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Práce je věnována mýtům, v nichž nějakým způsobem vystupoval bájný pěvec 

Orfeus. Práce obsahuje 2 úvody, 6 kapitol rozebírajících Orfeovo působení v různých 

mytických kontextech, závěr, 2 seznamy zkratek a bibliografii. 

Struktura práce je navržena vcelku dobře a přehledně člení materiál. Také 

vlastní výklad je veden většinou srozumitelným způsobem a podporují ho 

argumenty a primární a sekundární evidence. Obě posledně zmíněné položky tvoří 

určitě největší přednost práce. Autor cituje – vždy v originálu a s připojeným českým 

překladem – značné množství primárních textů, na další pak odkazuje, takže se 

v některých kapitolách blíží ke 100 procentům dochované evidence, nebo je dokonce 

naplňuje. Chvály též zasluhuje, že je schopen pracovat nejen s texty, poněvadž ke 

všem zpracovávaným tématům uvádí i doklady ikonografické a často i 

archeologické. Úctyhodný je též rozsah odborné literatury (v pěti světových 

jazycích!), s níž pracuje; v tomto případě body navíc přináší skutečnost, že jde o 

autory jednak vesměs kvalitní, kteří se opravdu problematice dlouhá léta na vysoké 

úrovni věnují, jednak pevně zakotvené do dějin orfického bádání, takže nechybí ani 

Lobeck ze začátku 19. století, ani badatelé nejsoučasnější. Za zmínku stojí i to, že  

někteří z nich jsou ochotni dělit se o své postřehy a studie s p. Erhartem ještě dříve, 

než je oficiálně publikují, tím se jistě nemůže pochlubit každý student. Pozitivně 

vyzdvihnout lze dále dílčí výklady, závěry, hypotézy, které se drží textů a pomáhají 

objasnit menší konkrétní problémy (viz např. s. 34, pozn. 37, 36, 38, 62, 62-63, 63, 67, 

70-71, 109, pozn. 55), a korektním tónem vedené polemiky s názory, s nimiž autor 

nesouhlasí (s. 13, pozn. 59; s. 52, pozn. 50). 

Bohužel negativních rysů obsahuje práce mnohem více. Autor si především 

nevytyčil žádné komplexnější problémy nebo otázky, a proto ani žádné nezkoumal. 

Místo toho se pokouší, jak sám říká, o rekonstrukci mýtu o Orfeovi od nejstarších 

dob až po hellénismus a vytvoření podkladu „pro analýzu vztahu, který měl mýtický 

Orfeus k hnutí známému jako orfismus“ (s. i). Že takové pokusy vyžadují určitý 

teoretický fundament a že se s nimi pojí různé interpretační možnosti stejně jako 

mnohé nesnáze a problémy, s naprostým klidem úplně přechází. V úvodu nestojí ani 

slovo o dějinách odborné recepce orfeovského mýtu, o jeho hlavních představitelích, 

o výkladových pozicích a školách a jejich argumentech, natož pak něco o 

metodologii, ať už vlastní či cizí (Tuto roli rozhodně neplní krátká zmínka o dvou 

hlavních edicích orfických testimonií a zlomků na s. iv; asi nejblíže k ní má odstavec 

na s. 114, kde jsou chvatně načrtnuty odborné názory na Orfea coby šamana). Místo 

toho autor v úvodu jen převypravuje obsahy kapitol. 

Podobná nekoncepčnost, teoretická neukotvenost a absence sledovaného cíle 

provází i jednotlivé kapitoly a rozbory hlavních mytologických okruhů. Například 

v kap. 2 postrádám specifikaci žánru mytické genealogie a mytické geografie, třebaže 

literatura k tomu rozhodně nechybí. Autor si asi příliš neuvědomuje, že to jeho 



vývodům zásadně ubírá na síle i přesvědčivosti, poněvadž bez teoretické výbavy a 

jasně vymezené koncepce lze jen velmi obtížně uchopit jádro problému a přesněji 

rozlišit rysy hlavní, symptomatické či specificky orfické od těch vedlejších, obecných 

a žánrových. Názorným příkladem může být Pýthagorás, jehož autor často 

protlačuje do textu; v stávající podobě práce to nedává žádný dobrý smysl a působí 

to zcela svévolně (s. 22-23), zatímco kdyby vyložil, že Orfeus a Pýthagorás 

představovali podobné mytické typy (theos anér) a projekční plochy pro určitý typ 

autorů, měla by jejich občas vzájemná konfrontace smysl a čtenář by autorovi 

odpustil, že Pýthagoru líčí hodně schematicky a více či méně si ho přizpůsobuje 

vlastnímu pojetí. Takové dobře založené a motivované srovnání by kapitole poskytlo 

i přijatelný dílčí závěr, který jinak zoufale postrádá. Tato absence závěrů je obecnou 

slabinou všech kapitol (s výjimkou kap. 7 a 8, kde je autor přebírá od odborných 

autorit) a kulminuje právě v Závěru, který žádné závěry paradoxně vůbec 

neobsahuje. Zde čtenář nalezne pouze kuriózní tvrzení, že „to, co je na postavě Orfea 

tak zajímavé a jedinečné, je skutečnost, že v sobě dokáže všechny tyto prvky 

spojovat“ (myslí se patrně buď to, že je postavou mytickou, polomytickou a 

šamanistickou, nebo že v sobě spojoval mnohé dovednosti a schopnosti), ale že 

současně „Orfeus se všem těmto (interpretačním) pokusům brání“ (s. 114).      

Posledně citovaná věta naznačuje, že autor má poměrně značné potíže s 

rozlišováním interpretace od skutečnosti a mýtu od historické reality. Společnou 

snahou všech kapitol je „objevit“ či „rekonstruovat“ historický či rituální základ 

(obojí autorovi poněkud splývá) jednotlivých mytických okruhů, a to nejlépe v co 

nejstarší době.1 Pan Erhart jistě není jediný, kdo se o něco takového pokouší, ale 

neumí se po této poněkud bažinaté půdě dosti obratně pohybovat (tj. není si dost 

dobře vědom všech důsledků a problémů, které to s sebou takové počínání nese), 

takže se občas proboří a ocitne v nezáviděníhodné intelektuální pozici. K detailům se 

dostanu níže, zde postačí jako příklad uvést kap. 8 o věštící Orfeově hlavě. Ta je 

založena na kvalitní evidenci a solidních interpretech (Deonna, Robert, Graf, 

Faraone), z nichž autor čerpá citace, argumenty i závěry; potíž tkví v tom, že jednak 

ignoruje kritické hlasy (Robert, Linforth, Graf) a sporné momenty (tj. odborné 

diskuse), jednak si nepovšiml, že jím hlásaným hypotézám postupně odpadají 

zastánci, až nakonec zůstal jen Ch. Faraone, který se sice nechal unést opravdu 

hodně daleko, ale přesto nikoli až k „závěru“, který směšuje mýtus s realitou a podle 

něhož je mýtus o Orfeově věštné hlavě „reziduem nekromantické praxe, která se 

šířila ze starověké Mezopotámie“ (s. 113). Byl bych zvědav, co by autor odpověděl na 

otázku, jsou-li takovým „reziduem“ i ostatní, celosvětově rozšířené skazky a mýty o 

mluvící či věštící hlavě, které připomínal o pár stránek dříve, a zda je skutečně 

rozumné a hajitelné předpokládat jen tak pro všechny mýty historickou realitu, z níž 

vzešly a kterou odrážejí. 

                                           
1 Obzvláště výmluvná je následující pasáž: „Za rozšířeným mytologémem (o pouti za 

milovaným mrtvým do podsvětí) ... se po několika tisíciletích vývoje ... nakonec v helénismu 

setkáme s velkolepým mýtem, který nám zachovali největší básníci klasického světa“ (s. 59). 



Případ věštící hlavy současně upozorňuje na obecnější problém, který vidím v 

autorově zacházení s odbornou literaturou. Ačkoli i v tomto ohledu se p. Erhart 

oproti minulým dobám zlepšil, přesto se nelze ubránit dojmu, že si občas vybírá 

myšlenky a teorie různých badatelů dost podobně jako laskominy na večírku, tj. 

podle toho, nač má právě chuť a co mu jde nejlépe dohromady s nápojem, který pije. 

Tím mám na mysli skutečnost, že jen velmi málokdy zohledňuje celou pozici, z níž 

příslušné teorie a myšlenky vzešly, pomíjí její silná a slabá místa a nevypořádává se s 

argumenty v její neprospěch. A protože není zvyklý takovou práci provádět u svých 

sekundárních pramenů, není divu, že ji vesměs zanedbává i ve svém výkladu, a 

nehraje tak se čtenářem zcela čistou hru (Pomíjím občasná rétorická přiznání, že je 

něco nejisté nebo že věci nemusejí být tak, jak autor tvrdí, protože z nich nic 

nevyplývá, a autor si tak může bezpracně psát, co chce).     

Rozpaky vyvolává rovněž formální a stylistická úroveň práce. Autorův jazyk 

je sice srozumitelný, ale poněkud toporný a klopýtavý.2 Na každé straně jsou 

v průměru tři hrubé chyby v interpunkci a silně nadstandardní množství chybných 

zápisů délek a tvarů antických jmen a reálií.3 Naproti tomu práce hýří ohromným 

množstvím nikde nevysvětlených latinských, vesměs edičních zkratek (om.; it.; 

tempt.; acc.; A. Ch.; ante, infra; adn. apod.),4 které jsem v takové kumulaci snad ještě 

nikdy neviděl a pro jejichž přítomnost v česky psané studentské práci nenacházím 

sebemenší důvod. Občas je užití nečeských zkratek zcela protismyslné, viz např. 

zkratku „p.“ (pagina) pro strany všech citovaných prací (pagina) včetně německých a 

českých, v nichž se strana takto nezkracuje. Zjevně jde o součást autorského image, 

které má čtenáře ohromit esoterickým odborným výrazivem. Jenže jako už tolikrát 

dříve, tímto přístupem autor své reputaci spíše na řadě míst uškodil, protože 

uváděné výrazy často používá mimo kontext nebo chybně.5 Ruku v ruce s tím jde 

                                           
2 Viz např. „leckoho by to mohlo uvést v omyl a svědectví přejít“ (s. 10); „sebe obětující 

lásku“ (s. 106); „přenášely ... do souvislosti“ (73-74); „nekromantické svatyně ... stály 

většinou v hrobech, či v jeskyních“ (s. 108); „co přesně zpívá hlava na této nejstarší 

ikonografické tradici?“ (s. 108);  
3 Viz např. Stratonicea m. Stratoníkaia (s. 4, pozn. 15); Taciánem m. Tatianem (s. 6); 

Argonautiky m. Argonautik (s. 9, 26 a dále); v Aigíně m. na Aigíně (s. 10); chlamysy m. 

chlamydy (s. 12); kylixu m. kyliku (s. 21, pozn. 97); Dioskurové m. Dioskúrové (s. 34); 

Symplégády m. Symplégady (s. 36); Hyláse m. Hyly (s. 40); Leibéthry m. Leibéther (s. 49 a 

jinde); Deo m. Déó (s. 49); Démétra m. Démétér (s. 53); Lagúa m. Laga (s. 55, pozn. 67); 

Sóteirii m. Sóteiře (s. 56); Kými m. Kýmy/é (s. 57); Protea m. Prótea (s. 73); Semélu m. Semelu 

(s. 76); Antipatér m. Antipatros (s. 78); Sitaklem – Sitalkem (s. 93); Myrsilius m. Myrsilos (s. 

99); Tyany m. Tyan (103); aulou m. aulem (s. 104); Pita m. Pitya (s. 112). 
4 Nevysvětleny však zůstaly i zkratky edic zlomků OGIS a CIG (viděl je autor?), nechápu ani 

náhradu standardní české zkratky „schol.“ řeckým písmenem „Σ“. 
5 Viz např. „technogonický“ (míněno technický); „anhroponymum“ (míněno jméno); 

„inskribovaný“ (m. popsaný); „theromorfech“ (m. zvířecích podobách). Viz dále „eminentní 

identifikátor osobnosti“, „exploatace mýtu o obřadech“, „vegetariánská alimentární praxe“ či 

„pro kult se samozřejmě stala eminentní verze, podle níž...“ 



občasné sklouzávání k nabubřelým rétorickým obratům a hodnocením, před nimiž 

byl p. Erhart již mnohokrát varován: „skvělý badatel“, „velkolepý mýtus“, „aura 

tajemství“, „bystrá analýza“, „slavná trilogie“, „vynikající studie“, „tajemná hranice“ 

apod. Výhrady mám i proti autorovým překladům, i když i po této stránce se určitě 

zlepšil: nepřesnosti a chyby však v překladech zůstávají nadále,6 nadto postrádám 

uvádění jmen překladatelů, jejichž převody přebíral.7  

Nedostatek kontroly nad jazykem se projevil i v jiných, závažnějších ohledech. 

Autor výrazně překročil povolený rozsah práce, což by tolik nevadilo, kdyby k tomu 

měl opravdu dobrý důvod. To ale není tento případ. Práce je psána řídkým, místy 

květnatým slohem a velmi neúsporně, takže při troše snahy a vnitřní kázně by bylo 

možné napsat totéž, ale v povolených mezích. Po takové snaze není stopy. Autor se 

občas zabývá podružnými detaily a trivialitami, například Orfeovým dětstvím (s. 8); 

beze škod by mohl obětovat i většinu komparativních pasáží z jiných kultur, z nichž 

většina nabízí jen zavádějící a neprokazatelné pseudopodobnosti eliadovského typu 

(viz např. s. 75, 84-85 a 101). Jiné doklady mrhání místem spočívají v plných citacích 

odborné literatury v poznámkách pod čarou, ačkoli je uvedena vzadu v souborné 

bibliografii. Jindy autor cituje z titulu jen zkrácený název (byť někdy pokaždé v jiné 

zkratce8), ač by mohl citovat zkráceně jen podle roku vydání, a ušetřit tak mnoho 

místa. Občas některé teorie a pasáže zmiňuje dvakrát, například hypotézu o 

chthonické povaze Euridiky (s. 60-61 a s. 76, pozn. 69) nebo zprávy o Dionýsově 

věštírně (srov. s. 43, pozn. 5, a s. 49). Neváhal ani rozsáhle citovat doklady zcela 

bezcenné a s tématem nesouvisející (viz např. Porfyrios, VP 25, na s. 50), které buď 

říkají trochu jinými slovy totéž, co již ocitované pasáže (což se autorovi často stávalo 

při čerpání z Vergilia a Ovidia), nebo mají text porušen natolik, že postrádá jakoukoli 

výpovědní hodnotu (viz např. s. 5). Občas dokonce sám autor bezelstně přiznává, že 

jím vybraná citace nic neříká (s. 78), nebo že ji uvádí jen pro krásu veršů (s. 72-73).         

Nyní k věcným problémům, nejprve těm méně závažným. Mopsos nebyl 

augur (s. 32), tj. římský specialista na výklad znamení z nebe a ptáků, ale standardní 

všestranný věštec (mantis). Autor uvádí na základě pozdních zpráv Pýthagoru jako 

mága, ale jejich problematičnost odbývá (s 46), aniž se pokouší vysvětlit její jádro a 

příčiny – třebaže by mu to mohlo výrazně pomoci i při osvětlování mágovství Orfea. 

Orfeus nebyl věštcem, „jehož věštebné kompetence pokrývaly značnou oblast 

antické divinace“ (s. 51), nýbrž mytickou postavou s občas přisuzovanými 

divinačními schopnostmi, která však v naprosté většině věštebných kontextů a 

technik nikdy nefigurovala. Již beztak problematická věrohodnost srovnání mezi 

smrtí Eurydiky a únosem Kory dále trpí tvrzením, že Eurydiké šlápla na hada při 

                                           
6 Viz např. s. 5, pozn. 17, s. 5, s. 8, pozn. 28, s. 9, s. 19, s. 22, s. 39, s. 48-49, s. 55, s. 56, s. 66-67, 

s. 84, pozn. 13. 
7 Viz např. s. 20-21 (Apoll. Rhod.), s. 42 (Eur.), s. 65 (Plat.), s. 68, pozn. 36 (Verg.), 69-70 

(Hom.), s. 72 (Verg.). 
8 Viz např. Burkert, Lore and Tradition, na s. 14, pozn. 63, a s. 15, pozn. 66. 



trhání květin na louce (s. 74)9 a že uštknutí byl „ve skutečnosti ... únos v Hádově 

theriomorfu“ (s. 75), poněvadž Hádés jako had nikdy nevystupoval ani tak nebyl 

zpodobován. Jinoch přijímaný do krétské andreie nebyl „unesen do mužského domu 

neofytem“ (s. 83), nýbrž milovníkem, poněvadž neofytem byl on sám. Mezi 

pochybnou etymologií Zalmoxidova jména a „rituální praxí staronordických 

berserkir“ (s. 84) nejsem s to spatřit jakoukoli souvislost nebo podobnost. Ísokratés 

nebyl filosof (s. 94), nýbrž řečník, sofista, polyhistor atd. Rozlišení mezi skiomancií a 

nekromancií (s. 104, pozn. 27) je zcela okrajové a pozdní (Servius, in Aen. VI.149) a 

příliš neodpovídá uvedeným příkladům z Homéra a Aischyla. 

Zde je několik příkladů závažnějších přehmatů. Z „větévky“ zmíněné 

Euripidem autor podivuhodně přeskakuje ke kůlu, jímž Odysseus oslepil Polyféma, 

dále k Diovu blesku, aby posléze dospěl k sotva hajitelnému závěru, že to vše „by 

mohlo odkazovat k orfickému mýtu o zabití a snědení dítěte Dionýsa Títány a jejich 

následnému spálení Diovým bleskem“ (s. 44-45). Dionýsův kult byl jen sotva 

„vytvořen na základě originální mytologie zahrnující Persefonu, Dia a Títány“ (s. 51), 

takové tvrzení by musel autor důkladně doložit a vyargumentovat; mnohem 

pravděpodobnější nicméně je, že k jeho kultu a mytickému obrazu byly určité mýty a 

mytické postavy z určitých důvodů dodatečně vztaženy. Mytické aitiologie několika 

málo lokálních kultů, které činily svými zakladateli Orfea, naprosto neopravňují 

závěr, že tyto kulty „měly většinou mysterijní charakter a těšily se velké vážnosti 

většiny obavatel antického Řecka“ (s. 58), pokud sám autor shledal, že orfičnost 

nejvýznamnějšího z nich, tj. eleusínských mystérií, je více než sporná (s. 52). 

V kapitole o věštění z Orfeovy hlavy se nachází celá řada vadných teorií a vývodů 

(viz též výše): Z faktu uchovávání hlav nepřátel v cedrovém oleji u Keltů lze prý 

usuzovat na divinační kontext, ačkoli není žádným textem doložen, a to „na základě 

obecné víry v nadpřirozenou moc hlav“ (s. 101), ačkoli na některých místech světa 

(např. v Melanésii, na Filipínách nebo u severoamerických Šejenů) uchovávané hlavy 

nepřátel sloužily hlavně jako trofeje, které s věštěním nikdy spojovány nebyly. 

Dokladem téhož nekritického přístupu k pramenům je i tvrzení, že „nejstarší doklad 

užití nekromancie s použitím mluvící hlavy“ (s. 102) představuje obskurní historka 

zachycená pozdním autorem Ailiánem, v níž se navíc věštění vůbec neprovozuje; 

král Kleomenés hlavě svého bývalého přítele kvůli dříve učiněné přísaze jen 

zlomyslně oznamoval svá rozhodnutí, ale na nic se jí nikdy neptal (VH XII.8), takže 

příběh jen sotva „mohl odrážet soudobou mantickou praxi“ (s. 103).10 Pokud má 

autor opět potíže odlišit v těchto případech mýtus od reality, lze mu doporučit, aby 

si vyzkoušel věštění řekněme z uťaté slepičí nebo husí hlavy, a ověřil tak osobně 

„nadpřirozenou moc hlav“. Autor dále propadá mylné víře, že každá hlava 

zachycená v řecké nebo etruské ikonografii musí být nutně Orfeova (s. 106), protože 

jeho pozornosti zjevně ušly jak příběhy o věštící hlavě Olově a Tagétově, tak 

                                           
9 Podle mně známých verzí k uštknutí došlo na útěku před Aristaiem, nikoli při trhání květin 

na louce (viz např. Orph. test. 22, 64 a 65, Kern). 
10 Jen malou omluvou může být, že podobným způsobem spekulovali i Faraone a Ogden. 



dlouholeté spory kunsthistoriků, která ze zpodobených hlav patří komu (viz už A. 

Furtwängler, Antike Gemmen I-III, Leipzig – Berlin 1900, III.246-252), a to i přesto, že 

na ně musel narazit (polemiky obsahuje např. článek Margot Schmidt, Ein neues 

Zeugnis zum Mythos vom Orpheushaupt, in: Antike Kunst 15, 1972, s. 128-137, jejž ve 

své bibliografii uvádí).      

Abych řečené shrnul. Ačkoli autor vykázal obstojnou znalost tématu a 

nadstandardně se orientuje v příslušné primární a sekundární literatuře, podstata 

akademického řemesla mu stále v mnoha ohledech uniká. Na tom nemůže nic 

změnit sebevětší množství latinských zkratek a odborných termínů. Potřeboval by se 

mnohem lépe naučit zacházet s různými teoriemi, metodologiemi a sekundární 

literaturou, aby své téma mohl uchopit a analyzovat poněkud jistěji a zasazovat ho 

do širších a udržitelnějších kontextů, protože zatím vyhlížejí jeho kroky a závěry 

přesvědčivěji hlavně při zpracování drobnějších a dílčích problémů. Dále by bylo 

velmi zapotřebí, aby autor prohloubil své znalosti řečtiny, latiny a antické civilizace 

vůbec, protože je jasné, že tápe-li v elementárních věcech, bude v těch složitějších 

logicky dělat chyby ještě větší. A konečně poslední věc: na základě několika let, 

během nichž jsem s různými autorovými díly přicházel do kontaktu, mohu 

s potěšením konstatovat nesporný posun k lepšímu, ale bohužel nezbývá než dodat, 

že je to posun poněkud pomalý a jaksi matný. Mnohé chyby a nedostatky, které jsem 

zmínil výše, byly autorovi mnou nebo jinými pedagogy opakovaně vytýkány, arciť 

jen s poměrně malým efektem. Pan Erhart nepochybně je nadaným mladým mužem, 

který o své téma dlouhodobě projevuje nadstandardní zájem, a vysloužil si tak 

pozornost řady badatelů u nás i v cizině, ale má už nejvyšší čas, aby svůj talent a 

práci nezpochybnitelně v akademickém prostředí prokázal a legitimoval. Předložená 

bakalářská práce snese v několika málo parametrech i vysoká měřítka, ale jako celek 

patří spíše k horšímu průměru. Protože však autor požadavky kladené na 

bakalářskou práci víceméně splňuje, navrhuji mu jako známku trojku (tj. dobře). 

 

V Praze 1. 9. 2015                                                                            mgr. Tomáš V í t e k, Dr.  

 


