charlotte. An Episode of cultural politics dur ing the 
Weimar Republic: Aby Warburg and Thomas Mann Exchange a Letter Each, Art 
History, 1998, no. 21, s. 120. 

56 " ... .. identifing a paintedface in aFesco makes no sense unless .. one refers this 
identification to the process at work ... its function in an anthropological web of social 

relation and symbolic exchanges." Viz DIDI-HUBERMAN (poz. 30), s.l77. 
57 KarI LAMPRECHT, Moderne Geschichtswissenschaft, Freiburg 1905. 
58 Tento nezapomenutlný zážitek vedl k tomu, že Warburg přesídlil na sedm let do 

Florencie. 1897 -1904. 
59 Disertaci psal pod vedením Huberta Janitscheka ve Strasburku. Viz GOMBRICH 

(poz. 9), s. 54. 
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Zrozeni Venuše a Primavera. 60 Výběr tématu - eterické nymfy v rozevlátém 

oděvu - přímo koresponduje s vkusem symbolistů, dobovou oblibou secesních 

ornamentů a s obdivem prerafaelitů ke schopnosti předrafaelovských mistrů 

imitovat přírodu. 6l Detailní imitací přírody vyjadřovali prerafaelité touhu po 

úniku z komplikované industrializované společnosti. Warburga však 

překvapilo, že rozevlátá roucha Botticelliho nymf se vzdalují realitě. 62 Pátral v 

okruhu Lorenza di Medici po jejich předloze. Hlavním zdrojem inspirace byl, 

vedle antických sarkofágů, popis postav s rozevlátými rouchy ve Filareteho 

ekfrasis a v básni63 Botticelliho poradce Poliziana. Warburg na základě 

detailního studia pramenů, které přímo odrážejí myšlení, život, vkus a zájmy 

mecenášů, postupně pronikal do raněrenesančních představo antice. Umělecké 

dílo vnímal jako dokument vypovídající o konkrétním momentu, v němž 

vzniklo. Éterickou nymfu považoval za pohanskou bohyni v exilu.64 
••• von der 

Kopjjagerei: Judith, Salome, Maenade, uber die Nymphe-Fruehtspenderin, 

Fortuna, Herbsthore, zur Wasserkrugspenderin, Raehel am Brunen, die 

FeuerlOseherin beim Brand des Borgo ... ".65 Odtud se začal odvíjet jeho zájem 

o sociální pamět' lidstva a úsilí po vysvětlení funkce symbolů v ní. 66 

"Warburg' s original inquiry into the posthumous lije oj antiquity was 

expanded into an examination oj exehanges oj mental inheritanee 

between South and North, between East and West, and so transJormed 

by the inclusion oj eosmology and magie that it beeame possible to 

ask what seleetive Jaetors dejine the remembered Jorm oj this 

inheritanee in different periods. " 67 

60 Sandro Botticellis Geburt der Venus und Primavera: Eine Untersuchung uber die 
Vorstellungen von der Antike in der italienischen Fruhrenaissance. Dokončil v roce 
1891, poprvé vydáno 1893. 

61 Ernst GOMBRICH, Centenary Lecture, in: Richard WOODFIELD (ed.), Art 
History as Cultural History, Amsterdam 2001, s.35. 

62 Viz GOMBRICH (poz. 9), sA7. 
63 Poliziano: Giostra. Poliziano s oblibou imitoval Ovidia a Claudia. 
64 Nymfa se stala tématem korespondence mezi Warburgem a jeho přítelem Jollesem, 

který pod Warburgovým vlivem nazval nymfu "eine heidnische Gottin in Exil." 
op.cit. Viz GOMBRICH (poz. 9), s.124. 

65 Viz GOMBRICH (poz. 9), s. 287. 
66 Ibidem, S.92. 
67 Gertrude BING, Editoria! Foreword, in: Aby Warburg, The Renewal oj Pagan Antiquity: 

Contribution to the Cultural History ojthe European Renaissance. (Collected Writings). 

13 



2. 

Warburgův zájem o antropologii a religionistiku 

Warburgovo definitivní odvrácení od strohého formalismu a 

estetizujících dějin umění nastalo v roce 1895, kdy odcestoval na svatbu svého 

bratra Maxe do New Yorku. Newyorský společenský život ho natolik odradil, 

že rychle odjel do Washingtonu. 68 Většinu času trávil ve Smithsonian 

Institution,69 jejíž sbírky a publikace o Indiánech byly jedním z rozhodujících 

impulsů pro jeho cestu za původními obyvateli Severní Ameriky. Objevil zde 

knihu švédského archeologa Gustafa Nordenski6lda s názvem Cliff-Dwellers ol 

the Mesa Verde, Southwestern Colorado. Rozhodl se následovat 

Nordenski6ldův itinerář. 70 

Během několikaměsíčního pobytu v oblasti Colorado Plateau, která 

leží na pomezí států Utah, Colorado, Arizona a Nové Mexiko, pronikl do 

způsobu života a kultury Indiánů. Stal se svědkem řady rituálů a za pomoci 

překladatele se snažil proniknout do jejich způsobu myšlení a představo světě. 

Zde si poprvé plně uvědomil přirozenou neoddělitelnost umění a náboženství. 

V dopise adresovaném své rodině napsal: "1 don t believe 1 am wrong to 

consider that gaining a vivid representation ol the lije and art oj a primitive 

people is a valuable corrective to the study oj any art. " 71 

introd. Kurt Forster, Trans. David Brit, Los Angeles 1999, s. 82. 
68 Viz GOMBRICH (poz. 9), s. 88. 
69 " .. und ichfand hier in der Tat zunachst in der Person von Cyrus Adler, den Herren Hodge, 
Frank Hamilton Cushing und vor allen James Moonez (mit Franz Boas in New York), Pioniere 
der Eingeborenen-Forschung, die mit die Augen fiir die weltumfasende Bedeutung des 
prahistorischen Amerika und "wilden" Amerika offneten. " 

...... ... Der Wille zum Romantischen trat hinzu zum Willen, mich etwas 
mannhafter zu betatigen als es mir bisher vergonnt war. . .. .. Ausserdem hatte is vor der 
asthetisierenden Kunstgeschichte einen aufrichtigen Ekel bekommen. Die formale 
Betrachtung des Bildes-unbegriffen als biologisch notwendiges Produkt zwischen 
Religion und Kunstiibung- ... schien mir ein steriles Wortgeschaft hervorzurfen" ... 
(poznámky k přednášce o hadím rituálu 17.3.1923 s.l) op. cit Viz GOMBRICH (poz. 9), 

s.88. 
70 Navštívil vesnice San Juan, Laguna, Acoma, Cochiti, San Ildefonso, od Santa Fe až k 

Albuquerque. Philippe-Alain MICHAUD, Aby Warburg and the Image in Motion, 
New York 2004, s. 180. 

71 op.cit. Viz MICHAUD (poz. 69) s. 184. 
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Zklamání z estetizujících dějin umění, které vyčleňovaly umělecké 

dílo z historie a kladly důraz na formu, vedlo Warburga k hledání vhodného 

oboru, který by pohlížel na umělecké dílo v širších souvislostech. Ještě v New 

Yorku se seznámil s berlínským rodákem a významným antropologem 

Franzem Boasem, který se zabýval Indiány a Eskymáky.72 

Antropologie přelomu 19. a 20.století byla oborem, v němž 

docházelo k setkávání odlišných přístupů, disciplín i různých kultur. 73 První 

antropologové se pohybovali na pomezí archeologie, sociologie a psychologie. 

Byli silně ovlivněni evoluční psychologií. Podobně jako Boas sdílel i Warburg 

podobný názor na původní obyvatele Ameriky jako většina vědců konce 

19.století. Používal zavádějící tradiční termíny jako "magický" či "primitivní", 

které svědčí o dobovém europocentrickém pohledu na mimoevropské kultury, 

považované za zaostalé. "Bei den religiOsen Handlungen der Pueblo-Indeaner 

zeigt sich der wesentliche Act im kausalen Verhalten des "Primitiven" (d. h. zur 

subjektiven DifJerenzierung unfahigen Menschen) zur Aussenwelt" .... 74 

Ekvivalentem pro primitivní bylo iracionální, magické a okultní. 

Mimoevropské civilizace neopustily podle tohoto hodnocení dětství lidstva a 

jejich příslušníci stáli z evropocentrického pohledu civilizovaných jedinců na 

počátku kulturního vývoje.75 Rasové teorie/6 zdůrazňující biologicky danou 

omezenost původních obyvatel Ameriky či Afriky, hrály v procesu kolonizace 

důležitou roli. Obraz původních obyvatel jako primitivů odpovídal mentalitě 

misionářů, vládních úředníků a etnografů, kteří je spoluvytvářeli. Popisovali 

chování a zvyky domorodců jako iracionální a instinktivní. Jejich umělecká 

díla přiváželi do Evropy a vytvářeli z nich etnografická muzea. 

Zdena Slavíková77 poukazuje ve studii o historii etnografických 

sbírek na úzké spojení etnografie a kolonialismu. Muzea se stala v tomto 

72 Než se Franz Boas (1858-1942) stal prvním profesorem antropologie na Columbia 
University (1896), působil jako asistent Adolfa Bastiana, zakladatele Antropologické 
společnosti a Národopisného muzea v Berlíně (1873). Warburg si s ním začal 
dopisovat po svém návratu do Hamburku (květen 1896). 

73 Peter BURKE, History and Anthropology in 1900, in: Benedtta GUIDl -
Nicholas MANN (ed.), Photographs at theji'ontier: Aby Warburg in 
America 1895 -1896, London 1998, s.22. 

74 op.cit. Viz GOMBRICH (poz. 9), s.90-91. 
75 Gertrude BING - F.ROUGEMONT (ed), Aby Warburg, Gesammelte Schriften. Die 

Erneuerung der Heidnische Antike 1, Berlin 1932, s. 130. 
76 např. studie o primitivní mentalitě od Luciena Levy-Bruhla, Les Fonctions mentales 

dans les Societes iriferieures, Paris 1910. 
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kontextu ideologickým nástrojem. 78 Dokumentovala vývoj lidstva, který 

vrcholil v západní civilizaci. První národopisné muzeum zřídil Adolf Bastian 

roku 1868 v Berlíně, kde také působil jako jeho asistent, Franz Boas, 

Warburgův přítel. 79 Bastianova koncepce muzejnictví byla vedena touhou po 

stále větším rozšiřování fondů. Adolf Bastian svou touhu obhajoval snahou o 

záchranu děl primitivních kultur,8o ale organizované vyvážení statisíců 

uměleckých předmětů se ve skutečnosti podobalo soustavnému plenění. U 

některých afrických kmenů vedlo k úplnému zániku plastiky a ztrátě 

dovedností. 8 I 

I Warburg byl přesvědčen, že Indiáni jsou: ... "an enclave ofprimitive 

pagan humanity ... with an unshakeable adherence to magical practices that we 

are accustomed to condemning as a mere symptom of a completely backward 

humanity". 82 Srovnával náboženství Indiánů se stadiem evropské civilizace v 

období starověkého Řecka.83 V indiánské kultuře viděl počátky vývoje od 

primitivního pohanství k pohanství antiky a k modernímu člověku. Byl 

přesvědčen, že Indiáni jsou ovládáni ''fóbickým strachem, jehož překonání vede 

skrze formu magickou, mytologickou, symbolickou až k formě logické. ,,84 V 

Novém Mexiku se stal svědkem "živého pohanstvl',.85 

Zajímal se z psychologického pohledu o přechod od mýtu k logu. 86 

Nejvíce ho ovlivnilo dílo Tita Vignoliho: Mito e Scienza87, jehož hlavním 

tématem je triumf rozumu nad úzkostí z neznáma a strachem z chaosu. Dějiny 

77 Zdena SLAVÍKOVÁ, Umění subsaharské Afriky. Praha, 1988. 
78 Ibidem,s 41. 
79 Viz BURKE (poz. 72), S.21. 
80 Viz GOMBRICH (poz. 9), s. 89. 
81 Expedice, vyvážející tisíce předmětů např. z Afriky, byly v roce 1914 osočeny 

Arnoldem van Gennepem z organizovaného a soustavného plenění. 
82 op.cit. Matthew RAMPLEY, Mimesis and Allegory. On Aby Warburg and Walter 

Benjamin, in: Richard WOODFIELD (ed.), Art History as Cultural History, 
Amsterdam 2001, s.125. 

83 Viz GOMBRICH (poz. 9), s.9l. 
84 Siegfried WEIGEL, Aby Warburg's Schlangenritual: Reading Culture and Reading 

Written Texts, New German Critique, 1995, No. 65. s. 147. 
8S"Pagan meant less a set oj belieft than the clusters oj primitive impulses and reactions 
that distinguished the savage from the civilized man oj reason. .... For Warburg 
paganism, that is to say the primitive impulses that threaten, sophrosyne had ceased to 
be problem peculiar to the transition Jrom the Middle Ages 10 the Renaissance because 
paganism in lhal meaning oJthe term was never asleep and could thereJore not awake." 
Ernst GOMBRICH, The nineteenth Century Notion of a Pagan Revival, 

in: Viz WOODFIELD (poz. 81), s.59, 6l. 
86 Viz BIALOSTOCKI (poz.37), s. 23. 
87 Tito VIGNOLI, Mito e Scienza, Milano 1879. 
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civilizace jsou pro něho bojem proti těmto monstrům.88 Ve svých přednáškách 

o počátcích mytologie se na toto dílo odvolával filolog a historik náboženství 

Hermann Usener89, který působil na univerzitě v Bonnu. Usener měl na 

Warburga větší vliv než tamní profesoři dějin umění Henry Thode a Carl 

Justi.9o Usener vzbudil ve Warburgovi celoživotní zájem o přetrvávání 

starověkých forem v evropském umění. Podobně jako Edward B.Tylor a James 

G. Frazer hledal počátky řecké mytologie v mysli "primitivních" lidí. 

Odhaloval podobnosti mezi různými mytologiemi a snažil se dokázat, 

že křesťanství přejalo některé zvyky a svátky od pohanů.91 Byl přesvědčen, že 

někteří křesťanští světci mají svůj předobraz v antických bozích. Ve svém díle 

Gotternamen92analyzoval proměny jmen bohů. Odhaloval podobnosti mezi 

indiánskými rituály a starověkými bakchanáliemi.93 Indiáni i staří Řekové 

reagovali mýtem a rituály na nebezpečí chaosu, který ohrožoval v podobě 

různých katastrof jejich kosmos. Mýtus byl podle Usenera systematickým 

hledáním příčin strachu z neznáma, byl primitivní formou vědy.94 

Warburgova výprava k Indiánům představuje sice zvláštní jev na 
/1/ 

poli teorie dějin umění přelomu 19. a 20. století, ale v kontextu Gaugřnova 

úniku na Tahiti nebo Picasfva obdivu k beninským bronzům95 není 

nepochopitelná. Je zcela v souladu s dobovou touhou po úniku z 

industrializované společnosti. Mladí umělci viděli v mimoevropském a 

lidovém umění pravou autenticitu, tajemnost a spontaneitu. Kubisté, fauvisté i 

expresionisté sbírali umělecké předměty z Afriky a Tichomoří, neboť vycítili 

výrazovou sílu afrických děl. Africká skulptura se stala jejich estetickým 

88 Viz GOMBRlCH (poz. 9), s. 217. 
89 Herman Usener (1833 -1905).Díla: Das Weihnachtsfest, 1889, Gotternamen: Versuch 

einer Lehre von der religiosen BegrifJsbildung, 1896. Heilige Handlung, 1904. 
90 Napsal monografie o Winckelmannovi, Velazquezovi a Michelangelovi. 

91 Herman USENER, Das Weihnachtsfest, Berlin1889. 
92 Herman USENER,.Gotternamen: Versuch einer Lehre von der religiosen 

BegrifJsbildung, Berlin 1896. 
93 Viz BURKE (poz. 72), s 26. 
94 Ernst CASSIRER, Language and Myth, New York 1946.s. 89. 
95 Důležitým mezníkem v postoji k obyvatelům Afriky ajejich umění byl rok 1897, kdy 
došlo k objevení beninských bronzů. Africké umění se v nich prezentovalo výtvory, které 
se od dosud známého, tradičního umění lišily jak pojetím, tak řemeslnou a technickou 
dokonalostí. Někteří badatelé byli tak zaskočeni jejich kvalitou, že za původce 

beninských bronzů označili Portugalce. Výsledky bádání však potvrdily africký původ 
těchto děl a vnesly nový pohled na africkou problematiku, vzbudily zájem o uměleckou 
produkci i historii Afriky. 
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vzorem a inspirací. Imitací jednoduchých forem vyjadřovali touhu po 

osvobození z komplikované, industrializované společnosti. Vyjmuli díla z 

jejich původních kulturních souvislostí a promítli do nich své umělecké 

problémy z počátku století. Ocenili vesměs formální stránku obdivovaných děl 

a hlouběji nepochopili pravou funkci a kontext jejich vzniku. Vzhledem k 

dějinám evropského umění vnímali tuto tvorbu v neměnnosti a bezčasovosti. 

Náš povýšený vztah k původním civilizacím souvisí s neznalostí 

jejich odlišného vztahu ke světu, v němž je vše spjato s náboženstvím. Bez 

těchto souvislostí nemůžeme pochopit exotická umělecká díla, mýty a rituály. 

Nemůžeme ani ocenit hodnoty, chybějící v naší přetechnizované společnosti. 

Člověk předmoderních společností vnímá čas cyklicky. Rozlišuje dva druhy 

času: čas profánní a posvátný (každodennost a svátky). Svátky tvoří zlom v 

profánním časovém trvání tím, že aktualizují posvátné události, které se 

odehrály v mýtickém pračase.96 Učastí na svátku vystupuje člověk z profánní 

každodennosti a spojuje se s mýtickým pračasem. Nejvelkolepějším dílem 

bohů je stvoření. Člověk, který se účastní ceremonie Nového roku, prožívá 

rituální znovuzrození. 

Mýty vyprávějí o činech bohů, které se staly exemplárními modely 

pro lidské činnosti. Mýty jsou reaktualizací pračasu, jíž se člověk podílí na 

svatosti. "Primitivní" člověk nevnímá prostor jako homogenní, ale s trhlinami, 

jimiž došlo k průlomu transcendentna. Tato místa tvoří důležité orientační 

body ve stejnorodém chaosu a zajišt'ují spojení profánního s posvátným97
. 

Kosmos etnocentrických společností je stále ohrožován chaosem v podobě 

různých přírodních katastrof či vpádu nepřátel. Křehký řád je třeba ochraňovat, 

protože stále hrozí jeho pád do chaosu. 

Snaha o uchopení řádu světa je podle Warburga základní lidskou 

kvalitou.98 Warburgův strach z chaosu a jeho koncepce civilizace jako procesu 

osvobozování rozumu z otroctví démonických sil zrcadlí jeho osobní 

96 Mircea ELIADE, Posvátné a profánní, Praha 1994. s. 62 
97 Ibidem, s. 77. 
98 Viz FORSTER (poz. 15), s.27. 

18 



zkušenost. 99 Už od mládí trpěl úzkostmi, které se zhoršovaly během I.světové 

války. Knihovna se pro něho stala zbraní proti silám temnoty. 100 

99 Ernst GOMBRICH, Warburg Centenary Lecture, in: Richard WOODFIELD (ed.), 
Art History as Cultural History,Amsterdam 2001. s. 47,71,214. 

100 .• "library ... instrument oj enlightment, a weapon in the struggle against the powers 
oj darkness which could so easly overwhelm the precarious achievement oj 
rationality. " Viz GOMBRICH (poz. 9), s. 13. 
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3. 

Přednáška: "Bilder der Pueblo-Indianer in Nordamerika" 

a Warburgův Bilderatlas 

Chaos první světové války měl katastrofální vliv na dušení zdraví 

Abyho Warburga. Po porážce Německa se nervově zhroutil a musel být 

hospitalizován. Trpěl melancholickými depresemi a paranoidními fantaziemi, 

které se navenek projevovaly tím, že po dobu několika hodin rozmlouval s 

mouchami. 101 Po dvou letech (1921-23), strávených v sanatoriu v Kreuzlingenu 

ve Švýcarsku, se jeho stav natolik zlepšil, že dr.Ludwig Binswanger začal 

uvažovat o jeho propuštění. Warburg připravil přednášku o svém 

několikaměsíčním pobytu meZI Indiány v oblasti Colorado Plateau (zima 

1895-1896). Dokázal tím, že je opět schopen soustředit se na vědeckou činnost. 

Přednáška nesla název "Bilder der Pueblo-Indianer in 

Nordamerika" a konala se 21.dubna 1923 v sanatoriu v Kreuzlingenu. Jednalo 

se o komentář k mnoha diapozitivům. Velkou část přednášky tvořil popis 

indiánské mytologie a rituálů, který se stal podkladem pro ikonografickou část 

přednášky o významu symbolu hada v různých kulturách. l02 Warburg vůbec 

neuvažoval o tom, že by přednáška měla být publikována. Dokonce dal v 

dopise adresovaném Franzi Saxlovi výslovné povolení k nahlédnutí jen 

několika blízkým přátelům. 103 

Jedná se o poměrně krátký text, jehož žánr není lehké určit. Urlich 

Raulff se o to pokusil ve své studii The Seven skins of the Snake v tom smyslu, 

že jde o ... "cryptic meditation on the relationship between the archaic and the 

modern, .... tightly written outline of a theory of the cult origins oj the creation 

of symbols and the sublimation of religious sacrifice as well as the dramatic 

enactment oj a succesful act of self-healing. " 104 

101 Philippe-Alain MICHAUD, Aby Warburg and the Image in Motion, 
New York 2004, s. 14. 

102 Charlotte Schoell-Glass se domnívá, že obdobným způsobem by Warburg koncipoval 
komentář ke každé straně svého obrázkového atlasu. 

103 ledním z nich byl i filozof Ernst Cassirer, který právě psal druhý díl Filozofie 
symbolických forem symbolických forem. 

104 Ulrich RAULFF, The Seven Skins ofthe Snake, in: Photographs at the 
Frontiers, s.66. 
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První dvě třetiny textu připomínají cestopis či popisnou etnografickou 

studii. Warburg popisuje podrobně průběh rituálu, při němž indiáni tančí s 

živými hady v ústech, i jejich zvyky, obydlí, výzdobu kostela, slavnostní 

kostýmy, význam symbolů na keramických nádobach a indiánskou kosmologii. 

Zmiňuje se o kresbách kosmu v podobě stupňovité pyramidy, jíž vévodí 

ohromný had. lOS Vypraví legendu o indiánském hrdinovi, který pronikne do 

podsvětí a získá "baho", magické zaklínadlo, jímž lze ovlivnit počasL l06 

Popisuje, jak indiánské děti ilustrovaly příběh, odehrávající se za bouřky. Dva 

z chlapců nakreslili blesky v podobě hadů. lo7 Toto odlišné pojetí inspirovalo 

Warburga kjeho úvahám o významu symbolu hada v různých kulturách. 

Poslední třetina textu připomíná studii z oblasti komparativní 

religionistiky a ikonografie. Warburg srovnává význam symbolu hada v 

indiánské mytologii s jeho funkcí v řecké, babylónské a biblické tradici. lo8 

Zmiňuje se například o pokušiteli v zahradě Eden, o babylónské Tiámat či 

řeckém Asklepiovi. Závěrečných několik stran připomíná výhledem do 

budoucnosti a Warburgovou nedůvěrou v přílišný pokrok některé futurology. 

Ve svých poznámkách k přednášce si Warburg poznamenal: ... the link between 

pagan religious ideas and artistic activity is nowhere better to be seen than 

with the Pueblo lndians, and that one could find in their culture rich material 

for inquiry into the origins oj symbolic art. ,,109 

Způsob myšlení a života Indiánů pomohl Warburgovi pochopit v 

kontrastu s importovanou španělskou kulturou a americkou městskou 

civilizací, nejen neoddělitelnost umění a náboženství, ale 1 proces 

"znovuzrození" antiky v renesanci. Didi-Hubermanje přesvědčen, že Warburg 

převzal výraz znovuzrození, resp. "přežití" (Nachleben, survival) od britského 

etnologa Edwarda B.Tylora. 110 Tylorův cestopis po Mexiku "Anahuac"lll stál 

u počátků Warburgova rozhodnutí vypravit se mezi Indiány. Tylor byl 

105 Ulrich RAULFF (ed.), Aby Warburg, Schlangenritual. Ein Reisebericht, Berlin 
1988,s.16. 

106 Ibidem, s.41. 
107 Ibidem, s. 54. 
108Ibidem, s.42-54. 
109 Viz RAULFF (poz. 103), s. 64-65. 
110 Georges DIDI-HUBERMAN,The Surviving lmages: Aby Warburg and Tylorian 

anthropology, The Oxford Art JOlu'nal, 2002, No.l, S.59. 
111 Edward, B. TYLOR, Anahuac: Dr Mexico and the Mexicans, Ancient and Modern, 

London 1861. 
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fascinován prolínáním odlišných kultur a přirovnal "survival" k řece: 

"river having dug its bed, will run Jor centuries. . . . Progress, degradation, 

survival, revival, modification, are aU modes oj the connexion that binds 

together the complex network oj civilisation ... ... how Jar are we reaUy its 

originators, and how Jar but the transmitters and modifiers oj the results oj 

long past ages. ,,112 

Přežití charakterizuje Warburgovu celoživotní snahu o pochopení 

procesu "znovuzrození" pohanské antiky ve Florencii 15.století. S.Papapetros 

to popisuje takto: "Nachleben ... is something radicaUy difJerent from the 

notion oj rebirth originating in Vasari or the concept oj Renaissance 

championed by Panoftky. The concept oj survival signifies both a temporal 

continuity and a chronological disruption. The objects oj Nachleben never live 

and never die, they are hidden in perpetual "afterlife " ... 113 N achleben 

(Survivals) je plné symptomů, které nesou stopy zapomenuté minulosti. Tyto 

formy přežívají podle Warburga v kolektivní paměti. 1I4 Dynamicky oscilují 

mezi dvěma protikladnými póly. Zatímco protiklady přestávají existovat tím, 

že jsou neutralizovány či kompenzovány, polarita trvá. Warburg byl velmi 

ovlivněn Nietzscheho pojetím řecké kultury jako polarity mezi apolinskými a 

dionýsovskými silami. ll5 Přirovnal tuto dialektiku k věčné houpačce. 1I6 Na 

jiném místě hovoří o dialektice monstra ll7
, o boji řádu či kultury proti chaosu, 

monstru v nás. 118 

Symptom je stále v pohybu, proměňuje se a může být uchopen jen 

ve dvojznačné dimenziy9 G.Didi-Huberman se domnívá, že Warburg byl 

112 Edward, B.TYLOR, Primitive Culture:Researches into the Development of 
Mythology, Philosophy, Religion, Art and Custom I. London 1871, s.16. 

113 Spyros PAPAPETROS, The Eternal Seesaw: Oscillations in Warburg's Revival, 
The Oxford Art Journal, 2003, No.2, s. 170. 

114 Georges DIDI-HUBERMAN, The Surviving lmages: Aby Warburg and Tylorian 
anthropology, The Oxford Art Journal, 2002, No.l, s. 67. 

115 Zrození tragédie (1872). Více GOMBRICH (poz.9), s. 185. 
116"ewige Wippe". V dosud nepublikované "Monistic psychology of art". 
117 "Dialektik des Monstrums" viz GOMBRICH, (poz.9), s. 252. 
118 ... "the symptom acounts simultaneously for repression and the return of the 
repressed: repression is plastic formulea of compensatin (plastische Ausgleichformel) 
that barely ... the threshold of consciousness (Schwelle seines Bewusstseins) and return 
the repressed in the crisis (Krisis) and the sumptomatic (symptomatisch) f .. that surge 
with a maximal degree of energy tension (hochsten energetische Anspannung). " Georges 
DIDI-HUBERMAN, Dialektik des Monstrums: Aby Warburg and Symptom Paradigm, 
Art HistOly XXIV, 2001, No.5, S.626. 
119 Symbol or engram is a charge of latent energy, but the way in which it its discharged 
may ge positivie or negative-as murder or rescue, as fear or triumph as pagan maenad 
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inspirován Freudovým článkem z roku 1916, který vyšel pod názvem "A 

relation between symbol and symptom". Freud považuje symptom za 

"ingeniously chosen piece of ambiguity with two meanings in complete mutual 

d · . ,,120 contra lctlon. Vymezil symptom jako symbol, který se stal 

nepochopitelným, ztratil význam a musí být naplněn novým obsahem. 

Warburgovy symptom-moments či pathosformulae jsou vnějšími výrazovými 

prostředky a gesty, která zrcadlí vnitřní pnutí mezi apolonskými a 

dionýsovskými silami. 121 

Pathosformulae provázely Warburga celý život. Už jako student 

četl Lessingova Laokoonta, který ho přivedl k otázce pathosu a vyjádření 

utrpení pomocí gest a pohybu těla. 122 Během svého sedmiletého pobytu ve 

Florencii (1897-1904) se nepřestal zabývat tématem renesanční éterické nymfY 

a jejího antického prototypu na reliéfech, dekorovaných nádobách a gemách. 123 

Nymfa se pro něho stala symbolem osvobození emocí a těla ze středověké 

askeze. 124 Renesanční umělci vytvářeli skici těchto postav a hledali vhodné 

předlohy pro vyjádření různých pohybů, gest a nálad. Podobná gesta mohla 

vyjadřovat opačná duševní rozpoložení l25
. Z těchto myšlenek vykrystalizovala 

Warburgova teorie pathosformulí. 

Přestože byl Warburg zpočátku ovlivněn Darwinovou evoluční 

teorií l26
, vymanil se koncepcí pathosformulí, které přetrvávají v kolektivní 

paměti a znovu jsou naplňovány obsahy, z dobového obdivu k pokroku. Jak je 

patrné ze závěru jeho studie "Bilder der Pueblo-Indianer in Nordamerika", byl 

si vědom možných důsledků bezmezného pokroku. Obava z jeho důsledků ho 

or christian Magdalen .... Only through contact with the selective will oj and age does it 
become polarized into one oj the interpretations oj which it is potentially capable." Viz 
GOMBRICH (poz. 9),s.248. 
120 Viz DlDI-HUBERMAN (poz. 117), s.636. 
121 Ibidem, s. 627. 
122 •.• "problem ojthe expression ojsuffering, ojrestraint and abandon in extreme 
emotional states. He remained deeply preoccupied by the problem ojpathos, ojviolent 
movenent gestures but he never ceased to regard these extremes in art as a sign oj 
weakness rather strength, as token ojmoral decline." GOMBRICH, Ernst. Aby 
Warburg an Intellectual Biography. London: Warburg Institute, l.ed. 1970. s.23-24. 

123 Viz FORSTER (poz. 15), s. 15. 
124 "He sees in the Nymphe the eruption oj primitive emotion through the crust oj 
Christian self-control and burgeois decorum ..... Nympha could became the vety symbol 
ojliberation and emacipation." Viz GOMBRICH, (poz. 9), s. 125 a 127. 
125 Edgar WIND, The Maenad under the Cross, Journal ojthe Warburg and Courtland 
Institutes, 1937, No. 12. S.71. 

126 Charles Darwin, Der Ausdruck der Gemiithsbewegungen bei der Menschen und den 
Thieren, Stuttgart 1872. 
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přivedla k odmítnutí některých novodobých vynálezů, jako byl telefon či rádio. 

"He saw advanced technological progress as a creature oj enlightened 

rationality which threatened to bite its own tai!.,,127 

Rok před svou smrtí roku 1928 plánoval svou druhou cestu do 

Ameriky. Ze zdravotních důvodů však od tohoto plánu upustil. Místo do 

Ameriky odjel do Říma, kde shromažďoval další reprodukce, materiál pro svůj 

Bilderatlas. 128 Charlotte Schoell-Glass považuje toto pozdní nedokončené dílo 

s názvem Mnémosyné za vizualizaci Warburgovy teorie symbolu jako archivu 

lidské paměti. 129 Dílo bylo často označováno za obrázkovou symfonii, mozaiku 

či dadaistickou montáž a Gombrich je dokonce přirovnal k básni. H •• it 

resembles ... kind oj poetry oj the twentieth century, oj Yeats, or Eliot, or 

perhaps oj Ezra Pound, where every historical or literary allusion hides and 

reveals a cluster oj private meanings reverberating through layers upon 

layers. ,,130 

Jednotlivé strany genealogického atlasu či alba zachycují opakující se 

gesta, historickou proměnu námětů a dějiny momentů v symptomu. 

Nevycházejí pouze z reprodukcí děl významných umělců, ale i ze známek, 

plakátů a novinových fotografií. l3l Obsahem atlas připomíná kabinety kuriozit, 

které sloužily jako archiv minulosti. 132 S technikou srovnávání mnoha 

reprodukcí, umístěných vedle sebe na "tabulích" o rozměrech 150cm krát 

200cm, seznámil Warburga Fritz Saxl. 133 • Dochovalo se několik sérií fotografií 

těchto tabulí. Přetrváváním "pohanských" forem či pathosformulí se začal 

Warburg zabývat už během svého univerzitního studia. Pathosformule jsou 

emocemi a gesty, které jsou uchovávány v sociání paměti lidstva. Stále znovu 

127Viz IVERSEN (poz. 41 ) s.224. 
128 Je pozoruhodné, že ve stejné době, ale na Princeton University vznikl podobný 
"atlas". Morey si všiml, že čistě stylistická analýza uměleckého díla nezodpoví otázku, 
proč jsou některé náměty oblíbné v určité době a oblasti. Uspořádal proto umělecká díla s 
křesťanskou tematikou podle námětů a doplnil je komentářem. Vznikl tak Index 
křesťanského umění, který měl sloužit jako podklad pro geografickou a chronologickou 
analýzu. Když Panofky přesídlil v roce 1933 do Princetonu, ocitl se náhle jako v ráji. 
Mohl používat Index pro své ikonografické studie.Warburgův Bilderatlas inspiroval i 
holand'ana Van de Waala, který ve 40.letech vytvořil Iconclass, "atlas" všech možných 
variant různých námětů a témat. Více viz LAVIN (poz. 17), s. 37-39. 
129 Viz SCHOLL-GLASS (poz. 4), s. 198. 
130Emst GOMBRICH, Warburg Centenary Lecture, in Richard WOODFIELD (ed.), Art 

HistOly as Cu/tural Histor, Amsterdam 2001,s. Sl. 
131 Viz GOMBRICH (poz. 9), s. 263. 
132 Viz FORSTER (poz. 15), s.52. 
133 Viz GOMBRICH (poz. 9), s. 261. 
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se vynořují a jsou naplňovány novými významy a spojovány s jinými mýty a 

příběhy. 134 Na nich bylo možné ukázat, že umělecká díla nejsou jen pasivními 

dokumenty minulosti, ale stále působícími podněty pro interpretaci. Warburgův 

největší přínos tkví právě v analýze proměny těchto symbolů. 135 

Jeho přednáška "Bilder der Pueblo-Indianer in Nordamerika" a 

pojetí symbolu jako archivu lidské paměti mě natolik zaujaly, že jsem postupně 

shromáždila reprodukce uměleckých děl, na nichž se objevuje had. Vytvořila 

jsem tak další pomyslnou stranu Warburgova obrázkového atlasu. Sošky 

hadích bohyň a freska s pokušitelem v zahradě Eden, který je zachycen s 

ženskými rysy, mě přivedly k otázce: co mělo vliv na tak radikální interpretaci 

symbolu hada, že zdůraznila jeho výhradně negativní aspekty a způsobila, že 

symbol nesmrtelnosti se stal symbolem zla s ženskými rysy? 

Abych odpověděla na tuto otázku, musela jsem nejdříve odhalit 

původní význam symbolu hada. Seřadila jsem reprodukce uměleckých děl 

chronologicky a hledala mytologické předlohy těchto odlišných pojetí. Symbol 

hada posloužil jako archiv lidské paměti, který v sobě zrcadlí důležité proměny 

v myšlení a struktuře společnosti. 

Pro kulturu je běžné, že se ocitá pod tlakem změn na jedné straně a v 

kontinuálním kontextu na straně druhé. Když je kultura ohrožena, stávají se 

symboly důležitými jednotícími prvky. Jsou používány vládci a vládnoucí 

vrstvou, aby posílily autoritu a podpořily její legitimitu. 136 V jiných případech 

mají změny ve společenském uspořádání a kultuře za následek revoluci a s ní 

související radikální reinterpretaci symbolů. Každá hierofanie se omezuje svým 

projevem a přijímá historický úděl.137 Vede ke vzniku nových mýtů a k 

přehodnocení mýtů starých. Stávající systém symbolů přestává plnit svou 

funkci, neprobouzí celé lidské vědomí a neotvírá je univerzalitě. Nová 

hierofanie vede k nahrazení symbolů, které ztratily nosnost a naplňuje je 

novými významy. 

134 "Erst der Kontakt mit der Zeit bewirkt die Polarisation. Diese kann zur radikalen 
Umkehr (lnversion) des echten antiken Sinnes fiihren." op.cit. viz GOMBRlCH (poz. 9) 
s. 248. E.Wind hovoří o "revival ofpre-existingforms." Viz WIND (poz.19), s. 211. 
135 Mathew RAMPLEY, From Symbol to Al1egory: Aby Warburg' s theory of 

art, The art bulletin LXXIX, 1997, no. 1, s. 55. 
136 Charles FREEMAN, Egypt, Greece and Rome: Civilizations ofthe 

Ancient Mediterranean, Oxford 2004, s.19. 
137Mircea ELlADE, Patterns in Comparative Religion, London 1997, s. 2 a 25. 

25 



4. 

Symbol hada jako atribut Velké bohyně 

Naši prapředkové se považovali za neoddělitelnou součást celku a 

orientovali se ve svém mikrokosmu na základě analogie. Záhy odhalili 

souvislost cyklického znovuzrození luny s vegetací a s cyklem mateřského 

lůna. Svědčí o tom četné archeologické nálezy žíhaných "madon" s hadí hlavou 

[1, 2]. Znovuzrození luny a vegetace odpovídalo touze našich prapředků po 

nesmrtelnosti a inspirovalo je v náboženské a umělecké tvořivosti. Nejstarší 

dochované ornamenty spirál a meandrů se vztahují k analogickému 

symbolickému řetězci symbolů luna-voda-žena-had 138 [3]. 

Setkáme se s ním v místech, v nichž byly uctívány Velké bohyně. 

Než se stal např. Zeus nejvyšším bohem pantheonu a Héra jeho žárlivou a 

mstivou manželkou, byla uctívána jako Velká lunární bohyně. Svědčí o tom její 

tři přízviska: "Pais (dívka), Teleia (Dokonalá) a Ch éra (Osamělá)". 139 

Symbolizují tři lunární fáze: dorůstající, úplnou a odrůstající. Se třemi 

maskami znázorňovali naši předkové i měsíční bohyni a vládkyni podsvětí 

Hekaté, již přivolávaly ženy na pomoc při porodu. Když byl Zeus vyvýšen, 

ponechal jí jediné z Velkých bohyň podíl vlády na zemi, moři i na nebi. 

"Stávala také na rozcestích tří cest, zpodobená třemi dřevěnými maskami na 

kůlu. ,,140 Tři masky symbolizovaly lunární fáze a tři Gorgony střežící vstup do 

podsvětí. Ať už tři Gorgony, Moiry, Grácie, Charitky nebo Erinye, trojice 

personifikovala lunární fáze, tři jevové formy trojjediné Velké bohyně. 141 V 

různých oblastech byla uctívána pod odlišnými jmény, ale s podobnými 

atributy. Vévodil jim had. [4,5]. 

Hadovité spojení mezi matkou a novým životem, pupeční 

šňůra, je pouze jedním z mnoha důvodů, proč se stal had součástí holistického 

lunárního řetězce symbolů. Had rychle zmizí v podzemí, odkud zná moudrost 

předků. Svlékáním kůže se rodí znovu a uchovává si tak v očích archaických 

138 Ibidem, s. 170. 
139 KarI KERENYI, Mytologie Řeků, Praha 1996, s. 93. 
140 Ibidem s 35 
141 Ibidem' s· 137 ,. . 
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lidí nesmrtelnost. Je odrazem lunárního cyklu na zemi a doprovází Velkou 

bohyni. 

Nejen dochované sošky trůnících bohyň, ale i 25 tisíc let staré 

sošky bohyň se zdůrazněnými druhotnými pohlavními znaky svědčí o uctívání 

pramatky už paleolitickými lovci. Kult Velké bohyně se plně rozvinul v období 

mezolitu a neolitu v souvislosti s kultivací roslin. Dlouhodobý proces proměny 

lovecké společnosti v usedlou zemědělskou, který nazýváme neolitickou 

"revolucí", se zrcadlí v náboženství uctíváním lokálních bohyň. Paní zvířat 

byla znázorňovaná v podobě hada či jako trůnící bohyně s hadí hlavou a hadím 

dítětem. S objevem zemědělství se proměnila ve Velkou bohyni, jejíž kult 

obrážel vegetační cyklus. Lidé ji uctívali jako matku oplývající plodností a 

ochránkyni mrtvých. 

Svědčí o tom megalitické stavby, objevené na mnoha místech 

planety. Vznikaly na základě přesného pozorování lunárních cyklů, jak je 

provozovaly generace našich předků. 142 Megalitické stavby svědčí o jejich 

kosmickém holismu. Noc pro ně nebyla negativní temnotou, časem pokušení, 

přízraků a d'ábla jako ve středověku, ale zdrojem energie a řádu. "Člověk se 

viděl jako odraz života měsíce, protože sám toužil po regeneraci, a jeho touha 

, b 1'1 ' , v, " 143 po znovuzrozeni y a sta e utvrzovana ... novym meSlcem. 

Jak uvádí Underwoodl44
, had je jediný obratlovec, který přirozeně 

reprodukuje všechny geodetické spirální vzorce. Stal se neoddělitelnou součástí 

analogického řetězce symbolů, který napomáhal archaickému člověku 

orientovat se v chaosu. Schopnost hada svlékat kůži odráží cyklické 

obnovování vegetace a periodicitu luny, která byla součástí kultu Matky země. 

"Matka země tvoří otevřenou formu schopnou věčně se obohacovat a tím 

přijímat všechny mýty týkající se života, smrti, stvoření, plození, sexuality a 

dobrovolné oběti. ,,145 

Matka země se proměnila ve Velkou bohyni, která vzkříšením 

svého bratra a zároveň druha zajišťovala cyklus vesmírné plodnosti. Jedná se o 

142 Monica SlOO - Barbara MOR, The Cosmic Mother: Rediscovering the 
Religion oj the Earth, San Francisco 1987, s.140. 

143 Viz ELIADE (poz. l36) s. 171. 
144 Guy UNDERWOOD, Patterns ojthe Past, London 1972, s.58. 

145 Mircea ELIADE, Mýty, sny a mystéria, Praha 1998, s. 158. 
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"proměnu jednoduché existence v životní drama," 146 které symbolizuje 

vegetační cyklus. V predynastickém období Egypta vykrystalizoval usirovký 

myticko-rituální komplex. 147 Usirovo rozsekání na kusy symbolizuje setbu. 

Jeho smrt a vzříšení bohyní Eset symbolizuje cyklus obnovy, vegetační i 

lidské. "Obě kosmické modality - život/ smrt, chaos/ kosmos, neplodnosti 

plodnost - tvořily dva momenty téhož procesu. Toto "mystérium" uchopené po 

objevu zemědělství, se stává principem jednotného výkladu světa, života i lidké 

existence; přesahuje rostlinné drama, neboť ovládá právě tak i kosmické rytmy, 

lidský osud a vztahy člověka s bohy. " 148 

V Nippuru se dochoval sumerský mýtus o sestupu bohyně 

lnnany do podsvětí, který je reinterpretací kultu Velké bohyně lnnany. Ta 

hledala, oplakávala a vzkřísila svého bratra a druha Dumuziho. Jejich příběh 

odráží pradávnou úctu k bohyni plodnosti, moudrosti a nesmrtelnosti, 

zajišťující cyklus vesmírné plodnosti. 

Sumerský mýtus149 vypráví o lnnaně, která pečuje o svůj 

posvátný strom, ochraňovaný velkým hadem. Aby se mohla stát královnou a 

manželkou, vytesá jí bratr Gilgameš ze jejího stromu trůn a postel. To jí však 

nestačí. Sestoupí do podsvětí, aby získala moc královny Ereškigal. Královna 

Ereškigal ji však usmrtí. Po třech dnech (doba neviditelnosti měsíce v každém 

měsíčním cyklu) je vzkříšena s pomocí boha moudrosti Enkiho. Dostává se z 

podsvětí pod podmínkou, že za sebe přivede náhradu. Tou se stane její manžel 

Dumuzi. Přestože se poukouší uprchnout v podobě hada, je chycen a odveden 

do podsvětí. Vrací se vždy po šesti měsících a na jeho místo sestupuje opět 

lnnana. Příběh byl sepsán v l8.století př.Kr. Odráží zlomky původní úcty k 

Velké bohyni plodnosti a nesmrtelnosti. Byla zobrazována s korunou v podobě 

srpku měsíce či rohů, jak sedí vedle posvátného stromu, symbolizujícího "zdroj 

kosmické plodnosti". 150 [6,7]. 

V místech nalezišť "hadích bohyň", např. v izraelském Bet 

Šeanu, byly vedle ženských sošek s hady nalezeny cylindrické hliněné nádoby, 

146 Viz ELIADE (poz. 136), s.261. 
147 Mircea. ELIADE, Dějiny náboženského myšlení, Díl 1., Praha 1996, s. 98. 
148 Ibidem, s. 74. 
149 Diane WOLKSTEIN - S.N.KRAMER, lnnana, Queen oj Heaven and 

Earth, London 1983, s. 140 - 168. 
150 Viz ELIADE (poz. 136), s.280. 
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zdobené hady. [8,9]. Stone!5! se domnívá, že hliněné nádoby sloužily ke 

krmení posvátných plazů. Upozorňuje na podobnost indiánských hadích tanců 

s analogickými projevy v oblastech kolem Středozemního moře. Eliade152 

uvádí, že v některých archaických společnostech byl smyslný hadí tanec 

součástí rituálu iniciace dívky, jejího zasvěcení do tajemství života a odhalení 

mystické sounáležitosti života, ženy a přírody. K iniciaci patřila symbolická 

smrt dívky a její zrození do dospělé existence. Součástí některých rituálních 

tanců bylo i uštknutí. Přestože uštknutí některým druhem plaza je fatální, 

Stonel53 se zmiňuje o případech, kdy po předchozí imunizaci může jed vyvolat 

stav jako po požití halucinogenních drog a způsobit přecitlivělost smyslových 

orgánů. 

Šamani se různým způsobem (tancem, intoxikací) zbavovali všední 

vnímavosti a dosahovali neobyčejné citlivosti smyslových orgánů. "Tento stav 

jim umožňoval překročit lidský úděl a intenzivně vnímat posvátno.,,154 Podobně 

zřejmě užívaly hadů i kněžky Velkých bohyň. Tanec a hadí jed používaly k 

vhledu do moudrosti předků. Kult Velké bohyně se soustřeďoval na mystéria 

života, smrti a znovuzrození. Zahrnoval pohřební nářky a extatické obřady. 

V Dolním Egyptě byla už v době předdynastické, kdy lidé věřili, že 

mrtví přebývají pod zemí, uctívána v podobě kobry symbolizující moudrost 

předků a moc měsíce bohyně Ua Zit (velký had). 155 Ua Zit nebyla jedinou 

egyptskou bohyní uctívanou v podobě kobry. Velké úctě se těšily např. 

Meretseger, Neith či Renenutet, "dárkyně plodnosti a úrody, paní špýcharů a 

stodol, .... ochránkyně dětí. ,,156 "Hadí bohyně" v sobě skrývají původní identitu 

bohyně Matky, která souvisí se samotnou esencí země a cyklickým životem 

vegetace 157
. Z Egypta se zřejmě rozšířila úcta k "hadí bohyni" do Středozemí. 

Nejen na Kypru a Krétě, ale i v Kenaanu a Řecku byla nalezena 

řada ženských sošek s dlouhými zvonovitými sukněmi a obnaženými ňadry 

[10]. Kolem těla nebo paží mají ovinuté hady, kteří symbolizují nesmrtelnost a 

151 Merlin STONE, When Godwas a Woman, New York 1978, s. 200. 
152 Viz ELIADE (poz. 144), s. 185. 
153 Viz STONE (poz. 150) s. 213. 
154 Viz ELIADE (poz. 144), s. 74. 
155 Slova "bohyně a královna" mají na svém konci determinant v podobě kobry. Viz 

Sally JOHNSON,The Cobra Goddess ol Antient Egypt, London 1990, s. 8-9. 
156 Jan HELLER, Starověká náboženství, PrahaI978, s. 59. 
157 David LEEMING - Jake PAGE, Goddess, Myth olthelemale Divine, Oxford 1994, 

s. 13. 
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moc v podsvětí. Skupinka menších sošek s rozpaženýma rukama odhaluje něco 

z rituálů konaných na Krétě asi v polovině 2.tisíciletí. Zachycuje tanec, při 

kterém kněžky tančily s živými hady [11]. Podobné tance se staly později 

součástí antických bakchických obřadů, v nichž hadi symbolizovali plodivé 

síly přírody. 

Prapůvodní kosmická plodnost, praoceán, byl symbolizován 

v sumerské mytologii hadem. Babylonský hraniční kámen nás seznamuje se 

sumerskou představou o uspořádání kosmu [12], která se velmi neliší od té, 

kterou v roce 1896 namaloval Indián Cleo Jurino Warburgovi [13]. Kosmickou 

horu, tyčící se až do nebes, obklopuje praoceán v podobě ohromného hada, 

který ji ohrožuje záplavami. Umístění Luny do středu mezi Venuši a Slunce 

svědčí o její důležitosti pro udržování kosmického řádu. 

Řád, který byl stále ohrožován chaosem v podobě záplav, 

neúrody, nemocí, smrti a nepřátelských vojsk, musel být stále chráněn a 

posilován. Luna, která vládne nad životem a smrtí a reguluje příliv a odliv, 

zabraňuje v podobě srpku, připomínajícího nádobu, nekontrolovanému 

zaplavení kosmické hory chaosem. K posilování řádu sloužily chrámy stavěné 

na vrcholcích hor či vysoké zikuraty, které umožňovaly původní "rajskou" 

jednotu, spojení země s nebem, lidí s bohy. I na hraničním kamenu158 

symbolizovaly chrámy a trůny babylonského pantheonu spojení nebe a země. 

Pod nimi se nacházely zvířecí masky ochránců řádu, válečných bohů. Pod 

zemí seděla Matka země, která byla před démonickými silami chaosu 

ochraňována střelcem. Matka země (Gulu) dávala sílu novým výhonkům a 

léčivým rostlinám. Svou plodností byla spojena s mystériem života, s 

životodárnými silami vody a kosmickým hadem, který povstává zpoza jejího 

trůnu. 

U Pelasků, původních obyvatel Řecka se dochoval mýtus, 

který svědčí o původní sounáležitosti Velké bohyně a symbolu hada. Pelaskové 

uctívali pod jménem Eurynomé (široko daleko bloudící) měsíční bohyni, která 

parthenogenezí zrodila Ofióna. "Na počátku povstala z chaosu nahá 

Eurynomé, bohyně všech věcí, a protože nenašla pro nohy pevnou oporu, 

oddělila od oblohy moře a tančila osamělá na jeho vlnách. .... vitr, který se za 

158 Podrobný rozbor symboliky babylonských hraničních kamenů - Joseph CAMPBELL, 

30 



----

11/ Kněžky tančící s hady 
14. století př. Kr. 

Kréta 



12/ Kudurru , hraniční kámen 

l2.století př.Kr. 



le 

13/ Indiánská představa o uspořádání světa 

1896 



ní zvedal, zdál se být něčím novým a svébytným, s čím by bylo možné začít 

tvořit svět. Otočila se a uchopila ten severní vítr, třela jej v dlaních a hle byl tu 

velký had Ofion .... Ofióna zmohl chtíč a musel se s ní spojit ... ,,159 

Z prvotního spojení vzešlo ohromné vejce, z něhož se vylíhl celý svět. 

Parthenogeneze a androgynie byla běžným rysem všech 

Velkých bohyň. Symbolizovala prvotní jednotu ženského a mužského principu. 

Odrážela počáteční kosmickou jednotu, ze které vzešlo stvoření. Setkáme se s 

ní např. u Gaie, která porodila hada Ladona, střežícího posvátná jablka 

Hesperidek [14]. Mýtus o bohyni Héře, která ze žárlivosti parthenogeneticky 

porodila hada Tyfóna, Diova soka, předcházel s velkou pravděpodobností 

podobný stvořitelský mýtus jako u Pelasků. Četná zobrazení Dia v podobě 

hada svědčí o tom, že Zeus byl původně oním hadem ochraňujícím Velkou 

bohyni Héru. V řecké patriarchální mytologii se z Velké bohyně stala žárlivá 

manželka, úzkostlivě střežící manželské lože. 

Podobně jako v Řecku bylo i v Egyptě původní stvoření světa 

parthenogenezí nahrazeno (např. v heliopolské teologii) bohem Atumen, který 

vytvořil svět ze svého semene. Z něho vznikl prvotní pár vzdušný prostor Šu a 

vlhkost Tefnut. Pozůstatky po Velké bohyni a jejím hadovi se dochovaly v 

Knize mrtvých, kde je Atum ještě ztotožňován s prvotním hadem. "Až se svět 

opět navrátí do stavu chaosu, Atum se znovu stane hadem. ,,160 

I Sumerové uctívali bohyni Nammu, která parthenogeneticky 

zrodila nebe (An) a zemi (Ki), mužský a ženský princip.161 I hadí monstrum 

Tiámat, symbolizující v babylonské kosmogonické básni prvotní chaos, který 

je přemožen bohem Mardukem, bylo původně Velkou bohyní, doprovázenou 

hadem. 162 

Had se vynořuje v akkadském eposu o Gilgamešovi v okamžiku, 

kdy Gilgameš má nesmrtelnost na dosah. V okamžiku, kdy si vzácnou rostlinu 

na chvilku odloží, objeví se had a sebere mu ji. Jak je patrné z řady afrických 

mýtů, které popisuje Frazerl63, schopnost hada svlékat kůži se stala inspirací 

The Mythic Image, New York 1974, s. 88 -89. 
159 Robert GRA VES, Řecké mýty, Praha 1982, s.23. 
160Mircea ELIADE, Dějiny náboženského myšlení, Díl 1., Praha 1996, s. 93. 
161 Ibidem s 66 
162 Robe~ GRA VES - Raphael PATAI, Hebrew Myth:The Book ofGenesis, 

London 1963,s.26. 
163 James FRAZER, The Belief in Immortality, vol. III., London 1924, s. 60 - 78. 
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pro mýty o původu smrti. Tyto mýty vysvětlují smrt jako omyl. Vycházejí z 

předpokladu, že bůh se rozhodl darovat lidem nesmrtelnost a toto důležité 

rozhodnutí jim vzkázal po nespolehlivém poslovi. Posel vyzradil tajemství o 

tom, jak se zbavit prvních známek stáří, vrásčité kůže, hadovi. Ten se svlékl z 

kůže a získal nesmrtelnost místo lidí. Jiné mýty vypráví o luně, která poslala 

lidem vzkaz: tak jako já umírám a znovu se rodím k životu, tak i ty zemřeš a 

znovu se narodíš. 164 Posel vzkaz obrátil a odsoudil lidi k smrti. Podobný mýtus 

se zachoval i u Řeků. Briffaultl65 se zmiňuje o Diovi, který se smiloval nad 

člověkem a rozhodl se mu udělit nesmrtelnost. Dar poslal po oslovi. Ten byl 

oklamán hadem a vyměnil náklad za vodu. 

Moudrost kněžek Velké bohyně byla interpretována jako negativní 

lstivost, jejíž obětí se stali Adam a Eva. I mýtus o vyhnání z ráje je 

reinterpretací mýtů spojených s Velkou bohyní symbolizovanou stromem, 

který ochraňuje had. Původní vegetační kult byl postupně potlačen vlivem 

proroků a deuteronomistické reformy. Jejím cílem bylo nastolení striktního 

monoteismu, potlačení henoteismu a s tím souvisejícího kultu Velké bohyně. K 

ní se utíkaly především ženy při porodu. Symbol bohyně byl proklet a mezi 

Evu a hada položeno nepřátelství. "Polezeš po břiše, ... žřát budeš prach. Mezi 

tebe a ženu položím nepřátelství .... ,,166 Johnsonl67 uvádí, že ještě dlouho 

přetrvával mezi židovskými ženami zvláštní zvyk. Pro usnadnění porodu se 

opásaly hadí kůží. Přerušením pouta mezi ženou a hadem došlo postupně k 

rozbití kultu Velké bohyně. 

Barrl68 považuje Evinu vůdčí roli za jeden z důkazů o jejím 

mytologickém původu z Velké bohyně, symbolizované stromem a doprovázené 

hadem. Upozorňuje na souvislost mezi jménem Eva, odvozeným od kořene 

CHJH (žít), který se podobá aramejským a arabským výrazům pro hada. 

O předexilním henoteismu Izraelitů svědčí nejen ženské sošky s 

hadem, nalezené na území Kenaanu, proslulé nápisyl69 z Kuntillet Ajrud a Tel 

Miqne- Ekron nebo chrám na Elefantině zasvěcený Anat-Jahu, ale i zmínky o 

164 "As I die and rise to lije again, so shall you die and rise to lije again." Ibidem, s. 65. 
165 Robert BRIFFAULT, The Mothers, vol. III, London 1927, s. 308. 
166 Gn 3, 14. 
167Buffie JOHNSON, Lady ofthe Beasts, San Francisco 1990, s. 189. 
168James BARR, The Garden of Eden and the Hope for lmmortality, London 1992. s. 65. 
169 Leslie, S. WILSON, The Serpent Symbolism in the Ancient Near East, 

Studies in Judaism, Lanham 2001, s. 112 -121. 
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ohavnostech, konaných na každém kopci, které nenávistně napadají proroCi. 

170S trochou nadsázky lze přijmout Robertsonovo tvrzení 171, považující velkou 

část biblických textů za pokus o ospravedlnění určitého konceptu boha a 

zároveň za varování před hroznými následky, které postihnou člověka, bude-li 

si zahrávat s kenaanským kultem bohyně plodnosti. Nenávist proroků jen 

potvrzuje, že rituály spojené s uctíváním Velké bohyně, byly běžnou součástí 

každé zemědělské společnosti, tedy i kenaanské. Příchozí kočovné kmeny 

Hebrejů či Haripů, kteří se usadili v oblasti Kenaanu, tento vegetační kult 

v" l' 172 pnJa i. 

Kult Velké bohyně, která vzkřísí svého druha, zrcadlí vegetační 

cyklus a hodnoty zemědělské společnosti ve Středozemí a na Blízkém 

východě. Ať už myslíme na babylonskou Ištar, oplakávající Tammuze, 

egyptskou Eset, vdechující život Osiridovi, fryžskou Kybelé, truchlící nad 

Attisem, či na řeckou Déméter, hledající Persefonu, jedná se o rozvedení výše 

zmíněného sumerského mýtu o Innaně a Dumuzim, který symbolizoval 

vegetační cyklus. 

Ašera, která byla uctívána v oblasti Kenaanu, byla jednou z 

mnoha theofanií Velké bohyně l73 [15]. Společným rysem těchto kultů byly 

každoroční rituály lamentace a posvátný sňatek mezi bohyní a bohem, 

zastupovanými kněžkou a králem. Eliade l74 je popisuje jako vlévání božské 

energie přímo do země, aby byla zajištěna úroda a blahobyt. Ohlas těchto 

rituálů je patrný například v Písni písní. Milá hledá svého milého na poušti, 

která symbolizuje podsvětí. Kult Velké bohyně byl součástí kenaanského i 

babylonského polyteismu. Striktní židovský monotheismus vykrystalizoval z 

henoteismu právě v konfrontaci s okolními náboženstvími a pod vlivem 

deuteronomistického hnutí, které navazovalo na proroky. 

Pod vlivem proroků a deuteronomistické teologie bylo každé 

neštěstí, které Izrael postihlo, interpretováno jako trest za odpadnutí od 

170 Mircea ELlADE, Dějiny náboženského myšlen, Díl 1., Praha 1996, s. 330. 
171 Dale N.ROBERTSON, The Biblical Ciphers unsealed: A Revival oJHebrew 

Goddess, Minnesota2001, s. 122. 
172 Norman COHN, Cosmos, Chaos and the World to Come: Antient Roots 

oj Apokalyptic Faith. London 1993, s. 129 -130. 
173 Susan ACKERMAN, And the Woman Knead Dough: The Worship ofHeaven in 

6.century Judah, in: Peggy DA Y, Gender and DijJerence in Ancient Israel, London 
1989, s.109 - 118. 

174 Viz ELlADE (poz. 169) s. 69. 
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Hospodinova kultu. 175 A tak se Babyloňané i ostatní nepřátelé Izraele stali 

nástrojem Hospodinovy spravedlnosti. Porážka, neúroda a veškerá nepřízeň 

byly interpretovány jako trest za nevěru Izraele a porušení smlouvy. 176 Kult 

Velké bohyně musel být potlačen. Kletba byla vyřčena: "Mezi tebe (hada) a 

ženu položím nepřátelství. .. ,,177 

175 Viz COHN (poz. 171), s. 143. 
176 lbidem, s. 144. 
177 Gn 3, 15. 
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5. 

Mýtyo stětí hada 

Mezopotámie a Egypt 

Mohutné hradby, obehnané kolem sumerských chrámů, sýpek a 

obydlí, svědčí o rozrůstání měst. Jejich bohatství si vyžádalo sofistikovanější 

byrokracii, která začala z administrativních důvodů používat primitivní formy 

písma. 178 Usedlý život zemědělců byl trnem v oku kočovníkům, kteří 

ohrožovali stabilitu a řád měst. "Kočovní jezdci .,. se chovali z hlediska 

usedlých populací, které napadali, jako šelmy, jež loví a zabijejí .. ,,179 Stálé 

ohrožení vedlo podle Freemana 180 k rozvíjení účinějších metod obrany a k 

vykrystalizování válečného vůdce, voleného zpočátku jen v době ohrožení. O 

vzrůstající militarizaci se zapříčinila i rivalita mezi městy. Ta se snažila udržet 

kontrolu v severní Mezopotámii, v níž byla koryta obou řek stabilní. 181 

Militarizace měla defenzivní i ofenzivní charakter. Vedla ke vzniku první velké 

říše v oblasti úrodného půlměsíce a zajišťovala její tisícileté trvání. 

V čele říše se vystřídala řada panovníků. Jmenujme akkadského 

Sargona, amorejského Chammurapiho nebo assyrského Nabukadnezara. 

Králové zastupovali boha, od něhož pocházely královské insignie, tiára a trůn. 

Ručili za dodržování kultu a s tím související stavbu nových chrámů. 

Stupňovitý chrám sahající do nebes se stal spojnicí mezi zemí a nebem, mezi 

lidmi a bohy.182 Obraz bohem vyvoleného krále, jehož válečný úspěch 

potrvzuje a posiluje řád, měl rozhodující vliv na proměnu kultu bohyně 

kosmické plodnosti a nesmrtelnosti v bohyni války. Proměna se odrazila v 

narušení původního řetězce symbolů luna-žena-had. Symbol kosmické 

plodnosti se proměnil v monstrum, jehož stětí bylo podmínkou pro vyvýšení 

boha na nejvyšší místo pantheonu. Atribut Velké bohyně musel být zničen, aby 

mohl být nastolen nový řád. 183 

Rituální bitva sumerského boha Ninurta s monstrem Labbu se 

stala součástí každoroční slavnosti Nového roku. Po dobytí území Babyloňany, 

178 Viz. FREEMAN (poz. 135), s. 25. 
179 Viz ELIADE (poz. 169), s. 47. 
180 Viz FREEMAN (poz. 135), s. 28. 
181 Ibidem, s. 25. 
182 Viz CAMPBELL (poz.157), s. 80. 
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vystřídal boha Ninurta babylonský Marduk. Marduk se stal nejvyšším bohem a 

stvořitelem. Z těla sťaté Tiámaty stvořil svět. Během slavnosti Nového roku 

zastupoval Marduka král. 184 Rituálním stětím hada Tiámaty opakoval stvoření 

a nastoloval řád. K potvrzení královské moci docházelo v rituálním sňatku s 

kněžkou bohyně Ištar. Boha Tammuze nahrazoval panovník a původní hieros 

gamos mezi bohem a bohyní patřil kjeho ideologii. Jeho původním smyslem 

bylo zajišťovat cyklus vesmírné plodnosti. V nových podmínkách sloužil k 

manifestaci a potvrzení moci. Stětí hada Tiámaty se odrazilo v proměně Ištary 

ve válečnou bohyni. Bitva byla nazývána tancem Ištary185 a vítězství 

považováno za přemožení chaosu. Stětí symbolu Velké bohyně a nastolení 

nového řádu v čele s Mardukem se odrazilo i ve společnosti. 

K potvrzení královské moci docházelo v Egyptě okamžikem 

korunovace. Intronizace symbolizovala bájnou bitvu mezi králi Horního a 

Dolního Egyta a následné sjednocení říší. Symbolem jednoty se stal diadém na 

čele faraonů, který měl podobu kobry.[16, 17]. V podobě vtěleného boha 

slunce Re sváděl faraon noční bitvu s hadím démonem Apofem. Každý den se 

vydával na svou nebeskou dráhu až za horizont. Had ztělesňoval síly chaosu, 

které ohrožovaly egyptský mikrokosmos i řád ztělesněný ve faraonovi. 

Největší hrozbu představovalo pro etnocentrickou společnost nebezpečí 

zvenku. Byla jím nepřátelská armáda. Neexistoval proto lepší důkaz o 

schopnosti krále zajišťovat řád než vítězství ve válce. Hymnus na diadém186 

oslavoval kobru jako ochránkyni koruny. "Objeví-li se na hranicích nepřátelé, 

jsou ztotožněni s Apopem, afaraonovo vítězství opakuje Reův triumf,,187 

V Egyptě se dochoval nespočet zobrazení vítězného krále, který 

zabíjí válečné zajetce nebo divoká zvířata, symbolizující protivníky. Na čele 

vítězného krále se vyjímá kobra plivající oheň, který má zastrašit každého 

útočníka. V dochovaných bitevních scénách se nesetkáváme s konkrétními 

boji. Podobně jako byla bitva, vedoucí ke sjednocení Dolního a Horního 

Egypta, symbolickým nastolením řádu, tak si přisvojilo více králů i ostatní 

vítězství. Vítězství měla ideologický charakter. Pacifikací hadího monstra 

183 Viz ELIADE (poz. 169), s. 47. 
184 Více o posvátnosti panovníka viz ELIADE (poz 169), s. 83- 86. 
185 Viz COHN (poz. 171), s. 41. 
186 Sal1y JOHNSON, The Cobra Goddess oj Ancient Egypt, London 1990, s.l O. 
187 Viz ELIADE (poz 169), s. 96. 
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1340 př.Kr. 

Zadní strana Tutanchamonova trůnu 

Cairo 



17/ Jedno z vík na kanopu z Tutanchamonovy hrobky 

1340 století př.Kr 



došlo k přeměně lunárního náboženství v solární. Byl založen řád (maat), jenž 

ztělesňoval egyptský stát v čele s králem. Na konci S.dynastie (asi 2350) došlo 

ke ztotožnění krále se solárním bohem Re a s mrtvým i vzkříšeným bohem 

Usirem. 188 Vláda krále tak byla začleněna do cyklického rytmu světa. 

V novém řádu se z původní lunární bohyně Ua Zit stal uraeus. 

Nosili ho král a královna na čele jako diadém, ochranný symbol legitimních 

vládců a jednoty Horní a Dolní říše. Úcta ke královně a matce budoucího 

krále se nijak neodrazila v rovnoprávnosti muže a ženy. Její uctívání bylo 

součástí královské ideologie a umožňovalo zrození inkarnovaného nebeského a 

státního boha Re (Hora), nového krále. 

Než došlo pod vlivem šířícího se Osiridova kultu k 

demokratizaci po smrtného života, byl nebeský život kopií pozemského. Jak 

uvádí Cohn189
, radostným vyhlídkám se těšila pouze královská elita. Pro ostatní 

znamenala věčnost jen pokračování jejich pozemského údělu. Až kult Osirida, 

který byl zabit a znovu vzkříšen Isidou, ovlivnil demokratizaci posmrtného 

života. Každý, kdo uctíval Osirida a žil v souladu s řádem, mohl očekávat 

blaženost. Z věčnosti byli vyloučeni ti, jejichž srdce bylo příliš těžké. Osiris 

vážil a porovnával srdce s řádem (maat), symbolizovaným lehkostí ptačího 

pírka. Pokud srdce příliš kleslo, bylo uvrženo do hrozné temnoty a pohlceno 

chaosem v podobě hrozivého plazovitého monstra Apofa. 190 

188 Ibidem, s. 112 -115 - podrobný popis syntézy Re -Usir. 
189 Viz COHN (poz. 171), s. 27. 
190 Ibidem, s. 29 - 30. 
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Řecko 

Nastolení nového řádu představuje v řecké mytologii bitva, kterou 

svede Zeus s plazovitým drakem Tyfónem. Zrodila ho parthenogeneticky Gaja, 

bohyně země a pramatka bohů a bohyň. "Od hlavy po bedra měl lidskou 

podobu ... Z ramenou mu vyrůstalo sto hadích hlav. Od beder dolů vypadal jako 

dva obrovští svfjející se hadi.,,191 Stětí draka představuje vyvýšení světovládce 

a nejvyššího boha panteonu. Když Zeus přemohl Tyfóna, nezbylo Gaje než 

akceptovat Dia za krále bohů, nejvyššího boha řeckého pantheonu. 

Zeus se stává králem a archetypem patriarchální hlavy rodiny, 

strážcem všech zdrojů plodnosti, ručitelem řádu a ochráncem rodinného štěstí. 

Z jeho četných manželství a milostných pletek s bohyněni a ženami, při kterých 

na sebe bral nejrůznější podoby, vzešlo početné potomstvo. Jeho milostné 

pletky obrážejí podle Kerenyiho "jiný, nemateřský původ života: původ 

otcovský jakožto vyšší formu, která není vázána na jedinou ženu, ..... není ve 

služebném poměru, ... ale uštědřuje všem ženám potomstvo jako božský dar.,,192 

"Jeho početná manželství a milostná dobrodružství mají zároveň náboženský a 

politický význam. Tím, že si přivlastňuje lokální předřecké bohyně, uctívané 

odnepaměti, nastupuje Zeus na jejich místo a zahajuje tím proces soužití a 
. d r r ,,193 sJe nocovam. 

Přemožením původní bohyně se dostává do popředí Zeus a řečtí 

hrdinové, kteří napodobují jeho odvážný čin. Předřecké bohyně jsou sice 

začleněny do řeckého panteonu, ale v podřadných rolích jako manželky, 

milenky a dcery. Jejich původní lokální holismus je narušen absolutním pánem 

veškerenstva, Diem. Jeho moc roste spolu s expanzí Řeků, kteří si ho berou 

jako domácího génia v podobě hada všude s sebou. I když Zeus není 

stvořitelem světa, pouze jeho ochráncem a všemocným vládcem, přivlastňuje si 

prastarý atribut bohyň plodnosti a nesmrtelnosti. Symbol Velké bohyně na sebe 

bere jednoznačně mužskou podobu vousatého hada [18]. Měsíční holismus 

symbolizovaný hadem se bortí. 

191 Kari KERENYI, Mytologie Řekli, Praha 1996, s. 29. 
192 Ibidem, s. 123. 
193 Viz ELIADE (poz. 169), s. 237. 
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18/ Zeus 
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Podobně jako judaismus a křesťanství činí i řecká mytologie 

odpovědnou za lidské neštěstí ženu. Mýtus o Pandoře 194 vypráví o první ženě, 

kterou uhnětl Héfaistos z hlíny. Zeus ji poslal spolu se skříňkou plnou darů 

Titánovi Epimetheovi. Pandora (Všedárkyně) ho uhranula krásou a on si ji vzal 

za ženu. Když otevřela skříňku, vylétlo stáří, nemoci a zlo. Tím skončil zlatý 

věk. Vyplývá z toho, že výsledkem Diova triumfu bylo rozštěpení lokálního 

holismu Velké bohyně do mnoha menších bohyň řeckého panteonu. Každé 

bohyni byla přidělena dílčí oblast, nad níž vládne. Řecká mytologie poskytuje 

řadu příkladů této proměny. 

Lidé uctívali Velkou bohyni Athénu na athénské akropoli v 

"centru světa" jako samu skálu. 195 Po Diově triumfu byla proměněna v 

zosobněnou Diovu moudrost a válečnou bohyni. Had a vrána symbolizovali 

její původní moc nad nebem, zemí a podsvětím. Tyto atributy, jak je patrné z 

řady dochovaných soch, si ponechala pro sebe i poté, co v plné zbroji a s 

válečným pokřikem vyskočila z Diovy hlavy. Symbol hada však ztratil původní 

význam. Měsíční holistická symbolika byla zapomenuta a léčebné schopnosti i 

moudrost kněžek hadích bohyň se staly doménou Asklépia [19]. 

Had bohyně Athény se proměnil ve zbraň [20]. Vykukuje 

zpoza Athénina štítu, který začne hrát v Athénině symbolice důležitější roli 

[21]. Athéna se "ve všem ... kloní k mužům kromě manželství". 196 Machovec ji 

považuje za archetyp rozštěpení pojetí ženy za patriarchátu: Čím je žena 

moudřejší, tím méně je sexuálně přitažlivá; zobrazovaná vždy plně oblečená, 

majestátní dívka v plné zbroji, ale v nebojové pozici, dokonale krásná, nicméně 

toho typu krásy, kterou muž prostě nemůže "mít ", tj. vlastnit, ovládat, využívat 

a duševně vysát. ,,197 Athéna pomáhá mnoha řeckým hrdinům. Podporuje 

Herakla a obdarovává Asklépia krví z Medúsy. Pomáhá Odyseovi a radí 

Kadmovi v boji s plazovitým drakem [22]. Půjčuje dokonce štít Perseovi v jeho 

výpravě za Medúsou. 

194 lenny MARCH, Cassell's Dictionary ofClassical Mythology, London 2001, s. 585 -
586. 

195 David LEEMING - lake PAGE, Goddess, Myth ofthe Female Divine, Oxford 1994, 
S.134. 

196 Milan MACHOVEC, Achilleus, Praha 2001, s.78. 
197 Ibidem, s. 79. 
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20/ Athéna 
S.století př.Kr. 
pečetidlo 

British Museum 



21/ Feidias 

Athéna Parthenos 

kopie 

Národní muzeum Athény 



22/ Kadmus 
5.století př.Kr. 
Řecko 



Medúsa byla původně Velkou bohyní. Svědčí o tom její vlasy 

v podobě hadů. 198 "Podle Ovidia měla kdysi krásné vlasy a Athéna je 

proměnila v masu hadů jako trest za to, že svedla Poseidóna. ,,199 Její pohled 

měnil člověka v kámen. Perseus se však díval pouze na její odraz ve 

vyleštěném Athénině štítu a zasadil jí smrtelnou ránu. Její sťatou hlavu daroval 

Athéně, která ji podržela na svém štítu, aby jí děsila nepřátele [23]. Než však 

Peseus odevzdal hrůznou hlavu Athéně, použil její smrtící pohled ještě 

několikrát. Zabil hrozné, mořské monstrum, které se chystalo pohltit 

Andromedu přikovanou ke skále. Poté proměnil v kámen Phinea, s nímž byla 

zasnoubena. 

Jak je patrné i z dalších řeckých mýtů, stalo se po Diově 

triumfu nad Tyfónem stětí hadovitého monstra, pradávného symbolu plodnosti 

a vegetačního cyklu, symbolem hrdinství. Zřejmě nejstarší hrdinský čin, který 

se dochoval v písemné podobě, je stětí posvátného cedru a monstra 

Chuvavy.2oo Zasloužili se o ně Gilgameš a Enkidu. Podobně jako bohové 

stínali před svým vyvýšením monstra, napodobovali sumerští i řečtí hrdinové 

na své cestě za dokonalostí bohy. Součástí božské imitace byla nesmrtelnost či 

apoteóza. Cesta k dokonalosti vedla skrze řadu iniciačních zkoušek. 

Svědčí o tom dochované mýty o největším řeckém hrdinovi 

Héerakleovi, zvaném též Alexikakos (odvratitel zla). Héraklés byl ztělesněním 

mužské síly a sexuální potence. Už v dětství projevil fyzickou sílu zabitím 

hada, jímž ho chtěla zahubit Héra, když žárlila na Hérakleovu matku a Diovu 

milenku Alkméne. Jedovatý had byl však pouze počátkem Héřiny pomsty. 

Způsobila, že Hérakles zabil v pominutí mysli manželku Megaru i osm svých 

dětí. Aby odčinil strašný skutek, musel dvanáct let sloužit králi Eurystheovi. A 

bylo mu uloženo splnit všechny jeho úkoly, známé jako dvanáct prací.201 Při 

své cestě za nesmrtelností prošel "iniciačními zkouškami". Musel získat 

posvátné předměty, které střežila monstra a divoká zvířata. Sťal mnohohlavou 

Hydru, přemohl kentaury, chytil krétského býka a osvobodil Tróju od 

mořského monstra. Přemohl hada Ladona, ochránce zahrady s posvátnými 

zlatými jablky, které opečovávaly Hesperidky. Nebál se smrti a sestoupil do 

198 Viz LEEMING (poz. 194), s. 117. 
199 Viz MARCH (poz. 193), s. 338. 
200 Jméno Chuvava se nápadně podobá hebrejskému Chavva -Eva. 
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podsvětí. Vynesl tříhlavého psa Kerbera, který chránil vstup do podsvětí. Než 

byl vzat na nebeský Olymp a získal nesmrtelnost, vypravil se s Argonauty pro 

zlaté rouno a utkal se s bohem války Aréem. Zápas Hérakla s Hydrou se 

dochoval na stěně katakomb na via Latina [24]. Některé činy z jeho života a 

života Persea pronikly v reinterpretované podobě do křesťanství. Na okraj 

uveďme Mariino přemožení hříchu a smrti v Caravaggiově podání [25]. 

Caravaggio zachytil Marii, jak drží za ruku malého Ježíše a zneškodňuje nohou 

nebezpečného hada, symbol hříchu, ďábla, sexuality a s ní spojené "Evy". 

Kenaán a Persie 

Od kultu Velkých bohyň doprovázených hadem vedla dlouhá 

cesta k označení ženy za nástroj ďáblův. Na jejím počátku byly výše zmíněné 

mýty o stětí hada. Symbolizovaly vyvýšení boha na nejvyšší místo panteonu a 

nastolení řádu. Ne jinak tomu bylo v Kenaánu. Svědčí o tom mytologické texty 

ze 14.století př.Kr. nalezené v Ugaritu202
, důležité obchodní křížovatce pozdní 

doby bronzové. 

Mytologické texty zrcadlí vliv Mezopotámie na Kenaán. Stejně 

jako porazil Marduk Tiámatu, tak i Baal sťal Lotana či Litana203
, sedmihlavého 

oceánského hada. Po vítězné bitvě usedá Baal jako nejlepší válečník na trůn. 

Na rozdíl od Marduka se nestává ochránce kenaanského mikrokosmu 

stvořitelem. Ponechává tuto doménu nejvyššímu bohu pantheonu Elovi. Baal 

musí čelit dalším bohům, kteří ohrožují komos. Bojuje s bohem sucha a smrtí 

Motem. Mot je silnější a Baal umírá. Na scénu vstupuje jeho sestra a manželka 

Anat, bohyně plodnosti a války. Napadne Mota, zničí ho a přivede Baala zpět 

k životu. Vzkříšení Baala přípomíná každoroční opakování smrti a vzkříšení 

Dumuziho Innanou v Sumeru a Usirida Esetou v Egytpě. I smrt Baala 

zajišťovala úrodnost polí. 

201 Viz MARCH (poz. 193), s. 379 - 383. 
202 Viz ELlADE (poz. 169), s. 148 -158. 
20 0 

o John DAY, Yahweh and the Gods and Goddesses ofCanaan, Journal 
for the Study ofthe Old Testament, Supplement Series, 2000, 265, s. 99. 
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Ugaritská mytologie zdůrazňuje drastickou roli bohyně Anat.204 

Spolubojovnice Baala vášnivě masakruje nepřátele a koupe se v jejich krvi. 

Připomíná mstivou Innanu v eposu o Gilgamešovi. Důraz na krutost bohyní 

souvisí s významem války a vítězství v archaických společnostech. Čím 

drastičtěji byli Baal a Anat líčeni, tím více vzrůstala naděje, že ubrání 

kenaánský mikrokosmos. Kenaán byl důležitou strategickou oblastí. Ležel 

mezi "válečnými velmocemi" Egyptem a Mezopotámií, které sváděli o tuto 

oblast nejednu bitvu. 

Kruté masakrování nepřátel prostřednictvím bohyně Anat je 

alegorickou oslavou vítězství podobně jako zabíjení divokých zvířat na 

dochovaných assyrských či egyptských reliéfech. V Ugaritu byly nalezeny 

amulety s válečnou bohyní Anat, která třímá zbraň v podobě hadů [26]. 

Uctívali ji faraonové 19.dynastie. Ramesse II. dokonce pojmenoval svůj meč 

"Anat vítězí,,205. Velká bohyně kosmické plodnosti a nesmrtelnosti, 

symbolizovaná hadem, se proměnila v bohyni války. Had, který svou 

schopností svlékat kůži byl nesmrtelný a svým životem v podzemí získával 

vhled do moudrosti předků, se v nových podmínkách především stal -

vzhledem ke své schopnosti smrtelně uštknout - válečnou korouhví. Ta byla 

podobně jako faraonův diadém v podobě kobry ochranným symbolem řádu a 

zároveň symbolem účinné zbraně, která soptí oheň na nepřátele stability říše. 

Druhá Královská206 popisuje, jak král Chizkijáš odstranil posvátná 

návrší a roztloukl na kusy bronzového hada. Podle tradice ho vztyčil na hůl 

Mojžíš a od té doby se mezi Izraelci těšil úctě. Bronzový had měl zřejmě 

podobnou funkci jako uraeus. Sloužil jako válečná korouhev jeruzal~mských 

králů. Symbolizoval moc Hospodina, jehož zástupcem na zemi byl král. 

Válečné rysy, které jsou typické pro Baala a Anat, přejímá i Hospodin. Svědčí 

o tom např. Joz 8,1.207 Z některých žalmů je patrné, že stejně jako Baal st'al 

Jamma, utkal se i Jahve s mořským hadem Livjátanem. 208 

Po stětí hada se stal Jahve stvořitelem a nejvyšším bohem 

kenaánského panteonu místo staršího EIa. Boj Hospodina s Livjátanem je 

204 Viz. COHN (poz. 171), s. 127. 
205 Ibidem, s. 128. 
206 2 Kr 18,4. 
207 Milan BALABÁN, Hebrejské myšlení, Praha 1993, s. 86 - 88. 
208 Ž 74, 13. 
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zmíněn například v Ž 74,13-14: "Svou mocí jsi rozkymácel moře, drakům na 

vodách roztříštž!s hlavy, rozdrtil jsi hlavy livjátana, dals ho sežrat hordě divé 

sběře, ... ". Výsledek tohoto boje je patrný z Ž 93: "Hospodin kraluje, ... opásal 

se mocí. Pevně je založen svět, nic jím neotřese. . .. Nad hukot mohutných 

vodstev, nad vznosné příboje mořské je vznešenější Hospodin na výšině .... " 

Hospodin se stal stvořitelem světa a ochráncem království před chaosem z 

moci nepřátel, podobně jako Marduk. I jemu byl v Jeruzalémě budován 

ohromný honosný chrám na hoře Sion. Chrám symbolizoval jednotu nebe a 

země, krvavé oběti napomáhaly udržení řádu a přízně boha, podobně jako 

novoroční rituály, symboliozované přemožením vodního monstra Livjátana. 

Ještě v době poexilní, kdy docházelo k upevnění židovského 

monoteismu, uctívali Židé na nilském ostrově Elefantina více bohů. "Bylo mezi 

nimi zřejmě ženské božstvo jménem ... Anat - Jáhú.,,209 Izraelci v tom nebyli 

žádnou výjimkou. Podobně jako jejich sousedé uctívali více bohů. 

Chizkijášova ani pozdější Jóšijášova reforma (641- 609 př.n.l.) neměla 

dlouhého trvání. Je pravděpodobné, že se do chrámu vrátilo i uctívání 

bronzového hada jako symbolu vítězné moci Hospodina. Had byl zřejmě 

používán jako válečná korouhev. Po těžké porážce, které se Izraelitům dostalo 

od Babylóňanů (586 př.Kr.), jevila se tato válečná korouhev jako nedostačující. 

Babylónský bůh Marduk se ukázal mocnější než Hospodin. 

Pod "vedením" boha Marduka a válečné bohyně Ištar prolomili 

Babylóňané hradby Jeruzaléma, vypálili chrám Hospodina, popravili některé 

Izraelity ajiné deportovali. Zabili královské syny, Sidkijáše oslepili a odvlekli 

v řetězech do Babylónu.21o Zničení chrámu symbolizovalo v archaických 

společnostech přerušení spoje mezi nebem a zemí, lidmi a bohem. Válečná 

korouhev s hadem, symbolizujícím Hospodinovu moc, se ukázala jako slabá. 

Standartní reakcí archaické společnosti bylo zavržení boha, 

který není dostatečně silný, aby uchránil říši před nepřáteli. Poražené 

obyvatelstvo přijalo silnějšího boha dobyvatelů a postupně se asimilovalo. 

Tímto způsobem nahradil nejvyšší babylonský bůh Marduk slabšího 

209 RolfRENDTORFF, Hebrejská bible a dějiny: Úvod do starozákonní 
literatury, Praha 1996, s.88. 

210 srov. 2 Kr 25, 7. 
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sumerského Enlila. Po vítězství Asyřanů nastoupil bůh Aššur na místo 

Marduka, který neubránil babylonský mikrokosmos. 

Jinak tomu bylo mezi deportovanou elitou Izraelitů. V exilu se pod 

vlivem zkázy Jeruzaléma rozvinula nová teologie, která zdůraznila dodržování 

zákona. Zničení Jeruzaléma nebylo považováno za projev Jahveho 

nedostatečné moci, nýbrž za důkaz jeho spravedlnosti a trestající síly.211 Pod 

vlivem deuteronomistické teologie bylo každé neštěstí, které Izrael postihlo, 

interpretováno jako trest za odpadnutí od Hospodinova kultU.212 A tak se nejen 

Babylóňané, ale i ostatní nepřátelé Izraele stali nástrojem Hospodinovy 

spravedlnosti. Porážka, neúroda, a nepřízeň byly interpretovány jako trest za 

nevěru Izraele. Deuteronomistická teologie se rozvíjela i za nadvlády perských 

králů, kteří byli oddanými mazdejci. Král Kýros povolil návrat Izraele do 

Palestiny. Nehemjáš a Ezdráš byli vysláni zajistit stabilitu v důležité strategické 

oblasti. Učení proroka Zarathuštry, především jeho důraz na čistotu, zřejmě 

ovlivnilo exilní a poexilní judaismus. 

Prorok Zarathuštra působil podle mazdejské tradice na přelomu 7. a 

6.století př.Kr. Zjevil se mu Ahura Mazda (Moudrý Pán) a Zarathuštra 

"vyhlásil brzké a ne odvratné eschaton ,,?13 Podobně jako byl egyptský kosmos 

stále ohrožován chaosem v podobě velkého hada Apofa, babylónský Tiámatou 

a kenaánský J amem, přemohl i v íranském náboženství bůh Verethraghna 

monstrum a založil kosmický řád. Jako v ostatních archaických náboženstvích 

tu bylo každoročně opakováno stětí monstra. Podstatným přínosem proroka 

Zarathuštry bylo uvedení statické cykličnosti do pohybu. Prorokoval, že síly 

ohrožující řád, budou v blízké budoucnosti definitivně zničeny. Svět se stal 

bojištěm mezi Spentá Mainjou (Blahodárný duch) a jeho ctiteli, kteří 

ochraňovali řád (ashu), a Angrou Mainjou, jenž představoval ducha destrukce. 

214 Bůh Ahura Mazda stvořil spirituální svět. Následovala jeho proměna ve svět 

materiální.2ls Proměna nebyla vnímána jako negativní pád do hmoty, neboť k 

proměně došlo z morálních příčin. Svět měl upoutat pozornost destruktivních 

sil a stát se místem jejich definitivní porážky. Mezi povinnosti každého 

211 David PETERSON, The Prophetic Literature. An lntroduction, Louisville 2002, 
s.53. 

212 Viz COHN (poz. 171), s. 143 - 144. 
213 Viz ELlADE (poz. 169), s. 294. 
214 Viz COHN (poz. 171), s. 94 -95. 
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mazdejce patřilo získávat jednu třetinu dní a nocí moudrost.216 Ve druhé třetině 

měl pracovat a ve třetí jíst, plodit potomky a odpočívat. Hlavní úkol spočíval v 

boji proti démonům a v dodržování zákonů čistoty. Čistota měla posílit řád 

světa a ochránit mazdejce před démony. Triumfem démonů byla nemoc, stáří a 

smrt. 

Zvířata, která škodila člověku, byla považována za spojence zlého 

ducha. Povinností mazdejce bylo ničit hmyz, škorpiony, vlky a hady. Každý 

mazdejec se podílel vlastním způsobem života na kosmické válce, jejímž cílem 

bylo definitivní vymýcení zla. Duše každého mazdejece, muže i ženy, měla po 

smrti, pokud žili v souladu s dobrem, pobývat v přítomnosti Ahura Mazdy. Po 

konečném vymýcení sil chaosu a zla dojde ke vzkříšení těl. Ti, kteří nežili v 

souladu s řádem, se ocitli v pekelných plamenech. Na konci věků měli být 

všichni shromážděni a souzeni. Každý měl projít proudem roztaveného kovu, 

jenž pokrýval zemi?17 Pro spravedlivého to bude procházka, pro hříšníka 

muka. Svět bude očištěn od veškerého zla a triumfovat bude aša - řád. 

Ke konečné bitvě nedošlo za života Zarathuštry. Zklamaní 

mazdejci se zaměřili na myšlenku budoucího spasitele Saošjanta. V něm měl 

dokončit vtělený Zarthuštra započaté dílo. Perští panovníci přijali 

reformovanou verzi zoroastrismu. Zervánismus odložil konečné vyústění bitvy 

za obzor jejich vlády.218 Boj dobra se zlem pokračoval a úkolem perského 

panovníka bylo bránit řád (aša) a bojovat proti silám chaosu a nepořádku 

(drauga). Zervánismus se stal vhodnou ideologií perských panovníků. Ti byli, 

stejně jako egyptští a mezopotámští panovníci, " ... proslulí jako zabíječi 

monster. Skuteční protivníci národa či říše mají v íránských představách 

podoby příšer, obzvláště draků. " 219 

Dualismus dobra a zla byl cizí hebrejskému myšlení. Hospodin 

v něm tvořil světlo i tmu, působil pokoj i zlo, a to bylo trestem za nevěru 

Izraele. Pod vlivem zervánismu, který zdůraznil, že bůh Zerván stvořil dobrého 

ducha a zlého ducha, se dualismus stal pro Židy inspirujícím. Mnoho jich 

sloužilo ve službách dynastie Achajmenovců (559-331), a ti patřili mezi 

215 Ibidem, s. 85. 
216 Povinnosti mazdejců, Ibidem, s. 88 -89. 

217 Viz. COHN (poz. 171), s. 97. 
218 Ibidem, s. 102 - 104. 
219 Viz ELIADE (poz. 169), s. 300. 

45 



stoupence proroka Zarathuštry.22o Íránské představy ovlivnily židovské 

eschatologické a apokalyptické myšlení i předpisy týkající se rituální 

čistoty.221 Ta byla u mazdejců součástí přípravy na konečnou kosmickou bitvu 

a pro Židy se stala přípravou na znovudobytí Jeruzaléma. Důraz na rituální 

čistotu vedl podobně jako u mazdejců k vyloučení ženy z kultu. 

Proroci nenáviděli vegetační kult Velké bohyně, který byl 

neoddělitelnou součástí zemědělského způsobu života a pronikl i do 

izraelského henoteismu. Úctu k Velké bohyni, zajišťující cyklus vesmírné 

plodnosti, interpretovali jako příčinu vítězství nepřátel. Hospodin tím trestal 

Izrael za nevěru. Židovský monoteismus se formoval v boji proti vegetačnímu 

kultu bohyně, jejíž některé aspekty byly postupně začleněny do "obrazu" 

Hospodina.222 

V kultu Velké bohyně hrála důležitou roli žena jako 

prorokyně, věštkyně a kultovní kněžka. Ta se těšila velké vážnosti. I Ahura 

Mazda doporučil proroku Zarathuštrovi, aby v pantheonu věnoval zvláštní 

pozornost bohyni vody, plodnosti a porodu. Bohyně Aredví Súrá činila sémě 

všech mužů a mateřské lůno všech žen dokonalým223
. Podobná izraelská úcta k 

bohyním plodnosti a života se skrývala za jmény hrdinek (Ester - Ištar). 224 Pod 

vlivem proroků a deuteronomistické monotheistické reformy byla 

"pranýřována" . 

Především v době exilu dochází k posilování zákonictví a ke 

striktnímu zdůrazňování čistoty a svatosti Izraele. Čistota byla podmínkou 

Hospodinovy přízně a přípravou na triumfální návrat ze zajetí. Mnoho Židů se 

během exilu asimilovalo. Napomáhala tomu smíšená manželství s ženami, 

které neuctívaly Hospodina. Jejich děti ohrožovaly integritu jahvismu. V 

souvislosti s posilováním zákonictví došlo k zákazu smíšených sňatků.225 Díky 

zákonům čistoty, které zasahovaly do všech oblatí života, si exilní Židé 

vytvořili svůj mikrokosmos, diasporu. Zákony čistoty symbolizovaly 

220 Viz COHN, (poz. 171), s. 223 - 224. 
221 Gerhard BELLINGER, Sexualita v náboženstvích světa, Praha 1998. s. 245. 
222 Patrick MILLER, The Absence ofthe Goddess in Israelite Religion, 

Journalfor the Study ofthe Old Testament, 2000, č.267, s.205. 
223 Viz BELLINGER (poz. 220), s. 193 -194. 
224 Milan BALABÁN, Hebrejské člověkosloví, Praha 1996. s.173 - 174. 
225Ez10. 

46 



hranice.226 Nečistá zvířata ztělesňovala chaos okolní společnosti, která je jedla. 

Proto se Židé neúčastnili společného jídla s "pohany". Mohli by tak ohrozit 

přízeň Hospodina a svůj kosmos chaosem. 

Zásada čistoty, představující předpoklad svatosti Izraele, vedla k 

utvrzení podřadné role ženy a k vyloučení žen z oblasti kultu i z veřejných 

učitelských funkcí. Ženy a děti byly stejně jako v okolních patriarchálních 

společnostech součástí majetku muže. Svědčí o tom i desáté přikázání.227 

Uvádí ženu ve výčtu majetku bližního vedle domu, pole, otroka, otrokyně, 

býka a osela. I trest, který Hospodin uvrhl na Evu, " ... budeš dychtit po svém 

muži, ale on nad tebou bude vládnout, ,,228 potvrzuje roli, jakou měla žena v 

patriarchální společnosti. 

Hebrejské myšlení bylo v babylónském exilu ovlivněno 

íránským dualismem, který zapůsobil na židovskou eschatologickou a 

apokalyptickou literaturu. Když perský král Kýros dobyl Babylón (539), vydal 

edikt, který umožňoval návrat Židů do Jeruzaléma. Návrat těch, kteří se 

neasimilovali, nebyl triumfální, jak se očekávalo?29 Navrátilci přicházeli do 

zchudlé země bez chrámu, krále a elity, zatížené daněmi a sociální 

nestabilitou. Proroctví o triumfálním vítězství Hospodina nad nepřáteli Izraele 

byla odsunuto do budoucna a reinterpretována. 

Ve vítězné bitvě, jak ji PopISUJe Izajáš, dojde k 

definitivnímu přemožení sil zla v podobě nepřátel, ztotožněných s prvotním 

chaosem, hadovitým monstrem Livjátanem. "V onen den Hospodin ztrestá 

svým tvrdým, velkým a pevným mečem livjátana, hada útočného, livjátana, 

hada svinutého; zabije draka v moři. ,,230. Izrael bude vyvýšen, navrátí se do své 

země a jeho nepřátelé budou zničeni nebo se stanou jeho otroky. "Klanět se ti 

budou tváří k zemi, budou lízat prach tvých nohou. ,,231 Obraz prvotní 

kosmogonické bitvy je podobně jako u Zarathuštry použit k nastolení 

eschatonu. "Hle já stvořím Jeruzalém k jásotu a jeho lid k veselí ... ... Vlk a 

beránek se budou pást spolu a lev jako dobytek bude žrát slámu, hadu však 

226 John BARTON - John Muddiman (ed.), The Oxford Bible Commentmy, Oxford 
2001,s. 94. 

227 Dt 5,2l. 
228 Gn 3, 16. 
229 David PETERSON, The Prophetic Literature, Louisville 2002, s. 60. 

230 Iz 27, l. 
231 Iz 49,23. 
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bude potravou prach. Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu na celé mé svaté 

hoře ... " 232 I v Ezechielově proroctví se setkáme s kosmickou bitvou, kterou 

budou definitivně zničeni nepřátelé Izraele?33 I zde bude nastolen nový 

dokonalý řád. 

Kosmogonický mýtus, přemožení monstra se promítlo do 

apokalyptické literatury. Jejími typickými rysy jsou složitá symbolika, 

dualismus dobra a zla, poslední soud a kosmická bitva. Po ní dojde k 

definitivnímu nastolení říše, která už nebude ohrožována silami chaosu. V 

Danielově snu jsou tyto síly symbolizovány monstry, která vystupují z moře?34 

Jakmile je nejstrašnější z nich zničeno v ohni, nastává konečná bitva. Nakonec 

se zjevuje syn člověka a stává se neohroženým vládcem svaté říše. Podobně 

jako Danielova apokalypsa měla i Henochova dodat odvahu perzekuovaným 

Židům během Makabejské války. Zlomky "Henochovy apokalypsy" byly 

nalezeny i v knihovně kumránské komunity.235 

232 Iz 65, 18; 65, 25. 
233 Ez 38; Ez 39. 
234 Da 7. 
235 Viz COHN (poz. 171), s.193. 
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6. 

Symbo I hada v křesťanství 

Kumránská komunita se uchýlila do pouště k Mrtvému moři, když 

byl kolem roku 150 př.Kr. přenesen velekněžský úřad ze Sádokovců na 

Hasmonejce. Komunita se připravovala na příchod eschatologického proroka a 

dvou Mesiášů: kněze a krále.236 Hierarchická komunita se označovala za pravý 

Izrael a svého zakladatele považovala za Božího posla. Hasmonejský kněz se 

spolu s ostatními Židy ocitl mezi odpadlíky a služebníky sil zla. Přítomnost 

Římanů utvrzovala svaté bojovníky v infiltraci zla, které je třeba zničit. 

V "klášterní" komunitě byl sepsán spis o válce synů světla proti 

synům tmy, ovlivněný eschatologickými proroctvími a íránským dualismem. 

Připravoval svaté bojovníky na nadcházející kosmickou bitvu mezi andělem 

světla a knížetem temnoty, Beliarem?37 Ve spisech kumránské komunity se 

setkáváme se dvěma protivníky, stvořenými Bohem. Odpovídají íránskému 

duchu zla a duchu dobra, jejichž bitevním polem je svět.238 Boj mezi duchem 

pravdy a duchem zla, se odehrává už nyní "mezi lidmi a v srdci každého syna 

světla. ,,239 Striktní dodržování zákona čistoty, přesného denního řádu modliteb 

a společného jídla bylo součástí přípravy na bitvu. V konečné bitvě měli 

zvítězit synové světla a mělo dojít k triumfálnímu vzkříšení mučedníků. 

V době Ježíšova působení se stalo vzkříšení mrtvých předmětem 

spekulací a jedním z hlavních sporných bodů mezi saduceji a farizeji. Tyto 

spekulace ovlivnily Pavla a autory novozákonních spisů. Z evangelií je patrné, 

že proměna, kterou zvěstoval Ježíš těm, kdo nejvíce trpěli opovržením, se 

uskutečňovala už během jeho života. K prolamování Božího království 

docházelo v okamžicích, kdy vzkřísil Lazara nebo očistil nemocného od zlých 

démonů. Cohn240 označuje Ježíšův duchovní boj se satanem na poušti a utišení 

rozbouřeného Genezaretského jezera za reinterpretované mýty o bitvě boha s 

236 Mircea ELlADE, Dějiny náboženského myšlení. Praha 1996, Díl II., s. 313. 
237 Jedná se o slovní hříčku, Beliar znamená bez světla. 
238 Viz COHN (poz. 171), s.188 -193. 
239 Viz ELlADE (poz. 235), s. 316. 
240 Viz COHN (poz. 171), s.195. 
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chaosem. Původní symbolika nastolení řádu se stala v evangeliích počátkem 

nového eschatologického řádu. 

Očekávání Božího království ovlivnilo víru prvních křesťanů 

ve vzkříšení Krista a jeho druhý příchod. Pavel a první křesťané žili v 

očekávání brzkého konce. "Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle 

toho, jak kdo potřeboval. ,,241 Pavel popsal Den Páně v listu Tesalonickým. 

"Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a 

ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve; potom my žíví, kteří se toho dočkáme, 

budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy 

budeme s Pánem." 242 Pavel náhle pochopil, že zmrtvýchvstáním Ježíše nastal 

konec časů. V krátkém časovém horizontu mělo dojít k dramatické proměně 

světa. 

Autor Janova evangelia reinterpretoval znepokojivé 

oddalování očekávaného Kristova příchodu a nastolení Božího království. Boží 

království ztotožnil s věčností. Ježíšovo ukřižování a vzkříšení označil za 

očekávanou eschatologickou událost. Vzkříšení Krista bylo počátkem věčného 

života pro ty, kteří uvěřili. "Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být 

vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život 

v v , ,,243 P J l' "1 b . h d . P dl vecny. ouze anovo evange mm se zmml o o ronzovem a OVl. o e 

tradice ho vytvořil Mojžíš. Jan poukázal na znovuzrození těch, kteří umírali 

následkem uštknutí jedovatými hady na poušti. Zachránil je pohled na 

bronzového hada na žerdi, který symbolizoval Hospodinovu moc. Bez ní by 

byli Izraelité poraženi Egypťany, symbolizovanými hady?44 Bronzový had na 

žerdi zpřítomňoval jako válečná korouhev Hospodinovu vítěznou moc a 

dodával vojskům Izraelitů odvahu. Ochraňoval je před chaosem, jejž mezi ně 

vnášela nepřátelská voj ska. 

Symbol vítězství, had na žerdi, se v Janově evangeliu stal 

předobrazem Kristova konečného vítězství nad smrtí. Do oltářního obrazu jej 

zakomponoval např. Lucas Cranach starší [27]. Vedle kříže umístil Krista 

bojujícího se smrtí a ďáblem v podobě hrozného draka. V pozadí, uprostřed 

tábora Izraelitů, vztyčil bronzového hada na žerdi. Zachytil nahrazení Staré 

241 Sk 2,45. 
2421.Te4,16-17. 
243 J 3, 14-15. 
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smlouvy Novou. Pradávný symbol nesmrtelnosti, bronzový had byl nahrazen 

křížem. Do něho se promítlo Kristovo konečné vítězství života nad smrtí. V 

Janově podání označil Ježíš ty, kteří neuvěří, za odsouzené. "Soud pakje v tom, 

že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich 

skutky byly zlé. ,,245 

V kumránských a janovských spisech se setkáme s dualismem, 

ztotožňujícím světlo s dobrem a tmu se zlem. Autor Janovy apokalypsy tento 

obraz rozvijí a vyhrocuje. Proroctví bylo sepsáno za vlády císaře Domitiána 

(81-96 po Kr.) a jeho autor vycházel z předpokladu, že musí dojít ke konfliktu 

mezi církví a římskou říší, oddávající se idolatrii.246 Chtěl, aby křesťané sami 

sebe viděli v konfliktu s ostatní společností. 247 

K popisu konečné eskalace konfliktu užil mytologické schéma 

kosmické bitvy mezi bohem a silami chaosu. V konečné bitvě vítězí Kristus, 

jedoucí na bílem koni, nad satanem a jeho spojenci. Znovu se tu objevuje 

mýtus o stětí draka. Dochází ke ztotožnění draka se satanem a hadem ze 

zahrady Eden. "A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho andělé se utkali s 

drakem .... A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý 

svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé. Drak v hněvu ... rozpoutal válku ... 

proti těm, kdo zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova". 248 

Po konečném vítězství nad silami zla a posledním soudu nastoluje 

Kristus nový řád. Nastává nové stvoření. "A viděl jsem nové nebe a novou 

zemi .... a moře už vůbec nebylo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté 

město, nový Jeruzalém ... ,,249 Autor Janovy apokalypsy vykládá kosmogonický 

mýtus podobným způsobem jako Zarathuštra. Očekává konečné vítězství sil 

dobra nad silami zla. Vidí nový Jeruzalém, jehož brány budou stále otevřeny. 

Nový Jeruzalém nepodléhá žádnému nebezpečí. "A smrti již nebude, ani žalu 

ani nářku ani bolesti - neboť, co bylo pominulo. Ten, který seděl na trůnu, řekl: 

"Hl v k v, ,,, 250 e, vsec o tvorzm nove ..... 

244 Les1ie WILSON, The Serpent Symbol in the Ancient Near East, Lanham 2001. s. 202. 
245 J 3,19. 
246 Viz BARTON (poz. 225), s.1288. 
247 Viz COHN (poz. 171), s.216. 
248 Zj 12,7; 12,9; 12,17. 
249 Zj 21,1-2. 
250 Zj 21,4-5. 
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Apokalypsy se staly nadějí v beznaději a vedly mnohé 

křesťanské mučedníky k překonání nepředstavitelného. S barvitým líčením 

utrpení hříšníků v pekle se např. setkáme v 31. kapitole apokryfní Pavlovy 

Apokalypsy251. Inspirovala mnohé umělce, kteří rozvíjeli obraz 

apokalyptických hrůz. Ztotožnění satana s hadem ze zahrady Eden se ostře 

promítlo do oblasti antropologické. Vedlo k označení ženy za nástroj ďábla. 

Eliadé52 považuje d'ábla za výsledek rozštěpení archaického obrazu Jahveho 

pod vlivem íránských dualistických učení. Dualismus označuje za důsledek 

duchovní krize, která vedla k personifikaci negativních aspektů života. 

Ztotožnění zla s hadem ze zahrady Eden, který způsobil pád člověka, pak vedlo 

k představám Posledního soudu. 

Vítězný Kristus měl při něm oddělit ovce po pravici a kozly po 

levici,z53 Jeho přísný pohled měl věřícím z tympanonů a apsid mnoha 

středověkých kostelů připomenout blížící se hrůzný soud. "Podsvětí roztáhne 

svůj chřtán a dokořán rozevře svou tlamu. ,,254 Podobně jako egyptský Osiris 

vážil srdce zemřelého, určoval archanděl Michael s vahami, kdo bude 

zachráněn a kdo uvržen do věčných plamenů [28]. Na tympanonech v Remeši a 

Conques nebo na iluminacích k Janovu zjevení byl jednou z možných inspirací 

pro podobu pekelného chřtánu Livjátan [29]. Jeho detailní popis z knihy Job 

posloužil původně k oslavě Hospodinovy stvořitelské moci." Vytáhneš udicí 

livjátana a zkrotíš provazem jeho jazyk? ... Propíchneš mu kůži bodci jeho 

hlavu rybářskými harpunami? Zkus na něho vložit ruku! Pomysli na boj, a 

neuděláš to .... Kdo otevřel vrata jeho tlamy? Strach jde zjeho zubů. Jeho hřbet 

je jako řady štítů těsně uzavřených pod pečetí, ... z úst mu vycházejí 

h d v d . 7_ v " 255 poc o ne, ... z noz er mu vystupuje Itour, .... 

Krokodýla či drak inspiroval zobrazení pekelného chřtánu na 

tympanonu kostela v Conques. Livjátan nenávratně polyká hříšníky, kteří se 

ocitli před tváří satana. Kolem jeho nohou se plazí hadi a on určuje, jak mají 

být provinilci mučeni. Had, pradávný symbol nesmrtelnosti, přešel do pekla a 

tam se podílí na utrpení odsouzených. 

251 Viz BARTON (poz. 225), s. 1329 -30. 
252 Viz ELIADE (poz. 235), s. 241. 
253 Mt 25,33. 
254 1z 5, 14. 
255 Jb 40,25 - 41,26. 
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Než se však stal pod vlivem dualismu satan pekelným 

vládcem a had jeho atributem, patřil k nebeskému dvoru. Stavěl se lidem do 

cesty a odporoval Bohu jako např. v knize Job.256 Jeho hadí pomocník nebyl 

než "nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin učinil. ,,257 Až 

v dualistické apokalyptické literatuře, ovlivněné dualismem dobra a zla, došlo 

k přiklonění hada na stranu chaosu, zla a smrti. Vstoupil i do obrazů Triumfu 

smrti. Na tomto oblíbeném středověkém námětu se objevilo několik bujarých 

mladíků, kteří během lovu narazili na otevřené rakve. Na rozkládajících se 

tělech spatřili plazící se hady, symbolizující smrt [30]. Opodál probíhal boj 

andělů s ďábly o duše zemřelých. Triumf smrti vrcholil Posledním soudem s 

hrůzostrašným zachycením pekla. I v něm mučili hříšníky hadi. Opakem 

pomíjivé tělesné existence byl pak život anachoretů, připravujících se askezí na 

blížící se eschaton. "Čistota a askeze symbolizovaly oddělenost eschatologické 

komunity .... a její připravenost kdykoliv vstoupit do Božího království." 258 

Kořeny asketického ideálu, který vedl ke ztotožnění ženy se zlem 

a ďáblem, je třeba hledat v íránském a řeckém dualismu. V období helénismu 

docházelo k míšení řeckých a orientálních vlivů. Dualismus ovlivnil řadu 

helénizovaných židovských myslitelů. "V řeckém pohledu je smyslová 

skutečnost spíše produktem jistého sestupu, jisté degradace, kdežto pro 

Hebrejce je právě naopak plodem pozitivního činu, jistého vzestupu, totiž 

stvoření.,,259 Hebrejské myšlení neznalo rozpolcenost těla a duše ani negativní 

ideu hmoty. Zato řecké myšlení považovalo každou změnu za sestup ideje do 

negativní hmoty?60 Dualismus těla a duše vedl k opovrhování pozemským 

životem a sexualitou. Pohrdání tělem a světem vzešlo z antické kosmologie, 

podle níž "stojí sublunární svět v protikladu k hvězdné části vesmíru ..... a pod 

zemskou kůrou se nachází pouze peklo." 261 

Dualismus ovlivnil formující se křesťanstký asketický ideál. 

Askeze se vyznačovala odporem k sexualitě a tělu, které bylo předurčeno k 

rozkladu a hnití. Zpočátku představovala radikální přípravu na Kristovu 

256 Původní význam satana. Jb 2,3-5; Viz ELIADE (poz. 235), s. 240; srov. Milan 
BALABÁN, Hebrejské myšlení, Praha 1996, s. 14. 

257 On 3, l. 
258 Viz COHN (poz. 171), s. 209. 
259Claude TRESMONTANT, Bible a antická tradice, Praha 1970. s.10. 
260 lbidem, s. 85-90. 
261 Jean DELUMEAU, Hřích a strach,.Praha 1998, s.I5. 
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30/ Buonamico Bufalmacco 
Triumf smrti 
1334 - 1336 
freska 
Camposanto 
Pisa 



parúsii. Později se stala protestem východních poustevníků proti křesťanství, 

odvracejícímu se od Ježíšova učenÍ. "Láska ke Kristu, kterou člověk dříve 

nejpřesvědčivěji dosvědčoval mučednictvím, se nyni měla projevovat bojem 

proti "zlému" světu a speciálně ovládnutím lidské přirozenosti půstem a 

sexuální abstinencí." 262 

Legendy o poustevnících, kteří jsou zachycováni v symbióze s 

predátory, symbolizovaly rajskou harmonii před pádem člověka. Anachoreti se 

dali cestou k dokonalosti, již doporučil Ježíš: "Chceš-li být dokonalý, jdi, 

prodej, co ti patří, rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a 

následuj mne. ,,263 I když se Ježíš uchýlil na několik dní do pouště, nebyla 

askeze podstatou jeho učenÍ. Vydal se naopak šířit zvěst o blížícím se Božím 

královstvÍ. Podobně jako učení rabíni shromáždil kolem sebe okruh učedníků, 

ale na rozdíl od rabínů, kteří se obklopovali výhradně muži, přilnul i k řadě 

žen. Ty byly přítomny jeho ukřižování a pohřbu. Zatímco Ježíšovo radostné 

poselství bylo určeno všem Židům, podřídil apoštol Pavel znovu ženu muži. 

Když se oddálením parúsie změnila situace, vyvstala potřeba stanovit přesné 

podmínky pro život a službu v církvi. Jakkoli ženy patřily mezi stejně horlivé 

Kristovy následovníky jako muži, byl do novozákonního kánonu zařazen spis z 

přelomu I.a 2.století, sepsaný Pavlovým žákem. První List Timoteovi 

stanovoval tzv. řád života církve, který stavěl ženu do podřadné pozice. 

Reagoval asi proti počínající gnózi, pro niž bylo typické rovnocené postavení 

mužů a žen. Místo toho čteme: "Žena ať přijímá poučení mlčky s veškerou 

podřízeností. Učit ženě nedovoluji. Žena nemá mít moc nad mužem, nýbž má 

se nechat vést. Vždyť první byl stvořen Adam a pak Eva. A nebyl to také Adam, 

kdo byl oklamán, ale žena byla oklamána a dopustila se přestoupení. " 264 

Selhání Evy bylo hojně používáno k pranýřování ženy. 

Vedlo k vyloučení žen z duchovního stavu. 265 S růstem církevní hierarchie se 

formovalo dvojí právo podle toho, zda se jednalo o muže nebo o ženu. Církevní 

služba a sexualita se vylučovaly. "Došlo totiž ke smíšení mravního pojmu 

čistoty s kultickým. ,,266 Požadavek kulticky motivované zdrženlivosti se 

262 Georg DENZLER, Dějiny celibátu, Brno 2000, s.89. 
263 Mt 19,2l. 
264 1Tim 2,11-14. 
265 Viz DENZLER (poz. 265), s.19. 
266 Ibidem, s. 50. 
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prosadil v 2.pol. 4.století, kdy asketický ideál prožíval rozkvět. U některých 

církevních otců se proměnil v přímou nenávist k ženám a sexualitě. Ta se stala 

nutným zlem k udržení rodu. "Je to Eva v nás, neboli nejslabší a nejvíce ke zlu 

nakloněná část naší duše, jejímž prostřednictvím biblický had útočí na Adama 

v našem nitru, který je naopak nejvyšší hladinou naší duše, kde sídlí rozum a 

vůle. Drama dědičného hříchu v nás probíhá po celý život. V přízemí neustále 

číhá jedovatý nepřítel. " 267 

Většina církevních otců se vyjadřovala o sexualitě a ženách 

negativně. Tertullián268 byl ženat, ale styděl se za své manželství. Origenes269 

označil sexuální založení člověka stejně jako nemoc a smrt za důsledek 

prvotního hříchu. Jeroným270 je označil za zdroj všeho zla ve světě. 

Rozhodující vliv na formování vztahu církve k sexualitě pak mělo Augustinovo 

učení o dědičném hříchu, ovlivněné novoplatonismem a manichej ským 

dualismem. 

Mání považoval plození za udržování božské duše v zajetí hmoty a 

oddalování vykoupení. Démonská podstata těla a chtíč vedou podle Máního k 

tomu, že se lidé dále rozmnožují. 271 Augustin byl přesvědčen, že člověk byl 

původně svoboden od veškeré sexuální slasti. Neexistoval pro něj svár mezi 

tělem a duchem. Vzpoura prvotního páru proti Boží vůli byla potrestána 

probuzením chtíče. Hřích přichází na svět spolu s každým kojencem. Augustin 

"církevní dogmatice odkázal osudné dědictví v nauce, že prvotní hřích Adama 

a Evy v ráji byl proviněním sexuálním. ,,272 

Tato interpretace ovlivnila evropské umění do současnosti [31]. 

Právě u Augustina můžeme hledat počátky mýtu o prvotním, asexuálním, 

bezhříšném člověku a ztotožnění ženy se satanem. Oblíbeným námětem ve 

výtvarném umění se stal blažený život našich předků a jejich neodpustitelné 

provinění, kterým uvrhli lidstvo do dědičného hříchu. Přestože proti dědičnému 

267Jean DELUMEAU, Hřích a strach, Praha 1998, s. 33; Dominikánský mnich Luis de 
Granada (16.sto1.) hlásal nenávist k sobě samému a umrtvování veškerých vášní. 
Citovou žádostivost srovnával s Evou. 

268 Georg DENZLER, Zakázaná slast: Dva tisíce let kiesťanské sexuální 
morálky, Brno 1999, s.21. 

269 Ibidem, s.23. 
270 Viz BELLINGER (poz. 220), s.278. 
27l Viz ELIADE (poz. 235), s.344. 
272 Viz DENZLER (poz.268), s.23. 
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31/ Franz Stuck 
Hřích 

1893 
Frye Art Museum 
Washington 



hříchu vystoupili ještě za Augustinova života Pelagius a Caelestius, stalo se 

Augustinovo přesvědčení oficiálním učením církve. 

Augustin staví ve Vyznáních273 askezi vysoko nad 

manželství. Prosí Pána, aby zbavil jeho duši tělesných žádostí a určuje 

koncepci manželství, která ovlivnila církev na tisíciletí. Za ideální označuje 

manželství, v němž dochází k početí bez sexuální rozkoše. Pod vlivem řeckého 

dualismu, helenizovaných alexandrijských Židů a eschatologického očekávání 

nastoluje stoupající hierarchie od smilstva k manželství a od zdrženlivosti k 

panictví a panenství. 

Tak se stala čistota symbolem návratu k rajskému stavu a 

osvobozením duše z otroctví touhy. Spolu s tím, jak se vášeň a pokušení 

ztotožnily se satanem274
, proměnila se žena v jeho nástroj. "Muž, od nějž je 

vyžadována zdrženlivost, začne snadno nenávidět objekt své vášně. Tím, že 

udělá z ženy prostopášnou svůdkyni, unikne svým vlastním výčitkům 

svědomí.,,275 "Tomáš Akvinský ... přejímá aristotelské označení ženy jako 

zmrzačeného muže ... a dovozuje, že žena je jen nedokonalým a náhodným 

zjevem, neboť síla působící v mužském semeni směřuje k tomu, aby podle sebe 

zplodila něco dokonale podobného mužskému pohlaví. Zplození ženy je však 

ovlivněno špatným stavem látky nebo nějakou vnější změnou ... ,,276 

Církev přičítala ženě kdejakou špatnost. Není divu, že se ve 

výtvarném umění setkáme s alegoriemi neřestí v ženské podobě. V Autunu se 

dochovala hlavice, na níž je zachycena žena jako vtělení satana a svůdkyně 

mužů. Její vlasy se ježí stejně jako vlasy satana. Muž se dostal do jejích spárů, 

jakmile na ni pohlédl. [32]. Ve středověku sloužilo jako předloha k zachycení 

ctností a neřestí rozsáhlé alegorické dílo španělského básníka Prudentia zvané 

Psychomachie. Nejhrozivěji v něm působí ženská personifikace Žádostivosti. 

Dochovala se např.ve Vezelay či Moissacu, kde je ztvárněna v nahotě a v 

přítomnosti ďábla. Hadi, všudypřítomné symboly zla, ji koušou do ňader a 

genitálií. Alegorie Žádostivosti byla zřejmě i předlohou pro Zamilovaný pár na 

zadní straně oltářní desky ze Sterzingu. [33]. 

273 Aurelius AUGUSTINUS, Vyznání, Praha 1990. s.345. 
274 IKor 7,5. 
215 Kaari UTRlO, Dcery Eviny: Historie evropské ženy, Havlíčkův Brod 1994, s.12. 
276 Viz BELLlNGER (poz. 220), s.278. 
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kolem 1470 
zadní strana křídla oltáře 
Sterzing 



Eva, která uvrhla lidstvo do hříchu a smrti, bývá 

ztotožňována se samotným hadem ze zahrady Eden. Jedinečným způsobem ji 

zachytil kameník Gislebertus [34]. Umístil ji v nadpraží vstupu do kostela 

Saint-Lazare v Autunu. Plazí se a prodírá houštím v rajské zahradě jako sám 

had. Evina neposlušnost bývá interpretována jako příčina lidské sexuality a 

smrtelnosti. U malé slonovinové sošky, která pochází z poloviny 15.století, se 

autorovi podařilo originálním způsobem upomenout na příčinu smrti. Páteř 

smrtky, klečící u nohou "Evy", má podobu hada s jablkem [35]. 

Ghiberti, Masolino, Cranach, Bosch, to je jen několik jmen malířů, kteří 

zachytili pád prvních lidí tradičním způsobem. Eva přijímá jablko od hada, 

který má ženské rysy [36]. V Přebohatých hodinkách vévody z Berry proniká 

zlo do světa a má podobu hada s ženským tělem. Jeho důsledkem je utrpení 

duší v hrůzostrašném pekle, kde mučí hříšníky pekelné příšery a hadi. Hada 

jako pokušitele v ženské podobě najdeme i na stropě Sixtinské kaple. Ze 

stromu se sklání mohutná postava svůdkyně s hadím ocasem, ovinutým kolem 

stromu a podává Evě jablko [37]. 

Oblíbenost námětu svědčí o všeobecné snaze církve utužit v 

lidech negativní vztah k sexualitě. Obrazy dávaly ženám příležitost ztotožnit se 

s hříšnou Evou. Kletba, kterou byla stižena a s ní všechny ženy, docházela 

naplnění při každém porodu. "Velice rozmnožím tvé trápení i bolesti v 

těhotenství, syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on nad 

tebou bude vládnout.,,277 Sexualita byla ve vegetačních kultech Velké bohyně 

považována za posvátnou. Nenávist proroků ke kosmickému náboženství a 

pozdější dualismus vedly k ztotožnění ženy se zlem a k démonizaci sexuality. 

Rostoucí úcta k Panně Marii a spory o její neposkvrněné početí se 

odrazily ve vyvyšování panenství a v sílícím negativním pohledu na 

manželství. "Právě v době, kdy se žena osvobozuje a není považována 

výhradně za mužův majetek nebo prostředek plození dětí, kdy přestává být 

otázkou, zda má či nemá duši ... ve století rozkvětu mariánského kultu - pozbývá 

manželství na vážnosti nejen ve šlechtických kruzích,... ale i v prostředí 

scholárů, kde se pomalu rodí celá nová teorie přirozené lásky ... " 278 

277 Gn 3,16. 
278 Jacques LE GOFF, Intelektuálové ve středověku, Praha 1999, s.46-47. 
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34/ mistr Gislebertus 
Eva 
kolem 1130 
portál St. Lazare 
Autun 



35/ Eva, 15 století, slonovinová soška 



36/ Masolino, Pokušení, 1426, freska, Florencie, S.Maria della Carrnine 



37/ Michelangelo 
Prvotní hřích 
1508-12 
freska 
Sixtinská kaple 
Řím 



Úcta k pannenské Marii se odrazila v dvorské lásce oslavující 

vzdělanou, nedostupnou hradní paní. Tzv. "vysoká láska" (něm. hohe minne) 

probouzela v rytíři výhradně duchovní ctnosti. Čím více stoupal ideál ctnostné, 

aristokratické ženy, tím níže klesala žena neprivilegovaná. Církev ji 

akceptovala bud' jako součást rodiny, v níž byla zcela v rukou svého muže, 

nebo jako panenskou řeholnici pod dohledem zpovědníka. V dlouhém seznamu 

světic převažovaly výhradně panny a vdovy. Svatými se staly pouze manželky, 

které se rozhodly žít v čistotě. Následovaly čistotu Panny Marie, která byla 

uchráněna dědičného hříchu, zvítězila nad satanem a přinesla spásu. 

Záhadné okolnosti Ježíšova početí a narození, vylíčené v 

Matoušově a Lukášově evangeliu, připomínají legendy o původu řady bohů, 

bohyní, králů a hrdinů. Na okraj zmiňme alespoň některé: Budha byl vyňat z 

pravého boku své matky; Athéna vyskočila v plné zbroji z Diovy hlavy; Mithra 

se zrodil ze skály. Mazdejci očekávali budoucího Saošjanta, vtělení 

Zarathuštry, jehož semeno bylo uchováváno v jezeře v jihovýchodním Íránu. 

Očekávali, že se zrodí z panny, která se vykoupe v jezeře.279 Legendy měly 

společný záměr: poukazovaly na božský původ a zjednávaly respekt. Stejný 

význam mělo i početí Ježíše z Ducha svatého ajeho narození z Marie Panny. 

Kořeny partenogeneze musíme hledat v mýtech o stvoření 

světa. Androgynie a parthenogeneze symbolizovaly počáteční kosmickou 

jednotu, z níž vzešlo celé stvoření.280 Partenogeneze byla běžným rysem 

Velkých bohyň, z nichž nejvíce ovlivnila mariologii egyptská Isis. "Teologie 

Marie, Matky - Panny, ... přejímá a dovršuje pradávné ... koncepce 

parthenogeneze Velkých bohyň. . .. představuje proměnu nejstarší a 

nejvýznamnější úcty, která je od prehistorie projevována náboženskému 

mystériu ženstvi ,,281 

V predynastické době se formoval kult Velké bohyně Eset 

(řec.Isis) a jejího bratra a druha Usira (řec.Osiris)?82 Každoročně se opakoval 

rituál oplakávání a vzkříšení mrtvého, na kusy rosekaného Usira (řec. Osiris). 

Rituál symbolizoval vegetační cyklus a pravidelné záplavy na Nilu. Než byl 

U sir vzkříšen, počala Eset božské dítě Hora, prvního faraona. Každý faraon byl 

279 Viz COHN (poz. 171), s.101. 
280 Viz ELIADE (poz. 169), s. 161 -162. 
281 Viz ELIADE (poz. 235), s. 361. 
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vtělením božského dítěte Hora, jehož kojila trůnící Isis. Ochraňovala v něm 

ztělesněný řád (maat), který měl podobu uraea na jeho čele. Po 4000 let 

egyptské historie symbolizoval diadémem v podobě kobry legitimitu faraonů. 

Když dobylo Řecko Persii, jak uvádí Ruether283 , začaly Velké 

bohyně a rituály obnovy země ztrácet spojitost s původním místem úcty a staly 

se eschatologickými kulty a iniciačními rituály jednotlivců, které se šířily 

rychle po římské říši. Mystéria smrti a znovuzrození vegetačních bohů byla 

cestou ke spáse duše a k životu po smrti. Splynutím helénského a římského 

světa rostla obliba tajemných orientálních kultů. Mezi nejoblíbenější řadí 

Davies284 bohyně Kybelé, Atargatis, Isidu a Deu Sýrii. [38,39]. 

Isidin kult se začal šířit ve 3. století př.Kr. na území říše Ptolemaia 

1. Ptolemaios vládl Egyptu, Palestině a jihozápadnímu pobřeží Malé Asie. 

Rozhodl se posílit svou moc pomocí panteonu s nejvyšším bohem, jehož 

přijmou Řekové i Egypťané. Povolal do Alexandrie dva teology: Egypťana 

Manetha a Řeka Timothea. Pověřil je nelehkým úkolem: měli zharmonizovat 

řecký antropomorfní panteon s egyptským zoomorfním?85 Isis převzala pod 

vlivem pozdně antického monoteistického synkretismu řadu atributů 

egyptských bohyň. Její bohatá ikonografie usnadnila identifikaci s řeckými 

bohyněmi. Teologové ji ztotožnili s panenskou měsíční bohyní Artemis, 

ochránkyní rodiček. Stejné prvky kultu nebránily jejímu ztotožnění např. s 

Démétér, která hledala svou dceru Persefoné [40]. Asimilace bohyň se 

projevila ve výtvarném umění přemírou atributů. 

Isis se stala universální bohyní. Žalem nad ztrátou svého 

milovaného Osirida vstoupila z nebeských výšin do života lidí. Iniciační 

rituály umožnily neofytovi identifikaci s Osiridem ''již zde, jinými slovy 

zbožštěn byl žijící jedinec a nikoli duše ve svém posmrtném údělu. ,,286 Součástí 

řecko-orientálních mysterijních kultů byly rituály imitace smrti a vzkříšení 

boha. Do Isidiných mystérií byli zasvěceni i někteří římští císaři, např. 

Vespasián a Hadrián. Isea, nápisy a obelisky nalezené od Španělska přes Galii 

až po Panoni, svědčí o úctě ke královně nebes. Nejlépe dochované Iseum bylo 

282 Viz ELIADE (poz. 169), s. 98. 
280 

, Rosemary RUETHER, New Woman, New Earth, Boston 1995, s.38. 
284 Norman DA VIES, Evropa, Dějiny jednoho kontinentu, Praha 2000, S.179. 
285 R.E WITT, lsis in the Greace-Roman World, London 1971, s. 21. 
286 Viz ELIADE (poz. 235), s.261. 
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38/ [sis 
I.století po Kr. 
Řím 



39/ Dea Syria, 3.století po Kr., Řím 



40/ Déméter 
5. století př.Kr . 

Řecko. 



odkryto v Pompejích?87 Nástěnná malba zachycuje Isis obklopenou hady, kteří 

symbolizují ochránce domácnosti a rodiny [41].288 "Egyptský kult se stal tak 

oblíbený, se že Římané několikráte urputně postavili proti rozhodnutí senátu 

zbořit chrámy. ,,289 Poslední Iseum zbořil na ostrově Philae Justinián v 6.století. 

V té době už byly mytologické a ikonografické prvky Velké bohyně 

reinterpretovány a začleněny do mariologie. 

Ikonografický typ Maria Lactans pochází z Egypta, i když 

sošky kojících bohyň patří mezi nejstarší dochovaná díla lidské tvořivosti. 

Královna nebes Isis ovlivnila i ikonografický typ Immaculaty. Neposkvrněnost, 

myšlenka o očištění Marie od dědičného hříchu, se objevila poprvé u Jana 

Damašského a vyústila ve vleklý spor mezi františkány a dominikáni90. 

Ačkoli dogma o Neposkvrněném početí čekalo na své oficiální přijetí do roku 

1854, uctívali lidé Mariinu čistotu od středověku. 

V období protireformace přispěla její čistota k nebývalému 

rozkvětu mariánského kultu. Předlohu pro množství obrazů a soch Immaculaty 

namaloval španělský malíř Bartolomeo Estaban Murillo [42]. Obraz dívky 

nesené anděly, jejíž nohy spočívají na měsíci, rozvíjeli a obohacovali umělci o 

další symboly. Inspirovali se popisem kosmické bitvy mezi Michaelem a 

velikým drakem, dávným hadem, zvaným satan, který ohrožoval ženu oděnou 

sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy. 291 

[43]. 

Řada soch a obrazů Marie, jejíž chodidlo zneškodňuje hada, 

odráží její spolupůsobení při vykoupení člověka z Evina hříchu. "Mezi tebe a 

ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ona ti rozdrtí 

hlavu ... . ,,292 Znění Vulgáty interpretovali církevní otcové jako 

proto evangelium. Stalo se inspirací pro zobrazení Marie jako nové Evy, skrze 

niž neproniká do světa smrt, nýbrž věčný život. 

287 Viz WITT (poz. 285), s. 32. 
288 Ochránci domácnosti a rodiny se jmenovali Genius, Lares a Penates. 
289 Viz ELIADE, (poz. 235), s. 259. 
290 Kaari BORRESEN, Mary in Catholic Church, in: Hans Kiing - Jiirgen Moltmann 

(ed.), Mary in the Churches, Edinburgh 1983, s. 48 - 55. 
291 srov. Zj 12,9 a 2J 12, I. 
292 Gn 3,15. 
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41/ lsis Fortuna 
l.století po Kr. 
Pompeje 



42/ B.E. Murillo 
lmmaculata 



43/ Albrecht Diirer 
Zjevení sv. Jana 10 
Žena oděná sluncem a sedmihlavý drak 
1497 - 98 
dřevořez 

Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe 



Nejstarší teologické meditace o nové Evě, jak uvádí Ruether293
, 

pocházejí z 2.století od Justina, Tertuliána a Irenea. Rozvíjeli typologický 

paralelismus a označili Marii za matku nového, věrného Izraele. Skutečná vlna 

zájmu o Marii se zvedla ve 4.století v souvislosti s triumfem askeze. Panna 

zářila čistotou a představovala nedostupný ideál pro ty, kteří sublimovali 

sexualitu ve spirituálno. "Celibátníkům usnadňovala sublimaci, ženy 

utvrzovala v jejich panenství a mateřské roli, ale zároveň je také omezila k 

tomu, aby krotily virilitu mužů, podepíraly cudnost mladíků a manželů, jak 

náleží jejich stavu. " 294 

O životě ideální ženy víme tak málo jako o kterékoli jiné 

židovské ženě, žijící na počátku prvního století. Mirjam nebyla královnou 

nebes, ale prostou mladou matkou, která měla běžné starostí s domácností a 

výchovou svých dětí. John McKenzie295 se domnívá, že vedla introvertní život 

jako ostatní židovské ženy a neměla pochopení pro výstřelky svého syna. Úzký 

vztah s Ježíšem měly ženy přítomné při jeho ukřižování a při kladení do hrobu. 

Mezi nimi vynikala Máří Magdaléna, upozaděná na úkor vztahu matky a syna. 

V době sepsání evangelií, v 2.polovině 1.století, však nebyla Ježíšova matka 

ještě nijak vyvyšována. 

Přístup ekumenických koncilů k Marii byl čistě christologický. I 

koncil v Efezu (431), v místě, kde uctívali lidé bohyni Artemis, se zabýval 

Marií jen kvůli sporu o Kristovu podstatu. Výsledkem bylo propojení 

christologie a mariologie a vyhlášení Marie za Theotokos. 296 

Spojení imperiálního kultu s křesťanstvím, které proběhlo v 

Konstantinopoli S.století, ovlivnilo formování kultu Matky Boží. Vznikla řada 

oslavných hymnů. Nejznámější z nich, anonymní Akathistoi97
, napodobuje 

strukturu imperiálního panegyrika. Užívá metafor, které mají svůj původ v 

uctívání Velkých bohyň. Limberis298 uvádí, že se v Konstantinopoli proHnaly 

kulty Rhey, Tyché, Hekaté, Démeter, Isis a dalších bohyň. 

293 Viz RUETHER (poz. 283), s. 48. 
294 Viz DENZLER (poz. 265), s.92. 
295 John MCKENZIE, Mother of Jesus in the New Testament, in: Viz Kilng (poz. 290). 
296 Podrobný popis sporu o Theotokos: Vasiliki LIMBERlS, Divine Heiress, 

London 1994, s. 53 - 58. 
297 Plné znění hymnu viz Ibidem, s. 149. 
298 Ibidem, s.121. 
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Mariánský kult se formoval v Byzanci pod vlivem imperiálních 

rituálů a kultu Velkých bohyň. Maria byla vyvýšena nad všechny lidi a svaté. 

Mariologie se rozvíjela ve dvou rovinách. Pro mnichy byla Maria symbolem 

čistoty a duše, prostému lidu nahrazovala Velké bohyně a mateřský prvek, 

který chyběl v křesťanství. Například v Egyptě nahradil obraz trůnící Marie s 

malým Ježíšem původní úctu k bohyni Isis a Horovi [44,45]. 

Právě v Egyptě se formovalo v 5.století i budoucí dogma o 

Nanebevzetí Panny Marie (1950). Ruether299 popisuje dva apokryfní příběhy o 

její smrti. Pseudo-Jan se v Knize o zesnutí Matky boží (Dormitio) zmiňuje o 

vynesení Mariiny duše na nebesa. Pseudo-Melito řadí Marii mezi ty, jejichž 

místo spočinutí není známé, protože byli podobně jako Henoch vzati přímo na 

nebesa. Lidé uctívali Marii jako nebeskou královnu, která sedí po pravici 

Kristově. 

Kristus pantokrator a přísný soudce se postupně vzdaloval 

lidem. Jeho utrpení se stalo symbolem lidské viny a Augustinovo účení o 

dědičném hříchu přispělo k negativnímu vnímání jeho lidství. Kristus byl 

exaltován jako spravedlivý, ale nesmiřitelný soudce. Došlo k oddělení 

spravedlnosti od milosrdenství, k nesmiřitelnému dualismu nebe a pekla. Maria 

zaujala místo prostřednice, která se přimlouvá za hříšníky při posledním soudu. 

Její čistota a milosrdenství byly jedinou cestou ke Kristu. 

V křesťanském dualismu těla a duše stály proti sobě dvě ženy. 

Eva a panenská Maria, která napomohla znovu získat pro lidstvo Evou ztracený 

ráj. Maria symbolizuje nový život a Eva v hadím těle smrt a satana. Jak je 

patrné z iluminace, podává Maria ovoce ze stromu života asketickým mnichům 

a jeptiškám [46]. Jejich cesta vede do nebe, které symbolizuje anděl. Sličná 

Eva naopak přijímá ovoce od ďábla v hadí podobě a podává ho hodnostářům a 

světským lidem. Jejich cesta nevede k věčnosti, nýbrž ke smrti symbolizované 

kostrou. Od ztotožnění tělesnoti, sexuality a ženy se satanem vedl jen malý 

krok k označení heretiků, Židů a nepřátel za dávného hada, zvaného satan, 

který sváděl celý svět.300 

299 Viz RUETHER (poz. 283), s. 50-51. 
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44/ Maria Laktans 
9.století př.Kr. 
Fajům 



45/ [sis kojífaraona (Hora) 
14. století př.Kr. 
bronzová socha 



46/ Maria a Eva v ráji 
IIŮsál salcburského arcibiskupa Bernharda von Rotera 



Závěr 

"Právě tak jako na začátku uvedl satan lidské bytosti na scestí v 

podobě hada, tak nyní svádějí lidé naplněni satanským duchem boží lid. ,,301 To 

jsou slova Ireneova z díla Adversus Haereses, napsaná na počátku 3.století na 

adresu Valentinské teologie. V následujícím století zvítězil císař Konstantin v 

proslulé bitvě u Milvijského mostu nad Maxentiem. Před bitvou se mu zjevilo 

vítězné znamení v podobě Kristova monogramu. Po jeho vyvýšení byly raženy 

mince s korouhví ve tvaru kříže, zakončeného Kristovým monogramem. 

Korouhev probodávala Maxentia, symbolizovaného dávným hadem, zvaným 

d'ábel a satan [47]. 302 

47/ Mince ražené po roce 315 po Kr. 

Mýtus O stětí hada tedy pronikl v reinterpretované podobě do 

křesťanství. V dějinách výtvarného umění se setkáme s nepřeberným 

množstvím zobrazení triumfujícího Krista. Nádherná ravennská mozaika 

zachycuje Krista vojevůdce, který nohou zneškodňuje hada [48] . Cranachův 

Kristus zasazuje smrtelnou ránu ďáblovi, který má podobu draka [27]. O 

300 Zj 12,9. 
301 "Just as in the beginning satan led human beings astray by the means oj serpent so 
now peoplefilledwith satanic spirit seduce people ojGod" Op.cit. Eliane PAGELS, The 
Origin oj Satan, New York 1995, s.l77. 
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48/ Kristus vojevůdce 

6.století po Kr. 

mozaika v kapli sv. Ondřeje 

Ravenna 



oblíbenosti námětu svědčí řada uměleckých děl, která zachycují světce s 

poraženým drakem, hadem či ďáblem. Na okraj zmiňme svatou Martu. U 

Tarasconu pozvedla kříž a zneškodnila monstrum Tarasque,303 které děsilo 

okolí. Zkrocená a spoutaná plazovitá monstra najdeme po boku svaté Markéty, 

Jiří, Gereona, archandělů i Panny Marie. [49,50,51] 

Předlohou pro řadu legend o světcích, kteří přemohli "monstrum 

pohanství", posloužily mýty o Heraklovi a Perseovi. Obdobu Perseova 

vysvobození Andromedy ze spárů vodního monstra najdeme v legendě o 

svatém Jiří. Protireformace si oblíbila téma spoluúčasti Marie na vykoupení 

lidstva z Evina hříchu [46]. Matyáš Bernard Braun zachytil Marii, jak 

zneškodňuje nohou nebezpečného hada [52]. V souvislosti s Evinou 

neposlušností převládly negativní aspekty tohoto symbolu. Zosobňoval zlo, 

ďábla, sexualitu a smrt. Obrazil se ve ztotožnění ženy, jinověrců a nepřátel s 

hadem a ďábelstvím. 

Pod vlivem apokalyptických očekávání došlo k vyhrocení 

dualismu dobra a zla. Nesnesitelné životní podmínky středověku, války, 

vzpoury, morové epidemie, přírodní kalamity a schizma, byly vnímány jako 

nebeský trest za lidské hříchy a jako syndrom končícího věku. Lidé očekávali 

příchod Krista, který bude soudit živé i mrtvé. Vyvrcholením středověké vlny 

vypjaté zbožnosti bylo l1.století a v Čechách například husitství. Husité byli 

označeni za kacíře a bylo proti nim vyhlášeno křížové tažení. Císař Zikmund 

uděloval za zásluhy v bojích proti husitům dračí řád304 . Apokalyptický drak, 

který se škrtí vlastním ocasem, symbolizoval poražené "kacíře" [53]. V 

husitském manifestu Audite coeli byla naopak s apokalyptickým drakem 

ztotožněna opačná Zikmundova strana. Čteme v něm: "Tohle zajisté není 

člověk stvořený tvou laskavou rukou, nýbrž nejzdivočelejší plemeno zmijí, které 

chce nejenom roztrhat rodící lůno, ale zmařit i celé tělo. Tenhle je, jak se 

domnívám, onen veliký ryšavý drak o sedmi hlavách, vyzbrojený deseti rohy a 

k ' d . v I k· h' v , V " 305 orunovany se ml ce en amz............ nusny naseptavac ... .. . 

302 Zj 12,9. 
303 řec.tarachos znamená hrůza, bouře. 
304 Petr ČORNEJ - Ivana Čornejová - Pavel Charvát (ed.), Dějiny evropské civilizace, 

Praha 1995, Díl 1., s. 263. 
305 Amedeo MOLNAR (ed.), Husitské manifesty, Praha s. 97-99. 
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49/ Albrecht Diirer 
sv. Jiří 

křídlo oltáře (zhotoveno pro Paumgartnerovu rodinu) 



50/ I.Giinter 
Tobiáš a anděl 
1763 po Kr. 
Mnichov 



51/ Albrecht Di.irer 
Zjevení sv. Jana 11 
Svatý Michael bojuje s drakem 
1498 
dřevořez 

Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe 



52/ M.B. Braun 
lmmaculata, 
před 1728, Neděliště 



Křížové výpravy JSou jen jedním z mnoha příkladů válečného 

konfliktu, který byl nahlížen apokalyptickou optikou konečného boje dobra se 

zlem. 

53/ Válečný řád, který uděloval Zikmund v boji proti kacířům. 

Kořeny tohoto pojetí musíme hledat v pradávném strachu z neznáma a z 

chaosu, který ohrožoval mikrokosmos první osady, prvního města, první říše. 

Každoroční stětí hada či draka symbolizovalo "zažehnání obavy" z neúrody, 

nemocí a nepřátel. Cyklus narušil až Zarathuštra tím, že ohlásil konečné 

vítězství dobra nad zlem. Vliv íránského dualismu vedl k rozštěpení 

židovského a křesť anského monoteismu. Ženy, cizinci a jinověrci byli 

ztotožněni s apokalyptickým hadem a drakem, zvaným ďábel a satan, který 

sváděl celý svět. Přirozený holistický řetězec symbolů luna-žena-had byl dávno 
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zapomenut. Symbol nesmrtelnosti a mystéria nového života se proměnil v 

symbol zla. 

Na antropologické rovině symbolizují různé verze mýtu o bitvě s 

hadem, drakem či jiným monstrem vítězství života nad smrtí a chaosem. Různé 

náboženské tradice používají pro podobnou zkušenost odlišná označení: 

vzkříšení, probuzení, osvícení, znovuzrození, uzdravení, spása, nový život, 

exodus, cesta ze tmy ke světlu. Tyto odlišné termíny v sobě skrývají podstatu 

všech náboženství, úsilí o niternou proměnu. 

Svou bitvu s monstrem bojoval i Aby Warburg. Od mládí trpěl 

úzkostmi, které se během I.světové války změnily v klinickou depresi. 

"Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg" se pro něho stala zbraní proti 

silám temnoty. Po několika létech strávených v psychiatrické klinice v 

Kreuzlingenu se jeho stav zlepšil. Uzdravení přirovnal ke světlu na konci 

dlouhého tunelu.306 Jako důkaz svého uzdravení připravil přednášku o 

několikaměsíčním pobytu mezi Indiány v oblasti Colorado Plateau, kde Sl 

poprvé plně uvědomil přirozenou neoddělitelnost umění a náboženství. Velkou 

část Warburgovy přednášky tvořil popis indiánské mytologie a rituálů, který se 

stal podkladem pro ikonografickou část o významu symbolu hada v různých 

kulturách. Srovnal význam symbolu hada v indiánské mytologii s jeho funkcí v 

řecké, babylónské a biblické tradici.307 

Warburgova výprava mezi Indiány představuje sice zvláštní jev na 

poli teorie dějin umění přelomu 19. a 20. století, ale v kontextu Gauginova 

úniku na Tahiti či Picasova obdivu k beninským bronzům není 

nepochopitelnou. Je zcela v souladu s dobovou touhou po úniku z 

industrializované společnosti. Warburg se stal v Novém Mexiku se stal 

svědkem "živého pohanství". Srovnal náboženství Indiánů se stadiem evropské 

civilizace v období starověkého Řecka.308 V indiánské kultuře viděl počátky 

vývoje od primitivního pohanství k pohanství antiky a k modernímu člověku. 

Byl přesvědčen, že Indiáni jsou ovládáni ''fóbickým strachem, jehož překonání 

vede skrze formu magickou, mytologickou, symbolickou až kformě logické.,,309 

306 Viz KULTERMANN (poz. 28), s.215. 
307 WARBURG, Aby. Schlangenritual. Ein Reisebericht (1923). ed. Raulff, 

Ulrich. Berlin: Wagenbach, 1988. s.42-54. 
308 Viz GOMBRICH (poz. 9), s.91. 
309 Siegfried WEIGEL, Aby Warburg's Schlangenritual: Reading Culture and Reading 
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Způsob myšlení a života Indiánů pomohl Warburgovi pochopit v kontrastu 

s importovanou španělskou kulturou a americkou městskou civilizací 

neoddělitelnost umění a náboženství i proces "znovuzrození" antiky v 

renesanci. Byl velmi ovlivněn Nietzscheho pojetím řecké kultury jako polarity 

mezi apolinskými a dionýsovskými silami.3lo Přirovnal tuto polaritu či 

dialektiku k věčné houpačce.3ll Na jiném místě hovořilo dialektice monstra3l2
, 

o boji řádu či kultury proti chaosu, monstru v nás. 

Strach z chaosu a koncepce civilizace jako procesu osvobozování 

rozumu z pout démonických sil zrcadlily Warburgovu osobní zkušenost, již 

popsal takto: "Bohové umístili monstrum na cestě k myšlence. Válka v letech 

1914 - 1918 mě konfrontovala se zničující pravdou, že nepřikovaný primitivní 

člověk (der elementare Mensch) je neporazitelným vládcem tohoto světa. " 313 

Mýtus o stětí hada či monstra symbolizuje na antropologické rovině úsilí o 

niternou proměnu. Na kosmologické rovině inspiroval ideologie, které měnily, 

mění a budou měnit životy trpících lidí. 

Written Texts, New German Cržtžque, 1995, No. 65. s. 147. 
310 Zrození tragédie (1872). Více GOMBRICH (poz.9), s. 185. 
311"ewige Wippe". V dosud nepublikované "Monistic psychology of art". 
312 "Dialektik des Monstrums" viz GOMBRICH, (poz.9), s. 252. 
3I3 " ... vor die Idee haben dže Gotter das Ungeheuer gesetzt. Der Kržeg von 1914 - 1918 
hatte mir in vernžchtender Weise dže Wahrheit entschleiert, dass der enifesselte 
elementare Mensch der uniiberwindlžche Herrscher džeser Welt ist. " Warburgův dopis z 
23.12. 1923,op.cit. Viz FORSTER (poz. 15), s. 67. 
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7. 

Přílohy 

aj Překlad Warburgovy Přednášky 314 

Hadí rituál 

Zpráva z cesty 

Dnes večer vám ukáži a okomentuji obrázky, které jsem vyfotografoval 

převážně sám během cesty před 27 lety. Uvědomuji si, že tento pokus vyžaduje 

vysvětlení. V několika týdnech, které jsem měl k dispozici, jsem nebyl s to 

oživit si a zpracovat staré vzpomínky tak, abych vás dokázal solidně uvést do 

duševního života Indiánů. 

Ani tenkrát jsem ostatně neuměl vysvětlit beze zbytku získané dojmy, 

protože jsem neovládal jazyk Indiánů. Práci s těmito Pueblos ztěžuje to, že 

mluví tolika jazyky. Ač žijí blízko sebe hovoří jazyky tak odlišnými, že 

američtí vědci pronikají jen s největšími obtížemi alespoň do nějakého z nich. 

Mimoto je jasné, že cesta omezená na několik týdnů, nemohla 

poskytnout vyčerpávající poznatky. A poněvadž ještě ztrácejí odstupem času 

na zřetelnosti, nemohu vám nyní slíbit více, než že vám přednesu myšlenky o 

vzdálených vzpomínkách, a budu přitom doufat, že Vám snímky zprostředkují 

dojem o světě, jehož kultura vymírá. Snad vám přiblížím i problém, který je 

rozhodující pro kulturní historii. Tkví v otázce, v čem lze spatřovat podstatné 

rysy primitivního pohanského lidství. 

Pueblo Indiáni odvozují své jméno od usedlého života ve vesnicích 

(španělsky pueblos). Liší se tím od kočujících loveckých kmenů, které s nimi 

žily v téže oblasti Nového Mexika a Arizony a ještě před několika desetiletími 

vedly bojovný život lovců. 

314 Přednáška nesla název "Bilder der Pueblo-lndianer in Nordamerika" a konala se 21.dubna 

1923 v sanatoriu v Kreuzlingenu. K překladu jsem použila německou verzi, kterou vydal 

Ulrich Raulffv Berlíně v roce 1988 s názvem Schlangenritual- Ein Reisebericht. 
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Jako kulturního historika mě zaujalo, že se uprostřed země, která učinila 

z technologické kutury obdivuhodně precizní zbraň v ruce intelektuálů, udržela 

enkláva primitivního pohanského lidství, které provozuje, ač je zaujato 

střízlivým bojem o existenci, s neotřesitelnou urputností magické praktiky, 

spojené se zemědělským a loveckým účelem, praktiky, které jsme si zvykli 

odsuzovat jako symptom zaostalosti. Zde ale jdou tyto tzv. pověry ruku v ruce 

s životní aktivitou. Spočívají v náboženském uctívání přírodních jevů, zvířat a 

rostlin, jimž Indiáni připisují aktivní duši, a věří, že ji mohou ovlivňovat 

prostřednictvím tanců v maskách. 

Toto soužití fantazijní magie a věcné účelnosti se nám jeví jako 

příznak rozpolcenosti. Pro Indiány však není schizoidním, nýbrž osvobodivým 

zážitkem neomezeného vztahu lidí k okolnímu světu. 

Z jednoho důvodu je při nábožensko-psychologickém posuzování 

Pueblo Indiánů potřeba nejvyšší obezřetnosti. Materiál je kontaminován, tj. 

dvojnásobně převrstven. Původní americkou vrstvu překrývala od konce 

16.století španělská katolická církevní výchova, která zažila na konci 17. století 

násilné přerušení. Později byla sice obnovena, ale nepronikla už oficiálně do 

vesnic Moki Indiánů. Na této vrstvě se usadila třetí vrstva severoamerické 

výchovy. 

Bližším studiem pohanského náboženství Pueblo Indiánů lze poznat 

alespoň jeden objektivní faktor, který je typický pro tuto zemi a který má vliv 

na formovaní náboženství. Je jím nedostatek vody. Dokud železnice 

nedosahovala do indiánských usedlostí, vedla nouze a touha po vodě k 

magickým praktikám, jaké se vyskytují u primitivních, předtechnických kultur 

na celém světě. Nedostatek vody učí kouzlům a prosbám, pomocí nichž se dají 

ovládat vzpurné síly přírody. 

Hrnčířské ornamenty nás přímo uvádějí do vlastní problematiky 

náboženské symboliky. Kresba, kterou jsem osobně přijal od jednoho Indiána, 

dokládá, že ornamenty, které vypadají čistě dekorativně, lze ve skutečnosti 

vykládat symbolicky a kosmologicky. Vedle základního prvku, kosmologické 

představy, vesmíru uchopeného ve formě domu, se na kresbě také objevuje 

iracionální zvíře, had, záhadný a obávaný démon. 
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N ej drastičtěj ší formou indiánského animistického kultu, tj. kultu 

oduševňujícího příirodu, je tanec v maskách. Chci ho doložit v čistě zvířecí 

formě, jako tanec kultu stromu a nakonec jako tanec s živými hady. 

Pohled na podobné jevy, obvyklé v pohanské Evropě, nás nakonec 

dovede k otázce: do jaké míry poskytuje pohanský pohled na svět tak, jak 

přežívá u Pueblo Indiánů, měřítko vývoje, probíhajícího od primitivního 

pohana přes klasicky pohanského až k modernímu člověku? 

" Je to přírodou jen nuzně vybavený kus země, který si prehistoričtí a 

historičtí obyvatelé oné krajiny vybrali za svůj domov. Odhlédneme-li od 

úzkého údolí na severovýchodě, kterým vtéká řeka Rio Grande del Norte do 

mexického zálivu, jedná se hlavně o krajinu planin. Vytvářejí ji do široka se 

rozprostírající, horizontálně položené skalní masy (křída a terciér), které jsou 

formovány tu vyššími planinami, ukončenými strmými okraji (španělština je 

srovnává se stoly, mesa), tu zářezy vodních toků, vytvářejícími na tisíc a více 

stop hluboké rokle, kaňony, jejichž svislé stěny jsou jako ostře vyřezány 

pilou ... 

Během větší části roku zcela chybějí v oblasti planin atmosférické 

srážky. Velká většina kaňonů je vyschlá; pouze v období tání sněhu a během 

krátkých období dešťů se holými stržemi proženou ohromné vodní masy." 

V této oblasti coloradské tabule pohoří Rocky Mountains, kde se stýkají státy 

Colorado, Utah, Nové Mexico a Arizona, leží vedle rozvalin prehistorických 

obydlí vesnice dnešních Indiánů. 

V severozápadní části planin se ve státu Coloredo nacházejí opuštěné 

skalní vesnice s domy vestavěnými do skalních trhlin. Na východě se jejich 

skupina skládá asi z 18 vesnic, které jsou poměrně lehce dostupné ze Santa Fe 

a Albuquerque. Obzvláště důležité jsou vesnice kmene Zuni, které leží více na 

jihozápad. Z Fort Wingate se tam lze dostat za jeden den. Šest vesnic kmene 

Moki (Hopi), které jsou nejobtížněji dostupné, si uchovalo nejvěrnější 

osobitost. Rozkládají se na třech paralelně probíhajících skalních hřebenech. 

Uprostřed planiny leží mexická usedlost Santa Fe, hlavní město 

Nového Mexica. Teprve po těžkých bojích, které trvaly do minulého století, se 

dostalo pod nadvládu Spojených států. Odsud a ze sousedního města 

Albuquerque jsou bez větších obtíží dostupné východní vesnice Pueblo 

Indiánů. 
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Blízko Albuquerque leží veSnIce Laguna. I když není položena 

vysoko jako ostatní, poskytuje velmi dobrý příklad uspořádání Pueblo 

usedlostí. Vlastní vesnice leží na druhé straně trati, vedoucí z Atcchisonu přes 

Topeku do Santa Fe. Evropská usedlost přiléhá na dolní planině k nádraží. 

Vesnice domorodců se skládá z dvoupatorových domů, které dole nemají 

dveře. Vchází se do nich nahoře, kam se musí vylézt po žebříku. Tento typ 

domů vyplynul z potřeby obrany před nepřátelským útokem. Pueblo Indiáni 

tím vytvořili spojovací článek mezi obytnou a pevnostní stavbou. To je typické 

pro jejich civilizaci a souvisí to geneticky s americkou prehistorií. Máme tu co 

činitJedná s terasovitým domem, na jehož přízemí stojí další dům a na němž 

může stát dům třetí. Domovní jednotky jsou konglomerátem čtvercových 

obytných prostor. 

Uvnitř takového domu visí ze stropu panenky, ale nejsou na hraní. 

Připomínají postavy světců, které visívaly v katolických selských dvorech. 

Jsou to tzv. kachina panenky, které vystupují při periodických slavnostech, 

doprovázejících roční koloběh zemědělských údobí jako démonický 

prostředník mezi člověkem a přírodou. Jsou věrnou nápodobou tanečníků 

v maskách a patří k nejpozoruhodnějším a nejvzácnějším projevům religiozity 

těchto zemědělců a lovců. 

Jako jejich protiklad visí na stěně koště, symbol pronikající americké 

kultury. Ale nejsvébytnějším dílem dekorativního umění, jehož účel je 

praktický i náboženský, je hliněná nádoba, v níž je přinášena nezbytná a 

vzácná voda. 

Charakteristické pro styl kreseb na těchto hrnčířských nádobách je to, 

že výjevy heraldicky zjednodušují do kosterní podoby. Rozloží například ptáka 

na jeho podstatné části tak, že se stane heraldicky zformovanou abstrakcí. 

Stane se hieroglyfem, který už nemá být pouze prohlížen, ale i čten. Setkáváme 

se tu s mezistupněm mezi zobrazením skutečnosti a znakem, mezi realistickým 

zrcadlovým obrazem a písmem. Z tohoto ornamentálního zpracování zvířat je 

patrné, jak může tento způsob vidění a myšlení vést k symbolickému 

obrázkovému písmu. 

Pták hraje v mýtických představách Indiánů velkou roli, která je 

důvěrně známá z vyprávění o "Kožené punčoše". Nehledě na úctu, které se 

těší jako každé jiné zvíře ve smyslu imaginárního rodového, tj. totemového 
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zvířete, dostává se mu zvláštní pozornosti v pohřebním kultu. Zdá se dokonce, 

že v prehistorické vrstvě Sikyatki patří jako loupežný pták duší k základním 

představám mýtické fantazie. Bohoslužebnému kultu náleží kvůli peří. Indiáni 

mají zvláštního zprostředkovatele modlitby v malých tyčkách, tzv. bahos, které 

staví, svázané s peřím, před oltáře z fetišů a vsazují je na hroby. Podle 

důvěryhodných vysvětlení Indiánů přenášejí ozdoby z peří jako okřídlené 

bytosti přání a prosby Indiánů na démony přírody. 

Není pochyb o tom, že v dnešním hrnčířství Pueblo Indiánů musíme 

hledat vliv španělské středověké techniky, jakji Jezuité domorodcům vštípili v 

l8.století. Na druhé straně potvrzují Fewkesovy vykopávky nezvratně, že 

existovala starší, na Španělech nezávislá hrnčířská technika. Zachycuje 

heraldické ptačí motivy a také hada, který požívá u Indiánů kmene Moki - jako 

v každém pohanském náboženství- kultické úcty nejbytostnějšího symbolu 

života. 

Tento had se objevuje přesně v podobě, v jaké ho našel na 

prehistorických nádobách Fewkes: s opeřenou hlavou a svinutý na dně 

moderních nádob. Čtyři terasovitě zformované doplňky na okrajích nesou malá 

zvířecí zobrazení. Z pojednání o indiánských mystériích víme, že tato zvířata, 

například žába a pavouk, zpřítomňují nebeské směry a že tyto nádoby byly 

stavěny před fetiše do kiwy, podzemního posvatného prostoru. 

Stěžejní bod úcty, had, symbolizuje ve svatyni blesk. 

V hotelu Santa Fe jsem dostal od Indiána Clea Jurina a jeho syna 

Anacleta Jurina originální kresby, které pro mne po určitém přemlouvání 

zhotovili pastelkami. Poskytli mi tím skicu svého kosmologického obrazu 

světa. Cleo byl jedním z kněží a malířem kiwy v Cochiti. Kresba ukazovala 

hada jako boha počasí. Byl sice neopřerený, ale byl jinak nakreslen přesně tak, 

jako je zachycen na nádobě, s šípovitě zašpičatělým jazykem. 

Střecha kosmického domu nese štít ve tvaru schodiště. Nad zdmi se 

pne duha a z kupovitých mraků se řine déšť, znázorněný krátkými tahy. 

Uprostřed stojí, jako pán kosmického domu bouřek, fetiš, Yaya nebo Yerrick, 

který nenese žádnou hadí postavu. 

Na takových obrazech vymahá zbožný Indián blahodárnou bouřku 

pomocí magických praktik, z nichž je pro nás nejpodivuhodnější zacházení s 
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živými hady. Jak jsme viděli na Jurinově kresbě, je had ve tvaru blesku 

magicko kauzálně spojen s bleskem. 

Kosmický dům, který má střechou ve tvaru schodiště, a šípovitě 

zašpičatělý jazyk i sám had jsou konstituujícími prvky symbolického 

obrazného jazyka Indiánů. Mohu zde jen naznačit, že ve schodišti tkví 

celoamerický, možná celosvětový symbol kosmu. 

Fotografie podzemní Kiwy v Sia, jak ji pořídila paní Stevenson, 

ukazuje strukturu vyřezaného oltáře ve tvaru blesku, který tvoří centrum 

obětiště a nese hada v podobě blesku vedle symbolů nebeských stran. Je to 

oltář, určený pro blesky ze všech světových stran. Indiáni, sedící vepředu na 

bobku, postavili oběti před oltář a v ruce drželi pírko jako symbol 

zprostředkující prosby. 

Přál jsem si, abych mohl pozorovat Indiány, ovlivněné oficiálním 

katolictvím. Okolnost tomu napomohla a mohl jsem doprovázet na inspekční 

cestě katolického faráře Pere Juillarda, jehož jsem potkal na Nový rok 1895 při 

sledování mexického Matachina tance. Cestoval do romanticky situované 

vesničky Acoma. 

Jeli jsme pustinou zarostlou kručinkou asi 6 hodin, až jsme uviděli 

vesnici, která se vynořovala z moře skal jako Helgoland z mořské mělčiny. 

Než jsme dojeli k úpatí skal, začaly k farářově poctě vyzvánět zvony. Houf 

pestře oděných ruďochů seběhl bleskurychle pěšinou, aby nám vynesl 

zavazadla. Vůz zůstal dole, což se ukázalo fatálním. Indiáni ukradli sud vína, 

který farář dostal darem od jeptišek z Bernalilla. Nejdříve nás nahoře přijal se 

všemi poctami guvernér - stále se tu ještě používají pro představitele vesnice 

španělská jména. Zvedl farářovu ruku ke rtům a se srkavým zvukem nasál dech 

zdravené osoby jako projev uctivého pozdravení. 

Společně s vozky jsme byli ubytováni v jeho velkém hlavním pokoji. 

Faráři jsem na jeho přání slíbil, že mu budu příštího rána asistovat při mši. 

Indiáni stáli před dveřmi do kostela. Nebylo lehké je dostat dovnitř. Ve třech 

paralelních ulicích vesnice bylo třeba, aby je náčelník hlasitě svolal. Pak se 

teprve shromáždili v chrámu. 

Zhaleni byli do malebných, vlněných látek, které pod širým nebem 

tkají nomádské navajské ženy. Ale jsou i dílem samotných Pueblos. Zdobí je 

bílý, červený nebo modrý ornament a působí velmi malebným dojmem. 
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Interiér kostela měl malý barokní oltář s vyobrazeními světců. Farář, 

který nerozuměl ani slovo indiánsky, si musel posloužit tlumočníkem, který 

během mše překládal každou větu a tak mohl říkat, co se mu zlíbilo. 

Během bohoslužby jsem si všiml, že zeď byla pokryta pohanskými 

kosmologickými symboly, úplně ve stylu, jímž kreslil Cleo Jurino. Lagunský 

kostel je pokryt podobnými malbami. Představují vesmír se stupňnovitou 

střechou. Zubovitý ornament symbolizuje schody a to nikoli zděné a pravoúhlé, 

nýbrž mnohem původnější, vyřezané z kmene stromu, jaké ještě existují u 

Pueblo Indiánů. 

Schody a žebřík patří k prazkušenostem lidstva pro každého, kdo 

chce znázornit zrání a jeho vzestupný a sestupný směr v přírodě. Symbolizují 

dosažený vzestup a sestup v prostoru, tak jako symbolizuje kruh - svinutý had 

- rytmus času. 

Člověk, který se už nepohybuje po čtyřech, nýbrž vzpřímeně, a 

potřebuje proto pomůcku, aby přemohl gravitaci, když hledí vzhůru, vynalezl v 

schodišti nástroj, jímž je s to zušlechtit vůči zvířatům své menší nadání. On, 

jenž se ve dvou letech naučil napřímit, pociťuje štěstí stupňovitého stoupání 

podobně, jako si bytost, která se nejdříve učila chodit, uvědomuje milost 

vztyčené hlavy. výstup vzhůru je vrcholem tvora, který tíhne od země k nebi. 

Je to symblický akt, který mu dává jako kráčejícímu ušlechtilost zření vzhůru. 

Pozorovaní oblohy je milostí a prokletím lidstva. Indián tedy vnáší 

racionální prvek do kosmologie tím, že dům vesmíru vztáhne ke svému 

stupňovitému domu, do něhož vchází po žebříku. Střezme se však pohlížet na 

tento vesmírný dům jako jednoduchý otisk uspokojené kosmologie. Neboť 

pánem v tomto vesmírném domě zůstává nejhrozivější ze všech zvířat: had. 

Pueblo Indián je kromě rolníka lovcem, i když ne v téže míře jako 

divoké kmeny, které zde žily dříve. Potřebuje k obživě vedle kukuřice i maso. 

Tance v maskách, které zprvu považujeme za sváteční doprovodné prvky 

všedního života, fungují ve skutečnosti jako magické praktiky v sociálně 

zásobovacím smyslu. To, co jsme si zvykli pokládat za hru, je ve své podstatě 

vážné, ba válečné opatření v boji o přežití. Vyloučení krvavého zvyku trýznění 

lidí je od základu odlišuje od válečných tanců kočujících Indiánů, kteří byli 

největšími nepřáteli Pueblos. Ale nezapomínejme, že i přesto tance zůstávají 

původem a vnitřním směřováním kořistnými a obětními rituály. Tím, že si 
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lovec nebo zemědělec bere masku, tj. zástupně vstupuje do lovené kořisti, ať je 

to zvíře nebo zrno, věří, že si tajemnou mimickou proměnou předem vynutí to, 

co se současně snaží získat každodenní prací jako lovec a zemědělec. Sociální 

péče o získaní potravy tu tedy funguje schizoidně: magie a technika se spolu 

střetávají. 

Soužití logické civilizace a magického vyvolávání dokládá svérázný 

přechodný stav, v němž tito Pueblo Indiáni reálně žijí. Nejsou už primitivními 

pudovými lidmi, pro něž neexistuje činnost, vztažená k vzdálenější 

budoucnosti, ale nejsou ještě ani technologicky zklidněnými Evropany, kteří 

očekávají budoucí výsledek jako organicky nebo mechanicky se naplňující 

zákonitost. Stojí ve středu mezi magií, logem a nástrojem, díky němuž se 

orientují, je symbol. Mezi pudovým a myslícím člověkem stojí symbolicky 

zprostředkující tvor. A pro tento stupeň symbolického myšlení a chování 

poskytují tance Pueblo Indiánů různé příklady. 

Když jsem se dostal do San Ildefonso a spatřil tam antilopí tanec, 

udělal na mě nejdříve neškodný a téměř komický dojem. Pro folkloristu, který 

chce biologicky vyzkoumat kořeny lidských kulturních projevů, neexistuje 

nebezpečnější okamžik, než když se při lidových zvycích, působících 

komicky, směje. Ten, kdo se směje komičnu v etnologii, nemá nikdy pravdu. 

Zatemňuje si tím vhled do tragického prvku. 

Indiáni v San Ildefonso, které leží blízko Santa Fe a už dlouho podléhá 

americkému vlivu, se shromažďují k tanci. Nejdříve se připravila hudba, 

vyzbrojená velkým bubnem. Vidíte ji stát vpředu před Mexičany na koni. Pak 

se seskupili do dvou paralelních řad tane čnící a nasadili si masky a zaujali 

postoje, představující antilopy. Pohybují se dvěma odlišnými způsoby. Buď 

imitují způsob chůze zvířete nebo se opírají o přední nohy, tzn. o malé tyčky, 

které jsou omotané peřím, a dělají s nimi pohyby na místě. V čele každé řady 

stojí ženská postava a lovec. O ženské postavě jsem se pouze dozvěděl, že se 

jmenuje Matka všech zvířat. Na ni se obracel se zaříkáváním zvířecí mim. 

Vklouznutím do zvířecí masky je zvíře při loveckém tanci 

symbolicky přivlastněno, paralelně k loveckému útoku. Je to mnohem víc než 

hra. V procesu spojení s nadosobním principem znamenají tance v maskách 

pro primitivního člověka nejdalokosáhlejší podrobení vůči cizí bytosti. Neboť 

tim, že Indián v kostýmu napodobuje projevy a pohybem zvíře, nevklouzává do 
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jeho identity pro pobavení, nýbrž chce si proměnou osobnosti magicky vymoci 

něco na přírodě. Něco, co neočekává, že by vzhledem ke své nedostatečnosti a 

neproměněno sti dokázal získat. 

Napodobování v pantomimickém zvířecím tanci je tedy kultickým 

aktem nejzbožnějšího sebevzdání ve prospěch cizí bytosti. Tanec v maskách 

dokumentuje u tzv. primitivních národů sociální zbožnost v nejpůvodnější 

podstatě. Indián pociťuje ke zvířeti úplně jiný vztah než Evropan. Pokladá 

zvíře za vyšší bytost než je sám, neboť svou slabší přirozenost konfrontuje 

s vyšším nadáním zvířete při jednotě, již oba tvoří. 

Dříve než jsem se vydal na cestu, získal jsem převratně nové poznatky 

z oblasti psychologie vůle k zvířecí proměně od F .H.Cushinga, průzkumníka a 

veterána zápasu o poznání indiánské duše. Tento neštovicemi zjizvený muž, s 

prořídlými narezlými vlasy, jehož věk se nedal odhadnout, mi s cigaretou 

v ústech vyprávěl, že mu jednou jeden Indián řekl: "Proč má člověk stát výše 

než zvíře? Podívej se na antilopu, která je celá v pohybu a běží o tolik lépe než 

člověk; nebo na medvěda, který je tak silný. Lidé dokážou jen část, čeho je 

schopno v úplnosti zvíře." Tento pohadkový způsob myšlení je předstupněm, 

jakkoli podivně to zní, k našemu přírodovedně genetickému vysvětlení světa. 

Neboť indiánští pohané vstupují stejně jako pohané na celém světě v uctivém 

strachu nebo v duchu toho, co se nazýva totemismus, do spojení se světem 

zvířat a činí tak s vírou ve zvířata jako mýtické předky svých kmenů. 

Vysvětlují si svět na základě anorganické spojitosti, která se velmi neliší od 

darwinismu. Neboť tam, kde my vkládáme zákon do neovlivnitelného průběhu 

vývoje přírody, tam se jej pohané pokoušejí nalézt ve svévolném spojení se 

zvířecím světem. To, co určuje život tzv. primitivních lidí, lze nazvat 

darwinismem jako výběrem na půdě mytické podobnosti. 

Je zřejmé, že v San Ildefonso přežívá forma loveckého tance. Ale 

poněvadž tu antilopa vymřela už před více než třemi generacemi, lze se 

domnívat, že se antilopí tanec přetvořil v čistě démonický kachina tanec. Jeho 

hlavním úkolem je přímluva za dar setby. V Oraibi existuje ještě dnes antilopí 

klan, jemuž připadá hlavní úkol při magickém ovlivňování počasí. 

Zatímco je třeba pojímat imitační zvířecí tance jako mimickou magii 

lovecké kultury, mají kachina tance, patřící k periodicky se opakujicím 

zemědělským slavnostem, jiný charakter. Projevují se naplno v ještě větší 
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vzdálenosti od míst spjatých s evropskou kulturou. Kulticko magický tanec v 

maskách, který se s přáními obrací na neživou přírodu, se dá v původnosti 

pozorovat pouze tam, kam ještě nepronikla železnice a kde už neexistuje lesk 

oficiálního katolicismu. To je případ vesnic kmene Moki. 

Dětem se ke kachina tancům vštěpuj e velká náboženská úcta. Každé 

dítě považuje kachiny za nadpřirozené, děsivé bytosti. Okamžik, kdy dostane 

poučení o přirozenosti tance a kdy je přijato do společenství tanečníků v 

maskách, představuje nejdůležitější bod obratu v jeho výchově. 

Měl jsem náhodou štěstí, že jsem mohl na nejodlehlejším západním 

místě, na náměstí skalní vesnice Orabi, sledovat tak zvaný Humiskachina 

tanec. Viděl jsem tam v živém origiálu tanečníky v maskách, které jsem už 

před tím spatřil v jedné světnici v Oraibi v podobě panenek. 

Abych se dostal do Oraibi, musel jsem nejdříve jet dva dny lehkým 

vozem z železniční stanice Holbrook. Jel jsem v tzv. buggy, voze se čtyřmi 

lehkými koly, jímž se lze snadno pohybovat písečnou pouští porostlou 

kručinkou. Řidič Frank Allen, který mě po celou dobu vezl, byl mormon. Zažili 

jsme silnou pouštní bouři, která úplně zasypala stopy kol, sloužící jako 

orientace při určování správného směru. Měli jsme ale štěstí, že jsme po 

dvoudenní cestě dorazili do Keam kaňonu. Tam nás přijal pan Keam, velmi 

pohostinný Ir. 

Odtud jsem mohl dělat výlety do skalních vesnic, které se rozkládají 

na třech paralelních tabulovitých horstvech, táhnoucích se od severu k jihu. 

Nejdříve jsem viděl pozoruhodou vesnici Walpi. Její stupňovité, vesnické 

domy se romanticky tyčí na sklaním hřebeni jako mohutná skalní hmota. Uzká 

stezka mfjí po vysoké skále hmotu domů. Obrázek ukazuje, jak opuštěně a 

vážně ční tato skála s domy do okolního světa. 

Podobný celkový vzhled jako Walpi má Oraibi, kde jsem měl 

možnost sledovat tanec humiskachina. Nahoře na tržišti skalní vesnice, kde 

seděl starý, slepý muž s kozou, bylo upraveno místo pro tanec. Tento 

humiskachina byl tancem rostoucího zrna. Večer před vlastním tancem jsem 

navštívil kiwu, kde se odehrávají tajné ceremonie. Žádný fetišistický oltář tam 

nebyl k dispozici. Indiáni jednoduše seděli a rituálně pokuřovali. Každou chvíli 

sestoupil pár hnědých nohou, následovaných celým tělem, po žebříku do 

svatyně. 
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Chlapci byli zaneprázdněni malováním masek pro následující den. 

Stále používají velké kožené helmy, protože pořízení nových by bylo příliš 

nákladné. Malování probíhalo tak, že si nalili vodu do úst, vyprskli ji na 

koženou masku a na to rozetřeli barvy. 

Následující ráno už bylo publikum na zídce. Patřily k němu dvě 

skupiny dětí. Vztah Indiánů k dětem je mimořádně poutavý. Vychovávány 

jsou mírně, ale spořádaně a když si získáte jejich důvěru, jsou velmi příčinlivé. 

Ve vážném napětí se teď shromáždily na tržišti. Jeden muž s umělou hlavou 

jim nahnal strach, který umocňovala znalost masek, odvozena z nehybných a 

děsivých výrazů panenek. Kdo ví, zda naše panenky také nepocházejí z 

takových démonů? 

Tanec předvádělo asi 20 až 30 mužů a kolem deseti ženských 

tanečníků, tj. mužů, představujících ženské postavy. Pět mužů tvořilo přední 

část dvouřadé taneční figury. Ačkoli se taneční hra odehrávala na tržišti, měli 

tanečníci architektonické ohnisko v kamenné stavbě, před níž byla zasazena 

malá trpasličí borovice, ověšená peřím. Byl to malý chrám, u něhož se 

přednášely prostřednictvím tance prosby a u něhož zaznívaly zpěvy 

provázející tanec. Z tohoto chrárnku vyzařoval kult ve zcela názorné podobě. 

Maska tanečníků byla zelená a červená, diagonálně přetnutá bílým 

pruhem, na němž byly tři tečky. Představovaly jak mi bylo řečeno, dešťové 

kapky. Také celá symbolika na helmě znázorňovala v první řadě stupňovitý 

vesmír s dárcem deště; vyznačen byl půlkruhovitými mraky a čarami, které 

vycházely z mraků. Stejnou symboliku lze nalézt na tkaných pruzích látky, 

které si Indiáni vážou kolem těla. Mají červené a zelené ornamenty na bílém 

podkladu, které jsou velmi jemně vetkány. Tanečníci mají v ruce chřestítko, 

které se skládá z duté dýně, naplněné kameny. Okolo kolen mají želví krunýře, 

ověšené kameny. Ty také vydávají od kolen chřestivé zvuky. 

Sbor prováděl dvě odlišné figury. Buď dívky seděly před muži a 

hudebně je doprovázely tlukotem dřívka na řehtačky; taneční figura mužů se 

skládala z otáčivých pohybů, které prováděli okolo své osy jeden po druhém. 

Nebo ženy vstaly a dorovázely vlastním otáčením otáčivé pohyby mužů. 

Během tance posypávali dva kněží svěcenou moukou tanečníky. 

Taneční kostým žen se skládal z látky, která úplně zakrývala postavu 

už proto, aby nevyšlo na jevo, že se jedná o muže. Maska nesla nahoře po 
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stranách onu podivnou ozdobu z vlasů na způsob svinutých květů, která je 

specifickým šperkem Pueblo dívek. Načerveno obarvené žíně, které visely z 

masek, symbolizovaly déšť. Dešťové ornamenty se nacházely i na šalách a 

pruzích látky. 

Kněží posypávali během tance tanečníky svěcenou moukou, zatímco 

tanečníci spojovali každou taneční figuru s malým chrámkem. Tanec trval od 

rána do večera. V mezidobí vycházeli Indiáni z vesnice na skalní výběžek, aby 

si chvíli odpočinuli. Kdo spatřil tanečníka bez masky, byl odsouzen zemřít. 

Malý chrámek byl vlastním ohniskem směřování tanečních figur. 

Jednalo se o stromek, ozdobený peřím, tzv. Nakwakwocis. Překvapilo mě, jak 

malý stromek to byl. Šel jsem za starým náčelníkem, který seděl na konci 

prostranství a zeptal jsem se ho, proč je ten stromek tak malý. " Dříve jsme 

měli velký strom, ale teď jsme si vzali malý, protože duše dítěte je malá," 

odpověděl. 

Ocitáme se zde v oblasti vyhraněného kultu stromů a duší, jak ho 

známe z děl von Mannhardta. V evropském pohanství přetrval do současných 

zvyků běžných při sklizni a zároveň jej lze považovat za všeobecně lidskou 

náboženskou ideu pranárodů. Spočívá ve vytvoření svazku mezi přírodními 

silami a člověkem, tj. ve vytvoření spojujícího symbolu. Magický rituál vysílá 

prostředníka, v tomto případě strom, který je svou zakořeněností blíže zemi 

než člověk. Strom je vyvolen, aby jako prostředník vedl člověka k nitru země. 

Příští den je peří odneseno dolů do údolí k určitému prameni. Tam je buď 

zasazeno nebo zavěšeno jako posvátný dar. Má způsobit, aby byla vyslyšena 

modlitba za bohatou úrodu kukuřice. 

Později odpoledne se tanečníci s vážnou slavnostností opět seskupili 

a předváděli jednotvárné taneční pohyby. Když se slunce nachýlilo k západu, 

zažili jsme úžasné představení, které s ohromující zřetelností ukázalo, jak 

slavnostní a tichá marnost čerpá magické kultovní formy z prazákladu 

elementárního lidství. V souvislosti s tím jsme si uvědomili sklon k 

jednostrannosti, s nímž v těchto ceremoniích spatřujeme pouhý prvek 

zduchovnění. Náhle nám to připadalo jako dost chudičká interpretační metoda. 

Objevilo se 6 postav. Tři téměř úplně nazí muži s vlasy uvázanými ve 

tvaru rohu měli tělo pomazané žlutým jílem. Na sobě měli jen bederní roušku. 

Další tři muži byli v ženských krojích. Zatímco sbor s kněžími prováděl v 
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pokojné a nerušené zbožnosti taneční pohyby, předváděly tyto postavy nadmíru 

hrubou persifláž pohybů sboru. Nikdo se nesmál. Tuto hrubou persifláž nikdo 

nepovažoval za výsměch. Spíš v ní bylo vidět pokus o podporu při zachování 

úrodného roku ze strany vyvržených. 

Každý, kdo něco ví o antické tragédii, rozpozná v tomto dění dualitu 

tragického sboru a satirské hry, která je "naroubována na jednu větev". 

Narůstání a hynutí přírody se koncentruje do antropomorfního symbolu, nikoli 

v nakresleném, nýbrž v opravdu dramaticky prožitém magickém tanci. 

Povahu magického vniknutí do podstaty božství, na jehož nadlidské 

síle se chce člověk podílet, ukázala v děsivě dramatické podobě mexická 

bohoslužba. Při jediné slavnosti se tu uctívá žena, která vystupuje po 40 dní 

jako kukuřičná bohyně a pakje obětována. A do kůže tohoto ubohého stvoření 

vstupuje kněz. 

Oproti tomuto nejelementámějšímu šílenému pokusu o sblížení 

s božstvím se připomíná vše, co u Pueblo Indiánů pozorujeme, vzájemně 

podobný a zjemněně nepůvodní projev, i když nikde není psáno, že nemůže 

náhle skrytě povstat z krvavých kořenů kultu ve své pravosti. Nakonec přece 

byla stejná půda, která nese Pueblo Indiány, svědkem divokých válečných 

tanců a krutostí kočovných Indiánů, které dosahovaly svého vrcholu v 

mučednické smrti nepřítele. 

Nejvyšší stupeň magického sblížení s přírodou lze v zvířecím světě 

pozorovat u Moki Indiánů v Oraibi a ve Walpi během tance s živými hady. Já 

sám jsem tento tanec neviděl, ale několik fotografií dává představu o této 

nejpohanštější ze všech ceremonií z Walpi. Tento tanec je současně zvířecím i 

kultovním tancem, spjatým s ročními obdobími. Ve vystupňovaném výrazu se 

v něm setkává to, co vidíme izolovaně ve zvířecím tanci v San Ildefonso a v 

tanci plodnosti humiskachina v Oraibi. V srpnu nastavá krizový okamžik 

zemědělství, kdy je výsledek žní závislý na bouřkovém dešti. Příchod této 

spásonosné bouře je vzýván a přivoláván tancem s živými hady. Střídavě se 

koná v Oraibi a ve Walpi. Zatímco je v San Ildefonso k vidění pouze - alespoň 

pro nezasvěcené - napodobená antilopa, kdežto kukuřičný tanec naznačuje 

démonický charakter tanečníků jakožto kukuřičných démonů pouze maskami, 

lze spatřit ve Walpi mnohem původnější stupeň magického tance. 
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Zde totiž tvoří tanečníci a živé zvíře ještě magickou jednotu. Je 

překvapivé, že se Indiáni naučili při těchto tanečních ceremoniích tak obratně 

zacházet s nejnebezpečnějším ze všech zvířat, s chřestýšem, a že ho bez použití 

síly zkrotí. Tvor se ochotně - nebo alespoň, aniž by použil své dravosti, pokud 

není drážděn - učastní celodenních ceremonií, které by jistě v rukou Evropanů 

vedly ke katastrofě. 

Spoluúčinkující při slavnosti hada pocházejí ve vesnicích Indiánů 

Moki ze dvou bratrstev, z bratrstva antilopy a bratrstva hada, která jsou 

s oběma zvířaty totemisticky provázána pověstmi. Vychází tu najevo, že 

totemismus může být brán vázně ještě dnes. Člověk, představující rituální 

ceremonii, nevystupuje pouze v masce zvířete, nýbrž s nejnebezpečnějším 

živým zvířetem, hadem. Hadí ceremonie ve Walpi stojí mezi mimicky 

napodobiným vcítěním a krvavou obětí. Člověk při nich zvířata nenapodobuje, 

nýbrž nechává je v nejdrastičtější formě vstoupit do kultu jako spoluúčastníky. 

A zvířata neobětuje, nýbrž je využívá - jako baho - v roli přímluvců za déšť. 

Hadí tanec ve Walpi je totiž způsobem, jak prostřednictvím hadů 

vynutit přímluvu. Během 16denní ceremonie v srpnu, kdy má přijít bouře, jsou 

živí pochytáni v poušti a potom jsou představiteli hadího a antilopího klanu 

střeženi v podzemní svatyni, v kiwě. Drženi jsou za zvlaštních ceremoniích, 

z nichž nejvýznamnější a pro bělocha nejpozoruhodnější je umývání hadů. S 

hadem se zachází jako s novicem v mystériích. Hlava se přesto, že se brání, 

vnoří do svěcené vody, v níž jsou různé léčivé příměsy. 

Potom je had hozen na malbu, která je na podlaze kiwy vytvořena z 

písku. Malba zobrazuje čtyři blesky v hadí podobě. Uprostřed je čtyřnohé 

zvíře. V jiné svatyni je písečnou malbou zobrazena hmota mračen, z níž 

vycházejí čtyři různobarené blesky hadího tvaru, které odpovídají čtyřem 

světovým stranam. Na první písečnou malbu jsou hadi vší silou hozeni. Zničí 

kresbu tím, že se promísí s pískem. Zdá se mi nesporné, že tímto magickým 

hozením má být had donucen, aby zapůsobil jako vyvolávač blesku nebo 

strůjce deště. 

To je jistě smysl celé ceremonie. Následující obřady dokazují, že jsou 

tito posvátní hadi v nejdrsnější formě stvořeni k tomu, aby ve spojení s Indiány 

účinkovali jako vyvolávači a přímluvci za déšt. Jsou živými hadími světci deště 

ve zvířecí podobě. Jsou chováni v kiwě. Nepochybně je mezi stovkou z nich 
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několik pravých jedovatých chřestýšů, kteří mají, jak bylo prokázáno, 

neporušené jedové zuby. 

Poslední den svátku jsou drženi v křoví, kolem něhož je omotána 

páska. Ceremonie kulminuje následovně: Indiáni se přibliží ke křoví, uchopí 

živého hada, nesou a vyšlou ho do planiny jako posla. Američtí vědci popisují 

chycení hada jako neuveřitlně vzrušující akci, která probíhá následujícím 

způsobem. 

Trojčlenná skupina se blíží k hadímu křoví. Vrchní kněz hadího klanu 

vytáhne hada z keře, další Indián s liščí kůží na zádech a s pomalovaným a 

potetovaným obličejem popadne hada a vloží si ho do úst. Jeho druh ho vezme 

za ramena a rozptýlí hadovu pozornost tím, že máva tyčkou s peřím. Třetí 

hlídá a dává pozor pro případ, že by se had vysmekl z úst; pak ho chytí. Tanec 

se odehraje asi během půlhodiny na stísněném náměstí ve Walpi. Poté co jsou 

hadi nošeni za zvuků chřestidel a schránek želv, umístěných s kamínky na 

kolenou tanečníku, jsou hbitě odneseni na planinu, kde zmizL 

Z toho, co víme o mytologii kmene Walpi, vysuzujeme, že tento akt 

úcty pochází z kosmologických genetických legend. Jedna pověst vypraví o 

hrdinovi jménem Tiyo, který se vypraví do podsvětí, aby odhalil, kde se skrývá 

zdroj vytoužené vody. Přitom prochazí různé kiwy podsvětních vládců a 

dostane se konečně přes oba sluneční domy západu a východu do velké hadí 

kiwy. Provází ho povoučice, která mu neviditelně sedí na pravém uchu -

indiánský Virgil, Dantův průvodce do podsvětí. 

V hadí kiwě dostane kouzelné baho, jímž může určovat počasí. Když 

se s ním Tiyo vrátí, porodí mu podle pověsti dvě hadí víly, které si vzal sebou 

z podsvětí, děti v podobě hadů. Jsou to velmi nebezpečná stvoření, která nutí 

kmeny, aby měnily místo osídlení. Tak had v mýtu vystupuje jako božstvo 

počasí i jako kmenové zvíře, které způsobuje migraci klanů. 

Během tohoto hadího tance není tedy had obětován, nýbrž pouze 

proměněn svěcením a účinnou taneční mimikou v posla, aby návratem k duším 

zemřelých způsobil v podobě blesku na nebi bouřku. To nám umožnuje 

nahlédnout, jak se u primitivních lidí prostupuje mýtus s magickou praxí. 

Uznat elementární podobu této náboženské magie Indiánů jako 

prapůvodní rys primitivního divošství, o němž Evropa nic neví, nečiní 

nezatíženým pozorovatelům potíže. Představme si, že pravě před 2000 lety 
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byly v zemi zrodu naší evropské civilizace v Řecku aktualní kultovní obyčeje, 

které svou drsností ještě předčily to, co dnes pozorujeme u Indiánů. 

V Dionýsově orgiastickém kultu například tancovaly menády s živými 

hady v rukách a měly omotaného živého hada kolem hlavy na způsob diadému. 

V druhé ruce držely zvíře, které bylo k poctě boha v průběhu asketického 

obětního tance roztrháno. Krvavá obět v šílenství je - v protikladu k dnešním 

tancům Moki Indiánů - vrcholem a vlastním smyslem náboženského tance. 

Spása prostřednictvím krvavé oběti prostupuje jako nejniternější ideál 

očisty dějinný vývoj náboženství od východu po západ. Had se spolupodílí na 

náboženském procesu sublimace. Vztah k němu lze považovat za meřítko 

proměny víry od fetišismu k čistému náboženství spasy. Ve Starém zákoně je 

duchem zla a pokušení, v Babyloně prahadem Tiámatou. V Řecku je 

nemilosrdným podzemním požíračem: Erinye je trhána hady. Bohové hady 

vysílají jako katy, aby trestali. Tato představa o hadovi jako ničivé mocnosti 

stvořila v mýtu a v sousoší Laokoonta nejsilnějsí tragický symbol. Pomsta 

bohů, vykonaná hadem škrtičem na knězi a jeho obou synech, se v 

nejznámějším antickém sousoší zhmotnila do názorného vyjádření největšího 

lidského utrpení. Věštící kněz, který chtěl svému lidu pomoci varovaním před 

zákeřností Řeků, propadl pomstě zaujatých bohů. Tak se stala smrt otce a jeho 

synů symbolem antických pašijí: jako projev smrtelné pomsty, vykonané 

démony nemilosrdně a bez naděje ve vykoupení. Tak byl vyjádřen 

bezvýchodně tragický pesimismus antiky. 

Had jako démon má vantickém pesimistickém pohledu na svět 

protějšek v hadím bohu antiky, v němž můžeme pozdravit projasněnou a 

polidštěnou krásu klasického věku. Asklépius, antický polobůh zdraví, má hada 

symbolicky ovinutého kolem hole a je v antickém klasickém sochařstvi 

ztvárněn jako spasitel světa. 

A tento nejvznešenější a neosvícenější bůh odloučených duší má 
, 

...... -./ 

kořeny v podzemní říši, v níž jeho had přebývá. Nalezá nejčasnější úctu jako 

had. To, co se ovíjí kolem hole, je on sám, totiž odloučená duše zemřelého, 

která přetrvává v hadí formě a v ní se zjevuje. Neboť had není pouze, jak by 

řekli Cushingovi Indiáni, svrchovaný a ke skoku odhodlaný ničitel a 

vykonavatel smrtelného uštknutí, nýbrž i ozřejmitel věčného trvání, které 

naplňuje svlékáním kůže a odkládáním tělesné schránky. Protože se vrací ze 
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země, kde spočívají zemřelí, a poněvadž je schopen obnovit svou schránu, platí 

za nejpřirozenější symbol nesmrtelnosti a znovuzrození, z nemoci i ze 

smrtelného ohroženÍ. 

V Asklépiově chrámu v maloasijském Kosu dostal bůh lidsky 

zjasněnou podobu plastické božské postavy. V ruce držel hůl, kolem níž se 

ovijel had. Ale jeho opravdovější a mocnější podstata nebyla v tomto chrámu 

přítomna v kamenné masce bez života, nýbrž žila jako hadí tvor v nitru svatyně 

a požívala péče a výživy v rámci kultické služby. Tak se umí o hady starat jen 

Indiáni kmene Moki. 

Ještě na listu ze španělského kalendáře ze 13.století, který jsem nalezl 

ve vatikánském rukopisu a na němž je zobrazen Asklépius jako vládce měsíce 

ve znamení štíra, se projevují drsné i jemné tendence k přiblížení kultu 

Asklépiova hada. Ve 30 políčkách s prvky koského kultu vidíme kultické akty, 

znázorněné hieroglyfy, které jsou identické s drasticky magickými pokusy 

Indiánů přiblížt se hadovi. Nalézáme tu znázornění chrámového spánku, hada 

neseného lidskýma rukama a uctívaného jako bůh pramenů. 

Tento středověký rukopis je astrologický, tzn. nepředkládá kultovní 

formy jako návody k cvičením zbožnosti, jako tomu dříve určitě bylo, nýbrž 

činí z nich hieroglyfy pro ty, kdo se narodili pod Asklépiovým nebeským 

znamením. Asklépius se stal božstvem v podobě souhvězdí a aktem 

kosmologické imaginace byl zbaven pouta s ovlivnitelnou realitou a se vším 

podzemským a nízkým. Jako pevná planeta stojí ve zvěrokruhu nad štírem. Je 

ovinut hady a je považován za pouhou hvězdu, pod jejímž vlivem se rodí 

proroci a lékaři. Tímto vyzvednutím mezi hvězdy se hadí bůh povznáší mezi 

zjasněné totemy. Stává se kosmickým otcem těch, kteří se narodí v měsíci, kdy 

je jeho viditelnost nejvyšší. V antické astrologii se stýká matematika s magií. 

Hadí postava na nebi, která se nachází v konstelaci velkého hada, se používá k 

matematickému určení objemu. Zářící body se propojí do podoby pozemského 

obrazu, aby bylo vůbec možné pochopit nekonečnost, jíž neumíme porozumět 

jinak než jako objemu. Tak je Asklépius matematickým objemem i nositelem 

fetiše. vývoj kultury směrem k věku rozumu tkví do značné míry v tom, jak se 

odhmotňuje hmatatelná a drsná náplň plného života do matematického znaku. 

Asi před 20 lety jsem nalezl v nás na severu na Labi podivný příklad 

elementární nezni čitelnosti hadí reminiscence, zdárně čelící všem pokusům o 
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náboženskou osvětu. Doládá spojnici s minulostí, po níž se ubírá pohanský 

had. Při jednom výletu do oblasti Vierlande jsem nalezl na tzv. letnýři 

protestantského kostela v Uidingworthu biblické ilustrace, které se tam zřejmě 

zatoulaly pod rukama potulného malíře z italské ilustrované bible. 

A zde jsem najednou spatřil Laokoonta se dvěma syny, nanejvýš 

ohroženého hadem. Jak se dostal do kostela? Dospíval zde ke spáse. Čím? 

Jelikož se před ním tyčila Asklépiova hůl s posvátným hadem, což odpovídalo 

tomu, co čteme ve 4.knize Mojžíšově. Mojžíš přikázal Israelitům v poušti, aby 

vztyčili hada k uctívání a tím se léčili z hadího uštknutí. 

Stojíme zde před kouskem modloslužby, která přežila ve Starém 

zákoně. Zajisté víme, že může jít o dodatečnou vsuvku, která měla v 

Jeruzalémě zpětně vysvětlit existenci podobného idólu. Ale hlavní věc zůstává. 

Původní idól hada byl zničen králem Hezekiášem, ovlivněným prorokem 

Izajášem. Modloslužba, při níž byli obětováni lidé a uctívána zvířata, byla 

nepřátelskou silou, proti níž proroci nejrozhořčeněji bojovali. A tento boj tvořil 

jádro orientálních a křesťanských reformací, jaké probíhaly až do nejnovější 

doby. Je jasné, že vyzdvižení hada bylo v nejostřejším rozporu s 10 

příkázáními a s nevraživostí vůči obrazům, která byla podstatou smýšlení 

reformujících proroků. 

A pro znalce bible neexistuje z dalšího důvodu vyzývavější symbol, 

než je had. Na rajském stromu přece had ovládá běh biblického uspořádání 

světa a je příčinou zla a hříchu. Ve Starém i Novém zákoně lpí na rajském 

stromě satanská síla, která vyvolala tragédii hříšného lidstva, doufajícího ve 

spásu. 

Rané křesťanství naznalo vůči hadímu kultu a pohanskému modlařství 

kompromisy. V očích pohanů byl Pavel zdatným poslem, když odmrštil zmiji, 

která ho uštkla, do ohně, aniž na následky uštknutí zemřel. Jedovatá zmije patří 

do ohně. A dojem z Pavlovy nezranitelnosti přežíval na Maltě do té míry, že se 

tam do 16.století objevovali na slavnostech a jarmarcích šarlatáni, kteří byli 

ovinuti hady, označovali se za lidi z domu svatého Pavla a prodávali maltskou 

půdu jako protilátku na hadí uštknutí. Zde opět vyústila imunita silných ve víře 

v pověrčivé praktiky magie. 

Ve středověké teologii se kupodivu uchovává zázrak mosazného hada 

jako součást legitimní kultické úcty. Sotva může něco víc doložit nezni čitelnost 
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zvířecího kultu než to, jak se promítá zázrak mosazného hada do středověkého 

křestanského světového názoru. Středověká teologie uchovala hadí kult jako 

projev překonání tak silně v paměti, že Jej na základě izolovaného místa, 

odporujícího duchu starozákonní teologie, typologicky dovedla až 

k Ukřižování. Vyzvednutí obrazu zvířete a zbožštění lidu, klečícího před 

Asklépiovou holí, lze považovat za (třeba překonaný) předstupeň lidstva 

hledajícího spásu. Za ještě dřívější předstupeň pak platí - při pokusu o 

trojčlenné schéma vývoje a věků, tj. přírody, starého práva a milosti 

zamezená obět Izáka, vnímaná jako analogie k UkřižovánÍ. Její trojité schéma 

je stále patrné v sochařském vyjadření, jímžje vyzdoben salemský munster. 

Též vývojová myšlenka vedla v kostele v Kreuzlingenu k fascinující 

paralele, jejíž smysl není teologickým nezasvěcencům snadno dostupný. Na 

stropě slavné kaple Olivetské hory, hned nad Ukřižováním, lze pozorovat 

adoraci nejpohanštějšího idólu s patosem, který v ničem nezaostává za 

sousošími Laokoonta. 

Mojžíš, který podle bible zničil kvůli uctívání zlatého telete desky 

zákona, zde musí posloužit jako nositel štítu chřestýše. Tvoří paralelu k 

obrázkům z každodenního a svátečního života Pueblo Indiánů, které vám 

ukázaly, že tance v maskách nejsou pouhou hrou, nýbrž primární pohanskou 

odpovědí na velkou trýznivou otázku po původu věcí. Proti nepostižitelnosti 

jevů v přírodě staví Indián svou vůli osobně se proměnit v příčinu věcí. Pudově 

klade za nevysvětlený následek příčinu ačiní tak v nejvyšší možné 

uchopitelnosti a názornosti. Tanec v maskách je z tohoto hlediska tancovanou 

kauzalitou. 

Jestliže náboženství znamená svazek, pak symptomem vývoje z 

prastavu je spiritualizace tohoto svazku mezi človekem a cizí podstatou. 

Člověk se už neztotožňuje s maskovaným symbolem, nýbrž toto "zapřičinění" 

provádí čistě v myšlenkách. To znamená, že postupuje k systematické jazykové 

mytologii. Vůle ke zbožné oddanosti je zušlechtenou podobou maskování. 

S pokrokem v kultuře ztráci oddanost stále více na své úděsné uchopitelnosti a 

proměnuje se v neviditelný duchovní symbol. 

To znamená, že v říši mytologie nefunguje zákon nejmenší jednotky 

a že v ní nehledáme nejmenšího původce zákonitosti v přírodnim procesu, 

nýbrž dosazujeme do ní podstatu, co možná nejnasycenější démonickou silou, 
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abychom odhalili příčinu záhadných jevů. To, co Jsme dnes večer poznali 

z problematiky hadí symboliky, doloží nám alespoň v náznaku proměnu tělesně 

opravdové symboliky, která si hmatatelně osvojuje, v symboliku pomyslnou. 

Indiáni opravdu chytají hada a zmocňují se ho jako živé příčiny a zástupce 

blesku. Indián vezme hada do úst, čímž dochazí ke skutečnému spojení mezi 

hadem a člověkem v masce nebo alespoň mezi hadem a člověkem, 

pomalovaným hadími ornamenty. 

V bibli je had příčinou všeho zla a je jako takový potrestán vyhnáním 

z ráje. Přesto vklouzne jako nezničitelný pohanský symbol, tj. jako bůh zdraví, 

do jedné kapitoly bible. 

V antice je had rovněž prototypem nejhlubšího utrpení, soustředeným 

do smrti Laokoonta. Antika však zároveň umí přeměnit nepochopitelnou 

plodnost hadího božstva tím, že zobrazí Asklepia jako hadího vládce

vykupitele a povýší ho jako souhvězdí do nebe, hadího boha s přemoženým 

hadem v rukach. 

Ve středověké teologii se had smí na zakladě onoho biblického místa 

znovu objevit jako symbol osudu tím, že je jeho vyvýšení postaveno- i když 

výslovně jen jako překonaný vývojový předstupeň - vedle Ukřižování. 

Had je mezinárodní symbol, odpovídajici na otázku: odkud přichází 

elementární zničení, smrt a utrpení do světa? V Liidingworthu jsme viděli, jak 

si kristologická idea vypomáhá pohanským jazykem s hadí obrazností, aby 

vyjádřila prototyp utrpení a spásy. Lze to vyjádřit takto: kde hledá bezradné 

lidské utrpení spásu, je had jako vysvětlující obrazná příčina nablízku. Hadu 

náleží vlastní kapitola ve filosofii představ, onoho "jako by". 

Jak se lidstvo osvobodilo z této nucené spjatosti s jedovatým plazem 

jako příčinou? Náš technologický věk hada nepotřebuje k tomu, aby vysvětlil a 

postihl blesk. Blesk už neděsí obyvatele měst a lidé si už nevyprošují plodnou 

bouřku jako jediný zdroj vody. Mají vodovod a hadovitý blesk svádějí 

hromosvodem přímo do země. Vědecká osvěta zapuzuje mytologické 

"zpříčinění reality". Víme, že had je zvíře, které musí podlehnout naší 

systematické ofenzívě, pokud si to člověk přeje. Nahrazení mytologického 

"zpříčinění" technologickým odnímá hadovi hrůzostrašnost, jíž děsil 

primitivního lidského tvora. Otázkou je, zda toto osvobození od mytologického 
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pohledu také pomůže člověku rozluštit záhady bytí. O tom Sl dovolíme 

pochybovat. 

Americká vláda vnesla S obdivuhodnou energií mezi Indiány, 

podobně jako dříve katolická církev, osvětové školství. A její intelektuální 

optimismus, zdá se, způsobil, že indiánské děti dnes chodí do školy ve 

způsobných oblecích a školních zástěrkách a že už nevěří na pohanské 

démony. Platí to také pro většinu výchovných předmětů. Určitě je to pokrok. 

Ale zda se při tom uplatní i obrazně myslící, resp. poeticky a mytologicky 

ukotvená duše, nedovoluji si bez pochybností tvrdit. 

Jednou jsem nechal děti z místní školy ilustrovat německou pohádku 

"Honzo pohled' do vzduchu", již předtím neznali. Šlo mi o to, že se v ní 

vyskytuje bouřka, a chtěl jsem si ověřit, zda nakreslí blesk realisticky nebo v 

podobě hada. Ze 14 velmi živých kreseb, poznamenaných vlivem americké 

školy, bylo 12 nakresleno realisticky. Ale dvě ještě nesly nezni čitelný symbol 

hada s jazykem jako šíp, jak se vyskytuje ve svatyni kiwa. 

Samozřejmě že nechceme zanechat lidskou fantazii napospas tlaku 

hadího obrazu, jenž vede k podzemním primitivům. Chceme vystoupat na 

střechu světového domu, nasměrovat hlavu vzhůru a myslet, jak prohlásil 

Goethe: "A kdyby oko nebylo sourodé se sluncem, slunce by nikdy nespařilo." 

Při uctívání slunce se setkává celé lidstvo. A považovat je za symbol, který nás 

vyvádí z hlubin noci vzhůru, je právem divochů i vzdělanců. 

Děti tedy stojí před jeskyní. Pozvednout je ke světlu je úkolem nejen 

americké školy, ale lidstva vůbec. Vztah hledačů spásy k hadovi se pohybuje v 

okruhu kultické úcty od nejdrsnějšího smyslového přiblížení až k překonání. 

Had byl a je i dnes, jak vidíme na kultech Pueblo Indiánů, směrodatným 

měřítkem pro vývoj instinktivně-magického přiblížení k zduchovňujícímu 

odstupu. Jedovatý plaz přitom představuje symbol toho, co má člověk 

z démonických přírodních sil vnějškově i vnitřně překonat. 

Dnes večer jsem vám mohl pouze na malém pozůstatku magického 

hadího kultu, a nadto zběžně, ukázat prastav, který moderní kultura postupně 

zjemňuje, překonává a zcela odstraňuje. Fotografickou momentkou jsem 

zachytil na ulici San Francisca přemožitele hadího kultu a strachu z blesku, 

dědice původních obyvatel a zlatokopa, který vytlačil Indiány. Je to strýček 

Sam v cylindru, který hrdě kráčí po ulici kolem napodobeniny antické kruhové 

88 



stavby. Nad jeho cylindrem vedou elektrické dráty. V tomto Edisonově 

měděném hadovi odňal přírodě blesk. 

V dnešním Američanovi už chřestýš nevzbuzuje strach. Zabíjí ho a 

nepociťuje k němu zbožňující úctu. Hada čeká vyhubení. Blesk lapený v drátu, 

tato chycená elektřina, vytvořila kulturu, která se vypořádala s pohanstvím. 

Čím je nahradila? Přírodní síly dnes už nikdo nevnímá v antropomorfním a 

biomorfním souznění. Neznamenají víc než nekonečné vlny, které následují 

stisk lidských rukou. Člověk pomocí nich ničí v epoše strojů to, čeho přírodní 

věda, vyrůstající z mýtů, úporným úsilím dosáhla. Ničí posvátný prostor, který 

se proměnil v prostor myšlenkový. 

Moderní Prométheus a moderní Ikarus, Franklin a bratři Wrightové, 

vynalezli říditelnou vzducholoď. Stali se osudovými ničiteli intuitivní 

citlivosti a ohrožují nás tím, že vrhnou zeměkouli znovu do chaosu. Telegram a 

telefon ničí kosmos. Mytické a symbolické myšlení vytváří v zápase o 

zduchovnění vztahu mezi člověkem a okolím posvátný nebo myšlenkový 

prostor, který pod náporem chvilkových elektrických spojů hyne. 
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bl Důležité mezníky v životě Abyho Warburga315 

1866 - Aby Warburg se narodil v bankéřské rodině, která sídlila v Hamburku. 

1886 - studium dějin umění a psychologie na univerzitě v Bonnu. (profesoři: 

C.Justi, H.Usener, K.Lamprecht) 

1888 - účastní se semináře A.Schmarsowa ve Florencii 

1891 - krátkodobé studium medicíny v Berlíně 

1893 - publikuje dizertaci o pojetí antiky na počátku 15.století ve Florencii. 

1895 - 6 - pobyt v USA, cesta mezi Indiány 

1897 - Warburg si bere za ženu malířku Mary Hertz 

1898 - stěhují se do Florencie 

1904 - návrat do Hamburku 

1918 - 24 - zhoršující se deprese vedoucí k hospitalizaci 

1923 - přednáška o hadím rituálu v Kreuzlingenu 

1924 - návrat do Hamburku 

1925 - stavba nové budovy pro Warburgovu rozrůstající se knihovnu 

1925 - 9 - přednáší na univerzitě v Hamburku 

1928 - 9 - poslední cesta do Itálie 

1929 - Warburg umírá v Hamburku 

315 převzato z MICHAUD, Philippe-Alain, Aby Warburg and the Image in Matian, New 
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cl S e z II a m r e pro d II k c í: 

obr. 1. Žihaná hadi bohyně, počátek S.tisíciletí př.Kr., Řecko. 

obr. 2. Bohyně s hadi hlavou, Irák, Ur, 4.tisíciletí př. Kr. 

obr. 3. Žihaná bohyně s hadim ditětem, Řecko, 6.stol. př.Kr. 

obr. 4. Gorgona (Medúsa), 580 př. Kr., Artemidin chrám na Korfu. 

obr. 5. Hekate, 8.stoI. př.Kr., Řecko. 

obr. 6. Sumerská bohyně lnnana, Louvre. 

obr. 7. Babylonský pečetní váleček, British museum. 

obr. 8. Hadi bohyně, 13.stol. př. Kr., Beth Shean, 

obr.9. Hliněná nádoba zdobená hady, 13.stol. př. Kr., Beth Shean. 

obr. 10. Hadi bohyně, kolem 1500 př.Kr., Kréta, 

obr. 11. Kněžky tančící s hady, kolem 1400 př.Kr., Kréta. 

obr. 12. Kudurru, 12.století př.Kr., hraniční kámen. 

obr.13. Indiánská představa o uspořádání světa, kresba z r.1896 

obr. 14. Had Ladon, S.stoI. př.Kr., řecká váza. 

obr. 15. Aštarte, 1250 př.Kr., Britské muzeum. 

obr. 16. Posvátné kobry, 1340 př.Kr., zadní strana Tutanchamonova trůnu, Cairo. 

obr. 17. Jedno z vík na kanopu z Tutanchamonovy hrobky, 1340 př.Kr. 

obr. 18. Zeus, 4.stoI. př.Kr., mramorový reliéf, Kyklady. 

obr. 19. Asklépius, 2.stoI. po Kr., římská kopie. 

obr. 20. Athéna, S.stol. př.Kr., pečetidlo z Kypru, Britské muzeum. 

obr. 21. Feidias, Athéna Parthenos, kopie, Národní muzeum Athény. 

obr. 22. Kadmus, řecká miska, 5.stol. př.Kr. 

obr. 23. Caravaggio, Athénin štít, 1604, Florencie Uffizi. 

obr. 24. Souboj Herakla s Hydrou, 3.stoI. po Kr., katakomby via Latina. 

obr. 25. Caravaggio, Madonna dei Palafrenieri, 1605, Vi11a Borghese. 

obr. 26. Amulet s bohyni Anat, 13. stol. př.Kr., Ras Shamra, Sýrie, 

obr. 27. Lucas Cranach starší, Ukřižování, 1552, Výmar. 

obr. 28. detail tympanonu kostela St. Lazare v Autunu, 1140 - 1145 po Kr. 

obr. 29. Livjátan, iluminace ze 14.stoI. 

obr. 30. Buffalmacco, Triunifsmrti, 1334 - 1336, Campo Santo, Pisa. 

obr. 31. Franz Stuck, Hřích, 1893, Washington. 

obr. 32. Mulier Janua Diaboli, 12.stoI., St. Lazare, Autun. 

obr. 33. Zamilovaný pár, kolem 1470, zadní strana křídla oltáře, Sterzing. 

York 2004. s.23- 25. 
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obr. 34. Gislebertus, Eva, kolem 1130, původně portál katedrály St. Lazare, Autun. 

obr. 35. Eva, 15. stol., slonovinová soška. 

obr. 36. Masolino, Pokušení Adama a Evy, 1426, Florencie, S.Maria del Carmine. 

obr. 37. Michelangelo, Prvotní hřích, 1508-12, Sixtinská kaple. 

obr. 38. lsis, l.stol.po Kr, Řím. 

obr. 39. Dea Syria, Řím, 3.stol. po Kr. 

obr. 40. Déméter, 5.stol. př. Kr. Řecko. 

obr. 41. lsis Fortuna, 1.stol. po Kr. Pompeje. 

obr. 42. B.E. Murillo, lmmaculata. 

obr. 43. A.Diirer, Žena a sedmihlavý drak, 1497-8, Karlsruhe. 

obr. 44. Maria Laktans, 9.stol. po Kr., Fajům, Egypt. 

obr. 45. lsis kojífaraona (Hora), asi 14. stol. př. Kr., bronzová socha. 

obr. 46. Maria a Eva v ráji, misál salcburského arcibiskupa B.von Rotera. 

obr. 47. Mince ražené po roce 315 po Kr. 

obr. 48. Kristus vojevůdce, 6.stol.po Kr., mozaika v kapli sv. Ondřeje, Ravenna. 

obr. 49. A. Diirer, sv. Jiří, křídlo oltáře, který zhotovil pro Paumgartnerovu rodinu. 

obr. 50. I.Giinter, Tobiáš a anděl, 1763, Mnichov. 

obr. 51. Albrecht Diirer, Michael zápasí s drakem, 1498, Karlsruhe. 

obr. 52. M.B. Braun, lmmaculata, před 1728, Neděliště. 

obr. 53. Válečný řád, který uděloval Zikmund v boji proti kacířům. 
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