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předkládané v roce 2015 na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK

Práce se pokouší o komplexní představení mytického pěvce Orfea, a  to  formou komentovaného

rozboru hlavních primárních antických pramenů ke všem Orfeovým aspektům.

1) Struktura argumentace (2 body)

Základní struktura  je na první pohled  jasná a přehledná: Autor probírá  jednotlivé aspekty Orfea,

ke každé uvede hlavní primární prameny, okomentuje je a pokusí se na jejich základě daný aspekt

co  nejpřehledněji  představit;  občas  si  vypomáhá  též  komparacemi  s  jinými  postavami  či  jevy

uvnitř  řecko‐římského  světa  i mimo  něj.  Při  bližším  ohledu  se  nicméně  ukáží  některé  zásadní

nedostatky.

Práce je na první pohled nápadná svým překročením maximálního povoleného rozsahu, který

je u bakalářských prací na religionistice 60 stran. Předkládaná práce má namísto toho normostran

téměř 200. Omezení rozsahu má přitom u bakalářských prací dobré důvody: má autora donutit,

aby si dobře promyslel koncepci své práce, a věnoval se pouze tomu, co k naplnění této koncepce

přímočaře směřuje. Koncepci  je přitom  třeba zvolit  tak, aby se na maximu 60 stran dala naplnit.

Práce Krištofa Erharta bohužel žádnou takovouto koncepci nemá. Jako cíl si vytyčuje „analyzovat

mýtus o Orfeovi a pokusit se rekonstruovat jeho podobu od nejstarších dob až po helénismus“ (s.

i). To je na první pohled cíl velmi široký a pro bakalářskou práci nevhodný, neboť lze očekávat, že

mýtus o Orfeovi sledovaný na  tak rozsáhlé  časové ploše bude mnohotvárný a nebude možné  jej

analyzovat  s požadovanou  stručností. Potřeba  zúžení  tématu přitom u  bakalářských prací  není

samoúčelná.  Má  za  cíl  autora  naučit  o  koncepci  práce  precizně  přemýšlet  a  dokázat  stavět

systematickou argumentaci směřující přes řadu přesně vymezených kroků k jasnému cíli. Bezbřeze

pojatá práce  je  sice zdánlivě náročnější  co do objemu  zpracovávaných dat, ve  skutečnosti  je  ale

mnohem snazší: koncepci při ní není třeba řešit a stačí se nechat vést analyzovaným materiálem.

Zvláště autorem zvolený žánr představení primárních pramenů a jejich komentování je vlastně ten

nejsnazší možný:  ze  svých  studentských  let  dobře  vím,  že  lze  tímto  způsobem  snadno  napsat

stovky stran,  jejichž hodnota  je ale dosti pochybná (a které navíc pisatele svým rozsahem snadno

oklamou  a  vzbudí  v  něm  klamný  dojem,  že  odvedl  úžasný  kus  práce).  Obrovské  množství

citovaných  pramenů  je  jistě  v  něčem  impozantní,  nicméně  v  situaci,  kdy  byly  všechny  tyto

prameny moderními badateli již opakovaně shromážděny, nemá samo o sobě žádnou hodnotu. Tu

by v takovýchto případech měl promyšlený výběr těchto pramenů podle nějaké jasné interpretační

koncepce. Ta ale práci schází. Autor  tak selhal v  jedné ze základních akademických dovedností,

jejíž zvládnutí má bakalářská práce prověřit.

Je příznačné, že když má autor v závěru shrnout, k  čemu dospěl, uchyluje se k poukazu na

neúspěšnost  řady minulých  pokusů Orfea  jednoznačně  uchopit  za  některý  jeden  z  jeho  rysů  a

k vágnímu závěru, že „to co je na postavě Orfea tak zajímavé a jedinečné, je skutečnost, že v sobě

dokáže všechny  tyto prvky  spojovat. Každá  z  interpretací  jeho postavy pak vyzdvihuje některé

aspekty a  jiné naopak umenšuje, aby bylo možné  ji vměstnat do přesného  typologického  rámce.

Mám však dojem, že Orfeus se všem těmto pokusům brání, stejně  jako se bránil božskému řádu,

když zemřela  jeho žena Eurydika“. Je  jistě pravda, že pokud si za referenční bod vezmeme zjed‐

nodušující sto  let staré výklady, které až příliš často tíhly k redukci  jakéhokoli studovaného  jevu

na  jeden  jeho  rys,  pak  se  nám Orfeus  vskutku může  jevit  jako  postava  omračující  svou  kom‐

plexností. Pro  současné  religionistické výklady  je  ale naopak komplexnost  zpravidla  základním

východiskem a Orfeus se z  jejich pohledu nejeví  jako o nic komplexnější než například kterékoli



významnější božstvo. Skutečně zajímavým úkolem by bylo hledání nějakého hlubšího strukturál‐

ního vzorce, který by Orfeovy aspekty dokázal propojit. To by ale nebylo snadné a není divu, že se

o to autor nepokouší.

Realističtějším cílem by bylo rezignovat na komplexní uchopení Orfea a zaměřit se na nějaký

dílčí problém s ním spojený. V práci se jeden takovýto problém rýsuje, neboť si podle autorových

slov  „neklade  za  cíl  pouze  demonstrovat  proměnu  Orfeova  mýtu  v  různých  historických

epochách, ale  snaží  se vytvořit výchozí podklad pro analýzu vztahu, který měl mýtický Orfeus

k hnutí  známému  jako  orfismus“.  Takto  postavená  otázka  by  se  jistě mohla  stát  dobrým  pod‐

kladem pro bakalářskou práci, ale ta by pak musela být naprosto odlišně koncipována a namísto

systematické  analýzy  všech  pramenů  by  se  od  začátku  musela  věnovat  právě  jen  tomuto

zúženému tématu, každý Orfeův aspekt sledovat jen z jeho hlediska a všímat si zejména průniků

mezi  tradičně mytickým  Orfeem  a  novějším  Orfeem  spjatým  s  orfismem. Nic  takového  autor

bohužel nedělá. Ba co hůř, rozdíl mezi oběma Orfey se mu místy v práci poněkud stírá (viz níže).

Když se pak v závěru vrací k otázce, proč se právě Orfeus jevil jako vhodný patron orfismu, uvádí

jako  důvod  „jeho  schopnost  všechny  sledované  roviny  propojovat“,  což  je  odpověď  věru

neuspokojivá: postav propojujících mnoho rovin najdeme v  řecké mytologii celou  řadu, neboť se

jedná  o  typickou  vlastnost mytických  obrazů. Vztah Orfea  k  orfismu  je  i důvodem, proč  autor

občas  Orfea  srovnává  s  Pýthagorou.  Ve  skutečnosti  ale  všechna  tato  srovnání  v  práci  působí

neorganicky a do celku práce se je nepodařilo přesvědčivě začlenit.

2) Formální úroveň (4 body)

Na práci je nápadný mimořádně vysoký počet překlepů a hrubek (řadu jsem jich vyznačil ve svém

výtisku práce, byť jsem je nesledoval nijak systematicky, neboť jsem se soustředil hlavně na obsah).

Zjevně je dán tím, že autor práci dokončoval na poslední chvíli (je příznačné, že ač jsem byl  jejím

vedoucím, text jsem před odevzdáním v žádné pracovní verzi nikdy neviděl). Množství chyb je v

délkách v přepisech  řeckých  jmen  (opět  jsem  je namátkou vyznačoval), byť  je  třeba uznat, že v

poměru  k  obrovskému množství  citovaných  jmen  je  procento  chybovosti  ještě  relativně  nízké.

Občas  se  vyskytují  chyby  ve  skloňování  (např. Hylás  nemá  gen.  „Hyláse“,  nýbrž  „Hyla“  nebo

„Hyly“,  plurál  od  chlamys  nejsou  „chlamisy“  nýbrž  chlamidy)  či  rodech  (mnohokrát  citovaná

Argonautika nejsou femininum singuláru, nýbrž neutrum plurálu).

Formální  úroveň  bibliografických  odkazů  je  slušná,  byť  i  zde  se  řada  drobných  prohřešků

najde:  v  anglických  názvech  se  střídá  úzus  ohledně  používání  velkých/malých  písmen,  údaje

o místu  vydání  a  nakladateli  jsou  občas  ze  záhadných  důvodů  v  hranatých  závorkách  (vcelku

pravidelně, byť zcela bezdůvodně, u statí ve sborníku, ale např. i u Bowry, On the Greek margins), u

českých překladů chybí údaje o překladatelích a přinejmenším o datu původního vydání, které by

čtenáři  umožnilo  si  citované  dílo  zasadit  na  časovou  osu  (např.  Eliade).  V  poznámkách  jsou

některé práce od počátku citovány zkráceně a chybí první nezkrácený odkaz (např. Dodds v pozn.

4 na s. 2, Kern v pozn. 10. na s. 3).

Vážným  formálním  prohřeškem  je  neuvádění  českých  překladatelů  primárních  pramenů.

Nyní naprosto nelze  rozlišit, které  citáty překládal autor  sám a u kterých přebírá  existující pře‐

klady (v reálu  je to tak půl na půl). V pozn. 1 na s. iii  je sice naznačeno, že „[s]eznam existujících

překladů  je  k  nalezení“  v  autorem  publikované  antologii  orfických  textů,  z  tohoto  kryptického

odkazu ovšem nezasvěcený naprosto nepochopí,  že  z  těchto  existujících překladů  čerpá  i před‐

kládaná práce, nemluvě o  tom, že nelze od  čtenáře očekávat, že si u každého citátu bude v  jiné

knize pracně ověřovat, jestli náhodou není převzat z něčího překladu.

3) Práce s prameny (7 bodů)

Práce s prameny je asi nejsilnější stránkou předkládané práce (pomineme‐li samozřejmě fakt, že je

zbytečně rozsáhlá). Autor pracuje s maximální možnou šíří primárních pramenů, uvádí  je v ori‐



ginále  i překladu. Dlužno dodat, že  tyto prameny byly ve  skutečnosti všechny  shromážděny ve

dvou moderních edicích orfických zlomků, což práci s nimi velmi usnadňuje a autora  to zbavilo

nutnosti  je  vyhledávat  –  stačilo prostě  číst dané  edice  a  vybírat,  které prameny  chce  odcitovat,

a které nikoli.  I  tak  je  ale  jeho  záběr úctyhodný,  zvláště  když  bere  v potaz  též prameny  arche‐

ologické, zejm.  různá vyobrazení na vázách  či zrcadlech  (která ale už bohužel v práci neuvádí).

Stejně  tak maximální  je  jeho znalost sekundární  literatury, s níž pracuje v rozsahu běžném spíše

pro disertace.

Autorovy překlady  jsem, přiznám se, systematicky nekontroloval, mj. i z toho důvodu, že se

(jak  jsem uvedl výše) na první pohled nedaly rozlišit od překladů přejatých. Kde  jsem namátkou

kontrolu provedl, byl překlad v 90 % případů správný, zhruba v 10 %  jsem nalezl drobné chyby,

které jsem vyznačil ve výtisku práce.

4) Vlastní přínos (3 body)

Práce  je do velké míry kompilačního  rázu. Samotné prameny byly moderními badateli  již  shro‐

mážděny dostatečně, autorovi tedy stačí se držet jejich edic a poté je ad hoc komentovat. Ve svých

komentářích  přitom  autor  z  velké  části  prostě  jen  shrnuje,  co  badatelé  k  danému  tématu  zají‐

mavého řekli. V řadě případů vyjadřuje i svůj vlastní názor, v němž většinou upřednostňuje jednu

badateli  nabídnutou  interpretaci  před  jinou,  ale  v  několika málo  případech  nabízí  i  svůj  zcela

vlastní  pohled;  činí  tak  nicméně  pouze  „lokálně“,  tj.  jde  o  postřehy  týkající  se  detailů,  nikoli

celkové organizace probíraného materiálu. Má‐li  tedy   kritérium vlastního přínosu hodnotit  (jak

stanoví naše oborová pravidla), zda „autor své primární i sekundární prameny přetavuje v nějaký

nový,  organický  celek“,  pak musím  konstatovat,  že  z  větší  části  nepřetavuje. Určitý  originální

potenciál mají některé komparativní exkursy, nicméně i v nich autor většinou prostě jen následuje

některé moderní badatele, a navíc  je nemá do  celkové koncepce práce nijak  systematicky začle‐

něny, a jejich případná originalita je tak opět pouze lokálního rázu bez dopadu na organický celek

práce. Sliboval‐li název práce „komparativní analýzu mýtu“, nepodařilo se tento cíl příliš naplnit.

5) Obecný přesah práce (1 bod)

V tomto aspektu tkví největší slabina práce. Jistě není nutné, aby religionistické práce hýřily obec‐

nými  teoriemi  náboženství,  nicméně měly  by  se  vyznačovat  jistou metodologickou  sofistikova‐

ností, s níž  je  téma uchopováno. Toto se bohužel o předkládané práci  říci nedá. Naopak  je plná

nereflektovaných metodologických problémů.

Autor například často zvláštním způsobem mísí rovinu mytickou a historickou. Takto např. již

na s. 1 o Orfeovi hovoří ruku v ruce s Pýthagorou a Empedokleem jako o jedné z „neobvyklých a

do  značné míry  aurou  tajemství  zahalených  postav“,  které  se  „na  sklonku  archaického  období

řeckých dějin“ vynořují „z  temna věků“.  Je  tedy Orfeus  stejně historickou postavou  jako Empe‐

doklés? Na dalších stranách  je Orfeus chápán  již správně  jako postava  čistě mytická, ale  i zde  je

často pohled na mýtus  zvláštně historizující. Když např.  autor probírá Orfeův původ, hledí na

mytickou genealogii doslovně, jako by šlo o historii, a rozsáhle pak řeší „rozpor“ mezi tím, zda je

Orfeovým otcem Apollón  či Oiagros,  jako by nevěděl,  že v mýtech  jsou  alternativní genealogie

naprosto běžné a představují prostě způsob,  jak o dané postavě podat komplexnější zprávu, než

jakou by umožnila genealogie zcela jednoznačná.

Stejně  tak  se v práci  často mísí Orfeus  tradičně mytický  s Orfeem orfickým. Když  se např.

autor  na  s.  34–35  pozastavuje  nad  v  jeho  očích  překvapivým  faktem,  že  v  Apollóniových

Argonautikách Orfeus  vybízí  ke  krvavé  oběti,  ač  byl  jinak  „patrně  již  někdy  v  archaické  době“

spojován „s vegetariánskou alimentární praxí“, uniká mu právě rozdíl mezi těmito dvěma Orfey.

Je samozřejmé, že hranice mezi nimi není zcela ostrá a že  je často obtížné rozhodnout, co  je  ještě

součástí  tradičního  obrazu Orfea,  a  co  je  až  obraz modifikovaný  orfismem. Ale  i  když  je  toto

rozlišování  obtížné,  je  třeba  se  nad  ním  systematicky  zamýšlet,  zvláště pokud  by  jednou  z  vý‐



chozích otázek práce bylo, proč  se právě Orfeus  jevil  jako vhodný kandidát na patrona nového

náboženského hnutí,  jímž orfismus byl. Autor  se  ale o  žádné  takové  zamyšlení nepokouší  a na

řadě míst,  jež by si ho přímo eminentně žádaly (např. v kapitole o Orfeovi  jako zasvěcovateli do

mystérií), nedává vůbec najevo, že by si byl jeho potřeby vědom.

Celkově práci zoufale schází  jakékoli promyšlenější pojetí  toho, co  je vlastně mýtus a  jak  se

chová.  U  takovéto  práce  je  to  klíčové  mj.  i  z  toho  důvodu,  že  autor  často  pracuje  se  starší

literaturou, která je z dnešního hlediska metodologicky velmi naivní, a proto by si žádala i určitou

religionistickou kritiku. Nyní se v práci mísí pohledy vedené z naprosto nesouměřitelných meto‐

dologických perspektiv,  aniž  by na  to  byl  čtenář  jakkoli upozorněn. Výsledným dojmem  je  tak

naprostý metodologický mišmaš,  v  němž  lze  jistě  nalézt  i  různé  zajímavé  prvky,  ale  který  je

vnitřně rozporný a dohromady nevytváří žádný koherentní tvar.

Práce splňuje všechny nároky kladené na bakalářskou práci, a proto  ji navrhuji přijmout k obha‐

jobě a hodnotím ji 17 body, tj. jako dobrou.

V Praze, 4. 9. 2015 Doc. Radek Chlup, PhD.


