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PRÚTKARSTVO:  HISTÓRIA A SÚÈASNOS�
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This is a study of the past and present of dowsing � a phenomenon, which is most
probably rooted in ancient human experience. In the first part of the study, the
writer deals with cultural and historical sources of our knowledge about this phe-
nomenon. He shows how it developed during successive historical ages � antiquity,
the Middle Ages and modern history, and also compares the practice of dowsing in
far-flung areas, such as China, the Near East and Europe. In the second part of the
study, the writer attempts to present the results of an analysis of the contemporary
practice of dowsing in modern societies. Moreover, he attempts to describe, con-
ceptualise and interprete this often publicly discussed phenomenon from the point
of view of dowsers themselves.
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Zaujímavým, odbornej i laickej verejnosti relatívne známym fenoménom1 � ktorý v prin-
cípe vyu�íva ka�dý praktik (èlovek skúsený a zruèný v tej-ktorej sfére aktivít), disponujúci
tzv. mimoriadnymi schopnos�ami � je prútkarstvo, resp. prútikarstvo.2 Existuje viacero
definícií,3 sna�iacich sa verbálne vymedzi�, èo je to prútkarstvo, na èom sa zakladá princíp
jeho fungovania, aká je sféra uplatnenia v praxi atï., popisujúcich v�ak zväè�a parciálne,
najmarkantnej�ie sa manifestujúce symptómy tohto fenoménu. V súèasnej dobe je azda
najprecíznej�ím verbálnym vyjadrením typických znakov prútkarstva definícia z polovice
80. rokov 20. storoèia (oficiálne prijatá v Záhrebe na VI. medzinárodnom kongrese o vý-
skume  psychotroniky, zaoberajúcom sa aj prezentovanou problematikou),4 pod¾a ktorej
prútkarstvo predstavuje �pecifickú formu bioindikácie,5 tzv. biolokáciu � èo je nov�ie in-
ternacionálne oznaèenie, pregnantnej�ie vystihujúcej�ie princíp fungovania fenoménu prút-
karskej reakcie. Pod prezentovaným termínom sa rozumie �schopnos� ¾udského organiz-
mu detegova� a interpretova� informácie o teréne a jeho okolí prostredníctvom fyzikálnych
polí, prípadne s vyu�itím viac èi menej rozvinutej biotelegnostickej6 schopnosti� (PSY-
CHOTRONIKA � ZÁKLADNÉ POJMY, ZÁSADY A PROLEGOMENA 1985: 122).
Vyjadrené tautologickou haplózou: jednotlivec s potenciou biolokácie sa v zásade orien-
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tuje predov�etkým na tzv. extrasenzorické prijímanie údajov o urèitej lokalite, súvisiace
buï s vhodnos�ou, èastej�ie v�ak s nevhodnos�ou toho-ktorého miesta pre daného èloveka.
Napokon vyh¾adávanie istých pásiem nevhodných pre dlhodobý pobyt ¾udského organiz-
mu (oznaèovaných v dne�ných èasoch najèastej�ie ako tzv. geopatogénne zóny)7 je viac-
menej v�eobecne známe u� aj u nás, ba stalo sa v súèasnosti priam módou pre èas� na�ej
populácie.

Hoci je prútkarstvo mimoriadne populárne u èasti (a to nielen) slovenského obyvate¾-
stva práve v dne�nej dobe (aj to neraz iba z dôvodu uspokojivej pekuniárnej zábezpeky),
vonkoncom nepredstavuje nejaký nový jav, ktorý sa objavuje azda iba v súèasnosti ako
akási forma �arlatánstva � ako to neraz mylne komentujú v rôznych èasopiseckých porad-
niach èi iných masmediálnych reláciách redaktori, pravdepodobne v�ak neve¾mi poznajú-
ci podstatu danej problematiky. Schopnos� detegova� rozmanité, ale pritom celkom kon-
krétne informácie o teréne prostredníctvom prútika (èi iného in�trumentu), je fenoménom
ve¾mi starej datácie, vychádzajúcim s najväè�ou probabilitou z prastarej ¾udskej empírie,
keï�e ho èlovek  zakalkuloval do svojho poznania takmer vo v�etkých známych kultúrach.
Vyjadrené precíznej�ou verbálnou formou: záznamy o aplikácii prezentovanej ¾udskej
hability nachádzajú bádatelia v rôznych dejinných epochách, ako i v navzájom vzdiale-
ných regiónoch. Napokon uvedený fakt, �e prútkarstvo má svoje korene v skúsenosti (ako
v jednom z najhodnotnej�ích informaèných zdrojov poznávania), nepotvrdzujú iba mnohí
výskumníci zaoberajúci sa problematikou metapsychológie � ergo popri inom aj okruhom
otázok, súvisiacich s doteraz nedostatoène verifikovanými psychickými schopnos�ami èlo-
veka, ktoré zatia¾ nemo�no explikova� na základe dosia¾ známych zákonitostí biopsychic-
kých procesov a fyzikálneho pohybu � ale poukazuje naò aj významná slovenská etno-
grafka E. Horváthová kon�tatovaním, �e �empirické skúsenosti ukazujú, �e niektorí
jednotlivci majú v rôznej miere vrodený cit pre rozlí�enie rozdielov v �truktúre urèitých
prírodných materiálov, ktorý im umo�òuje zisti� najmä výskyt podzemných prameòov�
(HORVÁTHOVÁ 1995: 96);  i autor hesla �proutkaøství� v Malé èeskoslovenské encyklo-
pedii (publikovanej e�te pred spoloèensko-politickými zmenami v novembri 1989), pod¾a
ktorého je prútkarstvo �zalo�ené na psychickej citlivosti osôb /tzv. prútkarov/ k zmenám fyzi-
kálnych polí, spravidla je podlo�ené i prospektorskými skúsenos�ami�  (MÈE 1987: 132).

Po nevyhnutnom úvode v�ak prejdeme priamo k prvej z dvoch  rámcových my�lienok
prezentovaného príspevku � ku kultúrnohistorickému kompendiu o existencii fenoménu
prútkarstva. Na�u kognitívnu exkurziu za dejinnými faktami zaèneme v krajine pre nás
exotickej, priestorovo i kultúrne znaène vzdialenej, v Rí�i stredu. Pod¾a viacerých údajov
toti� za v�eobecne �najstar�iu známu správu o prútkarstve sa pova�uje obraz èínskeho
cisára Kuang Yü, ktorý panoval v rokoch 2205-2197 pr. n. l. Na dochovanom obrázku dr�í
v jednej ruke akúsi vidlicu v tvare písmena ypsilon � prútik� (BIENIK 1991: 5; porov.
HOOVER 1992: 25; JANÈA 1992: 63; TELÚCH 1994: 7). Práve v tomto období, èi pres-
nej�ie zaèiatkom 3. tisícroèia  A. C. vstupuje do èínskej histórie kultúra Lung-�an, poves-
tná predov�etkým svojimi legendárnymi vládcami Fü-Si, �en-Nung a Chuang-Ti. Pod¾a
iných prameòov u� v tejto starovekej ére èínskych dejín, �za cisára Fü platil zákon, ktorý
zakazoval budova� nové stavby na miestach, kde sa pohol indikátor v ruke cisárskeho prú-
tikára� (SAGMEISTER 1992: 14; porov. BIENIK 1991: 74). Takéto lokality, resp. celé
zemské pásma nevhodné pre dlhodobý pobyt ¾udského organizmu (ale i pre väè�iu èas�
fauny) sa v Èíne oznaèovali a dodnes oznaèujú ako tzv. draèie �ily (resp. draèie chodníky),
èo je síce pre Európanov kuriózny, exotikou zaváòajúci, ale pritom sémanticky kongruent-
ný pojem s termínom (v na�om regióne omnoho známej�ím; porov. precedentnú pasá�)
geopatogénne zóny � GPZ.
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I keï je datácia faktickej aplikácie prútkarstva niekedy relatívne sporná,  na základe
staroèínskych skriptúrnych dokladov o energetických teóriách (èchi,8 draèie �ily) mô�eme
takmer s istotou predpoklada�, �e efekt tzv. biolokácie bol v Rí�i stredu prakticky vyu�íva-
ný najneskôr v 2. stor. A. C. (podrobnej�ie informácie porov. BIENIK 1991: 7; SAGMEIS-
TER 1992: 81). Taktie� je evidentné, �e profesionálnym praktikom (cisárskym prútkarom)
sa pripisovala i dispozícia akejsi divotvornej hability (biotelegnózie; podrobnej�ie údaje
porov. v pozn. è. 6), a tak mo�no prútkarsto v �ir�om zmysle slova priradi� k tzv. mantic-
kým umeniam.9

S fenoménom prútkarstva a draèích �íl (draèích chodníkov) úzko súvisí aj iné starodáv-
ne èínske uèenie, tzv. feng �uej (uvádzame len aproximatívne pomenovanie, preto�e rôz-
nos� oznaèení, resp. transkripcia èínskeho názvu tohto tradièného umenia do európskych
jazykov je i v zahraniènom, aj v na�om písomníctve znaèná: napr. feng-shui, feng-shu,
feng-�ui, feng-�u, feng-èua atï.). Feng �uej znamená nieèo ako umenie umiestòovania, èo
je mo�né interpretova� aj ako umenie utvárania harmonicky vyvá�eného prostredia, ktoré
je následne zdrojom pozitívnej energie a zdravia èloveka. Pôvodne umenie umiestòovania
(feng �uej) vzniklo z potreby vyh¾adávania najvhodnej�ieho miesta na pochovanie èloveka
(starí majstri feng �uej, teda akísi �geomanti�, pri tomto postupe napr. pou�ívali ve�tecký
kompas s názvom luo pchan). V súèasnosti slávi feng �uej obrovský boom predov�etkým
v západných krajinách (zaèalo v�ak prenika� u� aj k nám), kde bohatí a mocní tohto sveta
sa sna�ia i takýmto spôsobom �ozdravi�� prostredie, v ktorom �ijú. Pre spoznanie starodáv-
neho uèenia feng �uej sa realizujú i viaceré predná�ky a kurzy (informácie na nich sú v�ak
neraz podávané vo ve¾mi skreslenej a zjednodu�enej podobe; v súèasnej dobe sú ich hlav-
nými protagonistami u nás predov�etkým man�elia Jadry�nikovci) a postupne sa o prezen-
tovanej problematike vydávajú aj rozsiahle publikácie,10 v ktorých eventuálny záujemca
iste nájde dostatok podrobnej�ích údajov.

Z Ïalekého východu sa prenesme na opaèný koniec ázijského kontinentu, do Palestíny
(z gréc. Gé Palaistiné, èi�e Krajina Fili�tíncov; názov regiónu v�ak zahàòa �ir�í priestor,
nielen samotné Fili�tínsko, ale tie� Galileu, Samáriu, Pereu, Izrael a Judeu), do krajiny,
kde fenomén prútkarstva takisto nebol neznámym úkazom, o èom svedèia viaceré pasá�e
niektorých starozákonných biblických spisov. V svätopisoch Izraelitov (kanonizovaných
textoch Starého zákona), ktoré mali v priebehu posledných dvoch tisícroèí evidentný vplyv
na utváranie európskej duchovnej (ale i hmotnej) kultúry, existujú mnohé záznamy o nie-
ktorých ideách o jednotlivcoch disponujúcich akousi supranaturálnou mocou.11 Popri iných
textových pasá�ach  mô�u by� napr. aj biblické opisy uvo¾nenia prameòa vody úderom
Moj�i�ovej palice (porov. Ex 17, 5-6; Nm 20, 8-11) pod¾a niektorých autorov (porov.  napr.
BIENIK 1991: 7; ZÍBRT 1908: 34) akýmsi dokladom, �e hebrejské etnikum bolo obozná-
mené s efektom biolokácie. Dokonca mo�no kon�tatova�, �e starovekým Izraelitom bola
známa aj habilita èloveka detegova� informácie o vonkaj�om, ale i vnútornom prostredí
bez vyu�itia be�ných ¾udských zmyslov (tzv. bioindikácia; porov. úvodnú pasá�, resp. i pozn.
è. 5 a 6), realizovaná èasto prostredníctvom nejakého in�trumentu (napr. palice), preto�e
v Knihe proroka Ozeá�a existuje v tomto kontexte záznam: �Svojho dreva sa dopytuje a
jeho palica mu ve�tí� (Oz 4, 12).

K uvedeným informáciám je v�ak zároveò potrebné  poznamena�, �e hagiografy (a to
nielen biblické) majú popri vonkaj�om, teda zjavnom slovnom zmysle, aj mnohé ïal�ie
vnútorné významové roviny (napr. alegoricko-symbolickú, morálnu, anagogickú), ba do-
konca implicitne umo�òujú aj ezoterickú exegézu, ktorá je urèená len skutoèným zasvä-
tencom. Z tohto aspektu potom prezentované kanonizované texty Starého zákona, ktoré
reprezentujú tie� èiastku posvätných spisov, popisujúce napr. uvo¾nenie prameòa vody
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úderom Moj�i�ovej palice, sa nemusia  vníma� iba ako h¾adanie vody, ba ani dopytovanie
sa palice v Ozeá�ovom proroctve len ako ve�tenie � ako aj ïal�ie, v na�om príspevku ani
neuvádzané biblické pasá�e o mnohých iných fenoménoch � ale mô�u sa interpretova�
(a aj sa vysvet¾ujú) v omnoho �ir�om význame a súvislostiach, ktoré sú v koneènom dô-
sledku ve¾mi vzdialené kurantnej profanizujúcej explikácii, zalo�enej na doslovnej per-
cepcii verbálneho textu.

Z ázijského kontinentu sa teraz prenesieme na európsky svetadiel, a to do obdobia
faktického starovekého svetového impéria, Rímskej rí�e, ktorá svojou rozlohou, ako i vzá-
jomným prepojením, vytvárala priaznivé podmienky pre konvekciu rozlièných vplyvov
spirituálneho charakteru, od krajín Orientu a� po západné oblasti ve¾rí�e. O racionalizme
i pragmatizme starých Rimanov sa u� napísalo kvantum kníh, ale pritom sa neraz zabúda,
akú funkciu zohrávala v ich religióznych ideách mágia. Napriek nepochybne racionálnej-
�ie orientovaným povahovým èrtám � ktoré v�ak niektorí autori znaène hyperbolizujú �
ako bolo mo�no v tej dobe príznaèné pre príslu�níkov iných etník, takisto aj Rimania tú�ili
dozvedie� sa, èo ich v budúcnosti oèakáva,12 na èo vyu�ívali rozmanité metódy divinaèné-
ho charakteru.

Rimania v zásade poznali tie isté spôsoby ve�tenia ako starí Gréci13 a osvedèené divi-
naèné postupy (ako aj ich realizátorov) dokonca i klasifikovali. Napríklad slávny rímsky
reèník Markus Tullius Cicero vo svojom spise De divinatione (O ve�tení), v ktorom sa
v�ak pri prezentovanom roztriedení pridà�al �Platóna, rozoznáva dva druhy ve�tenia: prvé
je odborné a spoèíva vo vysvet¾ovaní znamení poskytovaných vtákmi, vnútornos�ami obe-
tí, v �ahaní �rebu atï.; druhé je prirodzené, súvisí s du�ou proroka alebo prorokyne priamo
osvietenej bo�stvom. Prvé mo�no nazýva� umelým alebo induktívnym; druhé vnuknutým
alebo intuitívnym... druhý spôsob, mantiké, ktorý Platón uznával ove¾a väè�mi ako prvý,
spoèíval v akomsi delíriu alebo extáze /po grécky mania, po latinsky furor/. Vyznaèovali
sa ním proroci: napríklad Bakis, ale najmä prorokyne, Sibyly a Pýtie, ktorým vraj bo�stvo
dávalo vnuknutie priamo, a nie prostredníctvom znamení. Vyznaèovali sa ním aj �snívajú-
ci�, ktorí dostávali zjavenie v spánku� (FLACELIÉRE 1977b,a: 455, 454). �peciálnej po-
zornosti sa v�ak u starých Rimanov te�ila haruspicinae disciplina, teda metóda haruspi-
kov, zalo�ená na skúmaní peèení obetných zvierat. Niektorí autori v tomto kontexte uvádzajú
aj tvrdenia, �e kým �si starí Rimania èi Gréci postavili osadu, vybudovali najprv na vy-
hliadnutom mieste ohradu pre ovce. Nechali ich tam rok èi dva pás�. Potom nieko¾ko oviec
zabili a vyòali im peèeò. A osadu tam postavili len vtedy, keï boli v�etky peèene zdravé�
(SAGMEISTER 1992: 18; porov. BIENIK 1991: 75). Tým s ve¾kou pravdepodobnos�ou
chceli predchádza� umiestneniu svojich obydlí na miestach zdravotne èi inak nevhodných
pre trvalý pobyt ¾udí. Ove¾a podrobnej�ie popisuje spôsob urèovania vhodnej èi nevhodnej
lokality pre stavbu mesta � prostredníctvom obhliadky vnútorností oviec a dobytka pasú-
ceho sa na parcelách potencionálneho urbárneho staveniska � Vitruvius Pollio, pôsobiaci
ako architekt starého Ríma za èias imperátora Gaia Octaviana (cisára Augusta), vo svojom
spise De architectura (bli��ie porov. napr. aj BIENIK 1991: 75). Zdá sa teda, �e ide o akúsi
analógiu fenoménu (ktorý sme naznaèili u� v predchádzajúcom texte o Rí�i stredu) staro-
vekých èínskych cisárskych zákonov, zakazujúcich budova� nové stavby na tzv. draèích
�ilách (porov. precedentnú pasá�). Rimania v�ak neh¾adali len vhodné miesta pre svoje
obydlia, ale pomocou lieskových prútov h¾adali profesionálni rímski studniari predov�et-
kým vodu � starorímski aquileges vykonávali uvedenú èinnos� ako samostatnú �ivnos�
(porov. HORVÁTHOVÁ 1995: 96); vyh¾adávanie vody touto metódou sa v�ak spomína
napr. aj u starých Grékov, Skýtov a Germánov; za akéhosi reprezentanta uvedeného postu-
pu spomedzi galérie bohov rímskeho panteónu mo�no pova�ova� boha mestskej brány,
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vchodov a východov, zaèiatku a èasu Janusa, ktorý �s palicou v ruke otvára pramene�
(ZÍBRT 1908: 34), ale zároveò aj Nájady, nymfy riek, stojatých vôd a prameòov mali ako
svoj atribút prút. Ba dokonca, v roku 371 P. C. za vlády kres�anského cisára Valenia, �sa
pomocou kyvadla a abecednej tabu¾ky pokú�ali nájs� meno budúceho Cézara� (HOOVER
1992: 25-26; podrobnej�ie dáta porov. napr. aj CAVENDISH 1994: 51-52), èo je v zásade
kongruentný údaj so správou v Knihe proroka Ozeá�a o habilite èloveka detegova� infor-
mácie o vonkaj�om èi vnútornom prostredí bez vyu�itia be�ných ¾udských zmyslov pros-
tredníctvom nejakého indikátora, napr. palice, prútika, sférického kyvadla a podobne (po-
rov. precedentnú pasá� o Palestíne; resp. priamo Oz 4, 12).

Nielen v starovekej epoche, ale i v eóne európskeho stredoveku bolo známe prútkar-
stvo, resp. jeho formy u viacerých etník, v niektorých prípadoch (najmä v germanofón-
nych regiónoch) dokonca aj ako �ivnos� (podrobnej�ie údaje uvedieme v nasledujúcej pa-
sá�i). Z ná�ho poh¾adu je zaujímavé, �e aj v slovanskom materiáli (ktorý je nám kultúrne
najbli��í i najznámej�í) z tohto obdobia nachádzajú bádatelia dôkazy o jestvovaní ideí
o jednotlivcoch (prútkaroch), disponujúcich takouto potenciou magického charakteru, teda
habilitou prútkarstva. V predchádzajúcom texte sme u� spomenuli, �e prútkarstvo sa v �ir-
�om zmysle slova priraïuje k tzv. mantickým umeniam. Hoci niektorými autormi je feno-
mén prútkarstva úzko vymedzovaný iba ako zvlá�tna a neverifikovaná metóda vyh¾adáva-
nia spodnej vody, rudných lo�ísk, resp. i pokladov, prostredníctvom �peciálneho prúta (tzv.
siderizmus), evidentne nebol tento osvedèený postup detekcie informácií o rozmanitých,
be�ným poh¾adom nevidite¾ných predmetoch èi javoch, aplikovaný len v prezentovanom
zmysle. Prútkar v zásade vystupoval ako akýsi taumaturgos, schopný odha¾ova� svojím
�zázraèným prútom� mnohé skryté tajomstvá (porov. napr. aj uvedený výrok proroka Oze-
á�a, èi ve�tenie mena budúceho rímskeho cisára). V prútkarskom umení sa v�ak neuplat-
òoval iba prútik (zhotovovaný najèastej�ie z liesky, jel�e èi vàby vzh¾adom na ich relatívne
znaènú elasticitu), ale vyu�íval sa aj ïal�í typ detekèného in�trumentu � kyvadlo, niekedy
oznaèované i ako siderické (t. j. z lat. hviezdne) kyvadlo, vyrábané ako závesné zariadenie,
ktoré tvorilo záva�ie a takmer v�dy i samostatný záves. Kyvadlo ako formu diagnostické-
ho nástroja aplikovali na rôzne úèely i starí Slovania, èi�e mo�no kon�tatova�, �e ani na�im
slovanským predkom nebol tento �pecifický druh ve�teckého umenia neznámy, ako o tom
svedèia doklady (napr. z Po¾ska èi z východoslovanských krajín) zo stredovekej éry európ-
skej histórie. Zo staroslovanského (ale i neskor�ieho) obdobia toti� existujú záznamy, �e
ako kyvadlo sa napr. pou�ívalo aj sito (tzv. koskinomancia) zavesené dr�adlom alebo ni�ou
za prst, eventuálne ako záves mohli slú�i� i no�nice zabodnuté do sita, prièom palec ruky
sa vkladal do otvoru v rukoväti týchto no�níc. Hádalo, resp. ve�tilo sa z pohybov a otáèa-
nia sita, prièom prostredníctvom koskinomancie sa dokonca pátralo napr. aj po zlodejovi
tým spôsobom, �e ak sa sito po zdvihnutí do vzduchu otáèalo, tak potvrdzovalo podozre-
nie na urèitú osobu (porov. HOLUBY 1958: 268; VÁÒA 1990: 242; VPSKZS 1991: 220).

V prelomovej epoche neskorého európskeho stredoveku a zaèiatku novoveku, v dobe
obrovských sociokultúrnych premien, vzrastá aj poèet jednotlivcov, zaoberajúcich sa za
pomoci tzv. èarovného prútika (eventuálne známeho ako ve�tecká palica, resp. i pod ná-
zvami v iných lingválnych skupinách, napr. latinským výrazom virgula divinatoria èi ana-
logickými  nemeckými pomenovaniami Wünschelruthe a Frageruthe) predov�etkým h¾a-
daním vody, ale i rôznych pokladov, vzácnych èi menej u�¾achtilých kovov, zlodejov, vrahov
atï. V nemeckých krajinách celkom be�ne vykonávali prostredníctvom virgule14 � pou�í-
vali ich nielen na detekciu smeru zlatonosných a striebronosných �íl, ale aj pri prospekcii
iných nerastných surovín, napr. nových so¾ných a neskôr i uho¾ných lo�ísk � vyh¾adávanie
ïal�ích banských nálezísk a� do konca 18. storoèia (v niektorých regiónoch príle�itostne
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dokonca a� do polovice 19. stor.) ako samostatnú pro-
fesiu �pecializovaní baníci, tzv. Ruthengängeri (porov.
HOLUBY 1958: 267; HORVÁTHOVÁ 1995: 96). Re-
prezentujú tak akýsi modernej�í variant starovekých
profesionálnych prútkarov (porov. napr. text o èínskych
cisárskych prútkaroch èi o profesionálnych rímskych
studniaroch, tzv. aquileges). Z literárnych prameòov je
evidentné, �e prútkari jestvovali aj v iných krajinách
Európy, a to nielen západne od územia Slovenska (napr.
v Èechách, Anglicku, Francúzsku), ale i priamo u nás.
V 14.-15. stor. sa zaèalo v celej strednej Európe èoraz
viac aplikova� pou�ívanie virgúl pri viacerých aktivi-
tách a z dôb najväè�ieho rozkvetu stredoslovenských
baníckych miest pochádzajú i záznamy o èinnosti prút-
karov, prièom je zaujímavé, �e na rozdiel od be�ných
prútikov z dreva (jel�a, vàba, lieska) pou�ívali aj kovo-
vé (medené) virgule, aplikácia ktorých sa k nám z naj-
väè�ou pravdepodobnos�ou dostala u� v priebehu vpá-
du Tatárov (tzv. mongolský prútik; mosadzné virgule sa
v�ak poèas 17. a 18. stor. vyu�ívali i v ïal�ích európ-
skych krajinách; podrobnej�ie informácie porov. v na-
sledujúcej pasá�i, resp. v pozn. è. 15). Nielen v regióne
stredného Slovenska, ale i v banských oblastiach Spi�a
predstavoval prútkar významnú osobu, ktorá mala dô-
le�itú funkciu pri rozhodovaní o �a�be v danej lokalite,
niet v�ak nijaký známy skriptúrny záznam o tom, �e by
prútkarstvo u nás jestvovalo ako samostatná �ivnos�.
Faktom v�ak ostáva, �e realizácia prútkarstva (predo-
v�etkým v studniarstve na urèenie výskytu a håbky vod-
ného zdroja) na území Slovenska je sporadicky dolo�ená etnografickými záznamami, ako
v 19. stor. (HOLUBY), tak i v priebehu 20. storoèia (HORVÁTHOVÁ, lkw) � neberúc
samozrejme do úvahy enormný rozmach prezentovanej aktivity v poslednom desa�roèí,
o ktorom isté parciálne informácie uvádzame v nasledujúcich pasá�ach.

Summa summarum, idey o akejsi èarovnej moci prútika neboli roz�írené len u slovan-
ských, ale v�eobecne u v�etkých indoeurópskych národov. Mnohé motívy prezentovaného
charakteru nachádzame aj v ¾udových rozprávkach, v ktorých èarovný prút napr. ukazuje
cestu, otvára bralo a podobne. Odhliadnuc od rozprávkových elementov, z ktorých mnohé
symbolicky odrá�ajú realitu, jestvujú etnografické záznamy, �e nielen v bájach èi poves-
tiach, ale i v skutoènom  lokálnom spoloèenstve sa vyskytovali osoby, disponujúce akými-
si zázraènými prútikmi, ktoré slú�ili napr. na h¾adanie stratených predmetov èi zablúde-
ných domácich zvierat, odha¾ovanie zlodeja, rozli�ovanie pravdy od klamstva, zis�ovanie
pohlavia die�a�a poèas intrauterinného obdobia atï. K ïal�ím zále�itostiam poverového
charakteru � napríklad ako si zhotovi� prútik, ako a kedy s ním pracova�, aké modlitby
pritom odrieka� atï. � porov. podrobnej�ie informácie uvedené napr. v HORVÁTHOVÁ
1995: 96 èi ZÍBRT 1908: 36-41.

Popri príbuzensky viazaných a generaène odovzdávaných tradièných znalostiach o fe-
noméne prútkarstva existovala aj súveká, akási odborná spisba o prezentovanej problema-
tike. Napríklad u� okolo r. 1490 zozbieral a upravil staroveké a stredoveké uèenie o umení

Mosadzný prútik s rozvidlením. Èín-
ska tlaè, 2. stor. pr. n.l. V�etky ilustrá-
cie z publikácie J. Bienik: Zázraèný
prútik. Bratislava 1991.
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h¾ada� vodu v útrobách zeme prostredníctvom prútika
benediktínsky mních Basilius Valentin v spise Testamen-
tum. Neskôr sa spomínaným javom zaoberá napr. Georg
Agricola (De re metallica, 1550), barón de Beausoleil,
Johann Rudolf Glauber (Baníctvo, 1652), jezuita Dechal-
les, francúzsky uèenec Vallemont (La physique occulte,
1692), abbé Mallemon (Okultívna fyzika, po�a�ne trak-
tát o magickom prútku, 1702) a mnohí ïal�í bádatelia,
dokumentujúci rozvoj prútkarstva v tomto období spis-
mi obdobnej orientácie (porov. BIENIK 1991: 10; ZÍ-
BRT 1908: 34).

Po akomsi kultúrnohistorickom kompendiu o jestvo-
vaní fenoménu prútkarstva mô�eme prejs� k druhej, v ti-
tule avizovanej rámcovej my�lienke prezentovaného prí-
spevku, a to k jeho synchrónnej existencii v na�ej
modernej spoloènosti, resp. i k istej jeho percepcii �
konkrétne: z aspektu vnímania samotných prútkarov ako
nosite¾ov tohto javu. Na�u informatívnu exkurziu, ktorá
pouká�e, ako daný fenomén pretrváva a funguje v sú-
èasnej societe, zaèneme najprv akousi terminologickou
diskrepanciou. Toti� v modernom svetovom písomníc-
tve, ktoré sa zaoberá prezentovanou problematikou, exis-
tuje viacero názvov pre pomenovanie fenoménu detek-
cie informácií o prostredí bez vyu�ívania známych piatich
¾udských senzorov. Be�ne sa pou�ívajú výrazy ako napr.
fabdomancia, rádioestézia, rádionika, kryptoestézia, rob-
domantia, biofyzikálny fenomén, siderizmus a niektoré

ïal�ie, ktoré mô�u eventuálneho bádate¾a zavádza� do omylu, resp. i odvádza� od názoru,
èi jednotliví autori e�te vôbec analyzujú jeden a ten istý jav. V slovenskej literatúre (odbor-
nej i populárnej) sa pou�ívajú na jeho oznaèenie buï star�ie termíny prútikarstvo, prút-
karstvo, resp. niekedy aj prútkarsky jav, alebo i nov�ie � keï�e pojmoslovie nebolo homo-
génne, a to nielen pri pomenovaní prezentovaného fenoménu, uplatòuje sa nová
terminológia internacionálneho charakteru � u� uvedené termíny bioindikácia a bioloká-
cia. Etymón oboch star�ích slovenských pojmov � prútkarstvo, prútikarstvo � poukazuje
jednoznaène na najèastej�ie na na�om území (ale samozrejme aj v iných regiónoch) pou�í-
vaný in�trument, ktorý oddávna slú�i na extrasenzorickú detekciu informácií o teréne,
resp. pregnantnej�ie o objektoch pod zemským povrchom (v na�ich podmienkach sa uve-
deným spôsobom kedysi zis�ovala preva�ne prítomnos�, resp. håbka prameòa vody, urèo-
val sa v�ak, i keï zriedkavej�ie, napr. smer zlatonosných a striebronosných �íl, teda nále-
ziská u�¾achtilých kovov èi výskyt iných rudných lo�ísk, ba h¾adali sa aj rôzne poklady),
teda prút, prútik. Pravdepodobne najznámej�ím detekèným nástrojom je labilný systém vo
forme dichotomickej rázso�ky, èi�e � vyjadrené zrozumite¾nej�ie � konár (prút) dvojvidli-
covito rozrastený v tvare �ir�ieho písmena �Y�. Chýrnej�ie je v�ak azda jeho latinské ozna-
èenie virgula (povestná virgula divinatoria, t. j. ve�tecká palica), prièom na Slovensku je
zaznamenaný (HOLUBY) i jej lokálny slovakizovaný latinizmus virhu¾a. Operátor (prúti-
kar) s uvedeným bifurkaèným in�trumentom pracuje tak, �e dr�í ramená (teda �ypsilono-
vé konce�) rázso�ky oboma rukami, buï v zovretých dlaniach alebo iba medzi prstami, èi

Prútkar pri práci na drevoryte zo 16.
storoèia.
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u� podhmatom alebo nadhmatom, s nasmerovaním ostrého zakonèenia virgule do hori-
zontálnej polohy pred seba, prièom nad miestom, kde sa h¾adaný objekt nachádza, zaène
neuchopený ostrý koniec prútika vibrova� vo vertikálnom smere.

V minulosti sa pou�íval na zhotovenie virgule prírodný materiál (najmä drevo, najèas-
tej�ie z jel�e, liesky èi vàby vzh¾adom na ich relatívne znaènú elasticitu, ale aj z agátu,
hrabu a vi�ne; tie� rybie kosti a napr. v krajinách Ju�nej Ázie i bambus), ktorý bol v zásade
naporúdzi neustále, av�ak napr. taký jel�ový, vàbový èi lieskový prútik ¾ahko strácal pru�-
nos�, a tak mohol by� vyu�ívaný iba doèasne. Spomenuli sme u� v precedentnej pasá�i, �e
z tohto dôvodu, ako i z dôvodu zlo�itej�ej manipulácie pri extrasenzorickom zis�ovaní
informácií iného charakteru (nie v�dy prútkar h¾adal iba vodné pramene èi lo�iská rúd), sa
uplatòoval aj ïal�í typ detekèného in�trumentu � kyvadlo, niekedy oznaèované i ako side-
rické (t. j. z lat. hviezdne) kyvadlo, resp. u nás relatívne èasté je aj pomenovanie prevzaté
z nemèiny, pendel. V ka�dom prípade � bez oh¾adu na názov � i�lo v�ak o kyvadlo s tzv.
sférickou charakteristikou,  ktorého pohyb nebol obmedzovaný iba na kmity do strán (ako
pri be�ných pendlovkách), ale ktoré sa mohlo pohybova� v akomko¾vek smere. Indikátor
tohto typu sa vyrábal ako závesné zariadenie, ktoré tvorilo záva�ie a takmer v�dy i samo-
statný záves, opä� síce podobne ako pri virguliach zväè�a z prírodných materiálov, av�ak
ich kvalitatívna zmena v èase v tomto prípade nemenila ich funkènos� (ako tomu bolo
napr. pri strate elastickosti prútika). Ako materiál mohlo slú�i� na zhotovenie kyvadla fak-
ticky èoko¾vek � z archeologických nálezov vyplýva, �e záva�ím najèastej�ie bývali gu¾ky
z dreva alebo zo slonoviny, opracované malé horské kry�tály, neskôr i predmety z kovu, èi
u� z bronzu, mosadze, medi alebo zlata (známy je snubný prsteò), ale i zo skla èi porcelá-
nu; závesom bývali nite, u majetnej�ích i kovové (zlaté, strieborné) retiazky. Spomeòme
len ako uká�ku diferenciácie aplikácie tohto typu detekèného aparátu � zaznamenaného
v�ak nielen v staroslovanskom období v Po¾sku a vo východoslovanských krajoch, ale aj
v 19. stor. na francúzskom vidieku � sito zavesené dr�adlom alebo ni�ou za prst, resp. ako
záves mohli slú�i� i no�nice zabodnuté do sita (tzv. koskinomancia; podrobnej�ie informá-
cie porov. v predchádzajúcej pasá�i o prezentovanom �pecifickom type mantického ume-
nia, resp. v príslu�nej uvedenej literatúre).

Azda najväè�iu morfogenézu prekonávali kyvadlá a prútiky zaèiatkom 20. stor., keï sa
zaèali podomácky vyrába� z rôznych kovov15 umo�òujúcich ich zhotovenie nielen do roz-
manitých bizarných foriem, ktorých kvalitatívna stránka sa èasom nemenila, ale v prípade
virgule i jej podstatné zmen�enie, prièom na jej uchytenie u� staèila iba jedna ruka (v ta-
kom prípade sa ramená kovového prútika dr�ia vo vertikálnej polohe medzi palcom a pros-
tredníkom, resp. ukazovákom buï ¾avej, alebo pravej ruky). Objavujú sa i kyvadlá s vyhå-
beným otvorom, teda duté, ale aj prútiky so sluèkou na hrote, ktoré umo�òujú umiestnenie
tzv. svedka, t. j. akejsi vzorky substancie (èi u� minerálu, ako napr. zlata, striebra atï.,
alebo ampulky s vodou, ale i inou kvapalinou), ktorá sa týmto spôsobom h¾adá. V dne�nej
dobe mo�no vidie� v rukách jednotlivcov senzitívnych na rozmanité fyzikálne i nefyzikál-
ne heterogenity terénu (prútkarov) pri ich praktických úkonoch �iroký sortiment indikáto-
rov (v súèasnosti sú vyrábané i predávané priam masovo) skutoène v tých najneuverite¾-
nej�ích formách. Kovové virgule sa napr. zhotovujú najèastej�ie v tvare:

� písmena �Y� � v jazyku prútkarov tzv. lastovièky; keï�e sú pomerne �a�ké, sú vhod-
nej�ie pre pokroèilých praktikov;

� písmena �L� � slangovo tzv. elká; zvyèajne sa pou�ívajú pri zis�ovaní terénnych neho-
mogenít dve väè�ie �elká� v oboch rukách, ale niekedy iba jedno, zhotovené napr. zo zvá-
raèskej elektródy, prièom jeho krat�ie rameno sa neraz zasúva i do rúroèky z versatilky; za
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jednu z najjednoduch�ie �zhotovených� virgúl typu �L�, ktorú sme videli, mô�eme azda
pova�ova� teleskopickú rádioanténu zohnutú do pravého uhla;

� písmena �T� �  ve¾mi ¾ahký indikátor  vhodný predov�etkým pre zaèiatoèníkov.
Popri nich sú ob¾úbené aj pru�inové, resp. �pirálové virgule, ktoré sa mô�u dr�a� jedno-

ruène alebo i obojruène. Na novodobých kyvadlách sa ako záva�ie pou�ívajú rôzne rotaè-
né telesá, valèeky, sklenené nádoby s ortu�ou èi drôtiky z medi, bronzu, mosadze èi iných
zliatin, poskrúcané do rozmanitých foriem. Skutoènos�, �e fantázii sa medze nekladú ani
v tejto sfére ¾udských aktivít, mô�u potvrdzova� uká�ky nezvyèajných detekèných in�tru-
mentov � napr. ako fakticky funkèné a pou�ívané kyvadlo slú�i i retiazka zo splachovaèa
WC, na konci ktorej je zavesený budík, a ako naozaj bizarná virgula mô�e vraj fungova�
dokonca i �ivý organizmus: �Len pre zaujímavos�, videl som aj manipulátora, ktorý ako
indikátor pou�il �abu. Jednu jej zadnú nohu chytil medzi ukazovák a prostredník, a druhú
medzi prstenník a malíèek. Nad miestom zóny sa �aba vztýèila, asi tak o stodvadsa� stup-
òov, ale �abe sa pritom niè nestalo a tvárila sa pokojne� (m, 1955).

Po obsiahlej�ej deskripcii typov a vývojových foriem mechanických nástrojov na tzv.
extrasenzorickú detekciu informácií o prostredí prejdeme u� priamo k fenoménu bioloká-
cie a s ním súvisiaceho okruhu otázok. V dne�nej dobe u nás, ale i vo svete, sa tzv. �prút-
karsky jav� prakticky uplatòuje najmä v geológii, archeológii èi architektúre napr. pri pro-
spekcii ropy, detekcii podzemných in�inierskych sietí èi lokalizácii nebezpeèných
geologických zlomov, ale tie� pri h¾adaní nezvestných ¾udí, ba dokonca aj v komplemen-
tárnych medicínskych náukach a kuratívnych metódach. Summa summarum, spomenutá
�iroká aplikácia v praxi sa odrazila i vo fakte, �e u nás � hoci je to pomerne ¾ahko dostupná
informácia,  málokto o tom otvorene hovorí, èi pí�e � je prútkarstvo oficiálne zaradené do
odboru 904 528, poskytujúc slu�by v oblasti in�inierskej geológie a hydrogeológie, a do-
konca existuje aj osobitná kategória literárnych prameòov s názvom Druhy nadania, ktorá
v rámci svetovej informatickej katalogizaènej klasifikácie (medzinárodného desatinného
triedenia � MDT) oficiálne zahàòa i súbor diel o problematike prútkarstva a prútkarov pod
oznaèením 159.928.23.

Z precedentne uvedených údajov je evidentné, �e v praxi sa uplatòuje fenomén biolo-
kácie relatívne èasto, i keï jeho efektívnos� sa v princípe obmedzuje � na rozdiel od tzv.
bioindikácie, ktorá je charakterizovaná ako habilita detekcie údajov o celom vonkaj�om i
vnútornom prostredí, teda nielen o zemskom povrchu, resp. o objektoch pod ním � �iba�
na extrasenzorické prijímanie informácií o teréne. Najèastej�ie sa v súèasnej dobe zis�uje
spomenutá, takmer módna zále�itos�, prítomnos� najrôznej�ích fyzikálnych i nefyzikál-
nych zdraviu �kodlivých heterogenít tej-ktorej lokality. Ich najroz�írenej�ie pomenovanie
je geopatogénna zóna (GPZ), av�ak výsti�nej�ím a pregnantnej�ím je pre ne oznaèenie:
prirodzené zemské pásma s katabolickým efektom na ¾udský organizmus. Pod¾a skúseností
prútkarov sú to predov�etkým oblasti, primárne súvisiace s geologickými anomáliami (napr.
tektonickými zlomami, presunmi hornín, rádioaktívnymi lokalitami), tokmi podzemných
vôd (i niekdaj�ími, teda u� dávno vysu�enými èi pres�ahovanými), ale aj s tzv. Hartmanno-
vými a Curryho pásmami, ktoré vytvárajú pravidelnú geomagnetickú a geoelektrickú �
teda i fyzikálne ¾ahko merate¾nú � mrie�ku (napr. pruhy,  nazvané pod¾a ich objavite¾a
MUDr. Manfreda Curryho, riadite¾a Medicínsko-bioklimatického in�titútu v Riederau, majú
charakter horizontálne polarizovaného �iarenia vlnovej då�ky 11 a� 21 cm, max. v�ak a�
100 cm, teda v oblasti ultravysokého kmitoètu, resp. decimetrových vån ako èasti spektra
mikrovån, tautologicky, ale laickej�ie  vyjadrené � v diapazóne od 300 MHz do 3 GHz, a
pruhy nazvané pod¾a ich objavite¾a MUDr. Ernsta Hartmanna, vedúceho Výskumného
pracoviska geologickej biológie v Eberbachu, majú pod¾a fyzikálnych meraní povahu ve¾-
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mi krátkych vån so zahustenými iónmi sodíkového �iarenia, teda vlnovej då�ky cca. 588,997
nanometra; Hartmannove a Curryho pásy sa v súèasnosti niekedy oznaèujú i zjednocujú-
cim termínom, odvodeným od �tátnej príslu�nosti ich objavite¾ov, ako tzv. �vajèiarska
mrie�ka, v star�ej práci o prútkarstve Umenie prútkarenia z konca minulého storoèia (z r.
1888), teda pred oficiálnou vedeckou verifikáciou týchto zemských pásiem, je v�ak mo�-
né nájs� pomenovania severné zóny a západné zóny). Popri zemských pásmach s katabolic-
kým efektom na ¾udský organizmus prirodzeného (resp. prírodného) charakteru jestvujú
aj oblasti antropogénneho pôvodu, to znamená arteficiálne, resp. nie prirodzenou aktivi-
tou prírody, ale naopak èinnos�ou èloveka vznikajúce negatívne, tzv. technopatogénne zóny
(TPZ; vytvárajú ich predov�etkým in�inierske siete, ako kanalizácia èi elektrické a plyno-
vé rozvody, tie� najrôznej�ie melioraèné aktivity, ale napr. i podzemné dutiny, zasypané
zvy�ky múrov, èi dokonca aj rôzne technologické �iarenia 20. storoèia, generované napr.
rozhlasovými a televíznymi vysielaèmi, radarmi, masermi, lasermi atï.), na ktorých je
pod¾a skúseností prútkarov podobne ako na GPZ tie� nevhodný � z h¾adiska uchovávania
optimálneho zdravotného stavu � dlhodobý pobyt, èo prakticky znamená najmä snahu
o vyvarovanie sa spánku èi trvalej�ej práci na takto profilovaných lokalitách. Okrem GPZ
a TPZ v�ak jestvuje aj akýsi ich pozitívny pendant � hoci vo väè�ej èasti spisby o prútkar-
stve niet o tomto fakte takmer �iadna zmienka,  neraz mnohí praktici v tejto sfére aktivít,
tobô� nie laici, ani len netu�ia o jeho existencii �  tzv. geoeugénne zóny (GEZ), to zname-
ná: prirodzené zemské pásma s anabolickým efektom na ¾udský organizmus. V serióznej�ej
odbornej literatúre tohto zamerania sa predsa len sem-tam objaví urèitá informácia o ich
existencii a v zahraniènom písomníctve sa zvyèajne oznaèujú termínmi ako napr. �lay
lines� èi �heilige Linien� (teda akési �sväté èiary�), eventuálne i niektorými ïal�ími popis-
nými pomenovaniami. Ich stimulujúci úèinok èas� rozh¾adenej�ích senzitívnych jednotliv-
cov16 vyu�íva niekedy i v terapii, av�ak aj v tomto prípade si musia terapeuti uplatòujúci
ich aplikáciu poèína� opatrne, preto�e nielen katabolický, ale �ani anabolický efekt geo-
eugénnych oblastí nie je vhodný pre dlhodobý pobyt. Èlovek predsa nemô�e stále iba nieèo
priijíma�, veï by praskol� (m, 1947), èi�e rezumujúc, pre dlhotrvajúce pretrvávanie ¾ud-
ského organizmu na jednom mieste (spánok, práca) predstavuje � pod¾a skúseností senzi-
tívnych osôb na nehomogenity fyzikálnych i nefyzikálnych polí � najvhodnej�í priestor
energeticky neutrálne miesto, èi v danom zmysle: lokalita so stabilnou antropo- i geo-
energeticko-informaène17 nevyhranenou situáciou, ktorá tak zamedzuje dlhodobej ne-
vhodnej (èi u� negatívnej alebo pozitívnej) stimulácii biosystému. Napokon toto poznanie
vychádza nielen so skúsenosti súèasných prútkarov, ale je v korelácii (aspoò sèasti) i s is-
tými tradiènými predstavami v ¾udovej kultúre Slovenska, pod¾a ktorých urèitý priestor
mohol ma� tak pozitívny, neutrálny, ako aj negatívny charakter. Na margo, mo�no poveda�,
�nie dostatoèných� vedomostí niektorých prútkarov o existencii geoeugénnych zón, je v�ak
taktie� ako istú apológiu vhodné doda�, �e medzi praktikmi v prezentovanej sfére sú skôr
známej�ie � ak budeme vychádza� z terminologickej duality mikrokozmu (¾udského orga-
nizmu, ktorý tie� disponuje tzv. èakrami, èo sú pod¾a ideí roz�írených vo viacerých kultú-
rach zvlá�tne energetické centrá, zabezpeèujúce koncentráciu a zároveò i distribúciu �ivotnej
sily prostredníctvom energetických dráh, nádi) a makrokozmu (v tomto konkrétnom prí-
pade nie vesmíru ako celku, ale iba v dimenziách na�ej planéty) � akési �kladné zemské
èakry�, èi�e vyjadrené tautologicky, urèité pozitívne planetárne energetické oblasti s ana-
bolickým efektom na ¾udský organizmus:

�Geoeugénnych zón je menej (menej ako geopatogénnych � pozn. autora) a sú vlastne
toto�né s lej-líniami (lay lines) a ich krí�enie vytvára zemské èakry. Ve¾ká èas� z nich pripa-
dá na moria, kde sa to nedá vyu�i�, av�ak nielen na krí�ení, ale po celom priebehu medzi
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dvoma èakrami je ve¾mi priaznivá situácia na stavbu takých miest, kde sa ¾udia oddávna
zhroma�ïujú a naèerpávajú urèitú silu� (m, 1937). V Európe je takýchto lokalít pozitív-
neho charakteru, pod¾a vyjadrení nieko¾kých prútkarov, iba zopár (napr. jedna je v oblasti
severného Nemecka neïaleko pobre�ia oproti polostrovu Rujana, druhá v po¾skom Kra-
kowe pri Wawelskom hrade, ïal�ia v Damanhure neïaleko dedinky Vidracco pri meste
Ivrea v severnom Taliansku), av�ak o existencii takéhoto miesta na území Slovenska sa
(aspoò z autorovi dostupných informaèných zdrojov) zatia¾ nevie.

Po deskripcii fenoménu biolokácie, teda popisu toho, èo v�etko sú prútkari schopní
prostredníctvom svojich detekèných in�trumentov �mera�� (odèítava� informácie zo svoj-
ho vonkaj�ieho okolia), prejdeme i k percepcii a interpretácii jeho fungovania z aspektu
vnímania samotných prútkarov ako nosite¾ov tohto javu. Hoci sa v�eobecne v literatúre (èi
u� v na�ej etnografickej, porov. napr. HOLUBY 1958: 267-268; HORVÁTHOVÁ 1995:
95; SOULKOVÁ 1908: 251; TYKAÈ 1907: 242; ZÍBRT 1908: 32, 34-36, 40; alebo i v nie-
ktorej súèasnej, napr. v publikácii J. Bienika s názvom Zázraèný prútik, vydanej v r. 1991
a v mnohých ïal�ích) tvrdí, �e samotný in�trument je èarovným (ve�teckým, zaèarova-
ným, zázraèným a pod.) predmetom, resp. má èarovnú moc, ktorou èloveku ukazuje napr.
vodu, poklady, ale tie� i predpokladaného zlodeja, miesto v ¾udskom organizme postihnu-
té chorobou zatia¾ e�te v latentnej forme, a teda nezistite¾né lekárskou diagnostickou apa-
ratúrou atï., tak pod¾a nedávno minulých ako i v súèasnosti ïalej realizovaných výskumov
sa zis�uje, �e s danou, nie celkom výsti�nou mienkou nemo�no plne súhlasi�, preto�e ne-
odha¾uje reálny stav, ba mo�no kon�tatova�, �e omnoho správnej�í náh¾ad na jav prútkar-
skej reakcie sa nachádza práve na opaènej strane kontinua � teda, �e indikátorom, èi pres-
nej�ie bioindikátorom je èlovek, a nie ne�ivý nástroj (prútik, kyvadlo). Pritom samotné
pohyby detekèného in�trumentu (èi skôr akéhosi ukazovadla alebo mechanickej ruèièky)
vyvolávajú slabé mikrokontrakcie muskulatúry ruky prútkara � kedysi na zaèiatku vý-
skumov sa v tomto zmysle prezentovalo i presvedèenie o tzv. �ideomotorickom pohybe�,
èo v�ak neskôr mnohé experimenty vyvrátili � ktoré sú determinované psychickými, fy-
ziologickými i energetickými procesmi prebiehajúcimi v ¾udskom organizme. Napokon je
zaujímavé, �e na uvedený fakt � teda, �e pri realizácii prútkarstva zohráva rozhodujúcu
funkciu habilita èloveka-prútkara, a nie vlastnos� nástroja (prútika) � poukázala aj E. Hor-
váthová  kon�tatujúc, ��e niektorí jednotlivci majú v rôznej miere vrodený cit pre rozlí�e-
nie rozdielov v �truktúre urèitých prírodných materiálov, ktorý im umo�òuje zisti� najmä
výskyt podzemných prameòov. Virgula je v ich rukách vhodným diagnostickým nástro-
jom, kým pre väè�inu ¾udí, u ktorých spomínaná schopnos� absentuje, je nepou�ite¾ný�
(HORVÁTHOVÁ 1995: 96).

Medzi eklatantné príklady súèasnej interpretácie fungovania biolokácie (ale i v�eobec-
nej�ie bioindikácie) prostredníctvom jednoduchých mechanických in�trumentov patria
z najväè�ou pravdepodobnos�ou dve nasledujúce výpovede na�ich informátorov (zazna-
menané sú aj ïal�ie výpovede paralelného charakteru, av�ak nie v takej koncíznej forme),
ktoré zároveò sumarizujú i precedentné kon�tatácie.

�Indikátory sú pomôcky na vizualizáciu anomálií. Keï sa prútikár naprogramuje, jed-
noducho tá virgula alebo kyvadlo reaguje ïaleko citlivej�ie na rôzne typy anomálií. Èi�e
je to iba priemet zvonka, ktorý vyplýva z mojej vôle, èi�e chcem to, a cez psychoregulatívnu
podstatu sa projikuje na biopole18 a porovnáva ho s energoinformaènou situáciou terénu,
a potom spätne celý tento most sa dostáva ako priemet do anatomicko-biochemickej pod-
staty, v ktorej vytvorí rôzne mikrokontrakcie svalov, pokia¾ hovorím o zis�ovaní anomálií
indikátorom. Tieto mikrokontrakcie, ktorých je ve¾mi ve¾a, sa prejavia aj na mojom indiká-
tore a dôjde k reakcii. Èi�e biolokaèným prístrojom som ja sám, alebo v�eobecnej�ie, je
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ním èlovek. Je ve¾mi smie�ne poèu�, keï niekto
hovorí napríklad, �e: �Prosím �a pekne, èo to má�
za virgulu, veï tým nemô�e� niè zisti��. Takéto po-
sudzovanie je ve¾mi hlúpe. Dokazova�, �e táto vir-
gula je lep�ia ako druhá, lebo mne dobre ukazuje,
preto je lep�ia ako ktoráko¾vek iná. Ka�dý èlovek
si musí sám vybra� indikátor, ktorý chce pou�íva�.
Neexistuje rada, odporúèaná ve¾kos�. To v�etko sú
hlúposti a èudujem sa, �e ¾udia vyrábajúci indiká-
tory, v poslednej dobe najmä v�elijaké kyvadlá, ich
predávajú za relatívne ve¾a peòazí a ¾udia to ku-
pujú, lebo si myslia, �e to je ten správny a dobrý,
a e�te aj reklamu si na to spravia. Tak to vôbec
nie. Èlovek si musí nejaký indikátor vybra� alebo
vyskú�a� povedzme z desiatich tvarov alebo mate-
riálov. Na základe vlastnej skúsenosti ti poviem, �e
som mal u� nieko¾ko desiatok indikátorov, ale do-
dnes nie som spokojný. Dnes mám tri na rôzne veci.
Èi�e neexistuje jeden: toto je tá najsprávnej�ia vir-
gula alebo kyvadlo...

Ïal�í problém je, �e niektorí nosia obrovské vir-
gule, a� im ide ruku odtrhnú�, iní zase úplne malé
bl�ky. Tu si treba uvedomi�, �e indikátor je iba akási
ruèièka na prístroji. Je to akoby si povedal, �e sa ti
viac páèi ruèièka na tachometri trabanta ako na
rolsrojse /rolls-royce/, a preto by si povedal, �e tra-
bant je lep�ie auto ako rolsrojs /rolls-royce/. Èi�e
musím si rozmyslie�, èo chcem dosiahnu�, akú vizualizáciu a èím. Keï robím rukou, je to
tro�ku inak. Ruka mo�no nie taká presná, ale je ve¾mi spo¾ahlivá. S indikátormi sa to dá
zase robi� vyslovene s presnos�ou na centimeter� (m, 1955).

�Ide o to, �e indikátory musia by� labilné systémy, ktoré èlovek v urèitej situácii doká�e
udr�a� v nejakej polohe a ktoré sa v prípade zistenia anomálie zaènú hýba�. Prièom po-
chopite¾ne nie sú inteligentné, hoci sa hovorí, �e: �Virgula mi ukázala�, alebo: �Kyvadlo mi
ukázalo�. Berme to tak, �e je to spôsob hovorenia. V skutoènosti si to uká�em sám. Virgula
alebo kyvadlo sú iba ruèièky ako na akejko¾vek stupnici. Podstatou toho je, �e èlovek, to èo
zachytáva, hoci prstom, dlaòou alebo nieèím iným, to zachytáva ako celok a premieta sa
mu to do svalstva, ktoré mô�e robi� mikropohyby a tie sa okam�ite za milisekundu prenesú
na virgulu a vlastne ju posunú spôsobom, ktorý si èlovek urèí. To je ve¾mi dôle�ité. Nejde
o to, aby ten indikátor mal nejakú autonómiu. Ka�dý indikátor musí ma� urèené pravidlá,
jednoznaène vo va�ich my�lienkach. Urèite si pravidlá, �e keï tá virgula urobí pohyb tým
smerom, znamená to to, iným smerom to znamená to. Dá sa to aj u kyvadla a nemusíte
pou�íva� �iadne drahé kyvadlo. Ja som zobral z ná�ho domáceho lustra kúsok, ktorý má tú
výhodu, �e má hrot a preto ukazuje ve¾mi presne a je zavesený na obyèajnej oce¾ovej
retiazke. Kyvadlo mô�e by� z èohoko¾vek, na materiáli vôbec nezále�í. Staèí jednoznaèné
zakódovanie v my�lienkach, �e keï mi to kyvadlo zaène kýva� urèitým smerom, znamená to
áno alebo nie. Pochopite¾ne, mô�u to by� len tie najjednoduch�ie veci. Neèakajme, �e tým-
to spôsobom sa nám dostanú celé vety odpovedí. Ide skôr o to èi áno, èi nie, prítomnos�,
neprítomnos� urèitej informácie, ktorú týmto spôsobom získavam alebo h¾adám� (m, 1937).

Potulný prútkar zo 16. storoèia.
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Rezumujúc uvedené, ale i mnohé ïal�ie výpovede analogického èi presnej�ie konvergu-
júceho charakteru, podstatným faktorom pri bioindikácii, pod¾a poèetných verifikaèných
procedúr realizovaných v súèasnosti, je samotný ¾udský organizmus. (I z tohto dôvodu sa
star�ie oznaèenie prútkar /prútikár/ substituuje nov�ím a spresòujúcej�ím internacionál-
nym názvom bioindikátor, ktorý ove¾a pregnantnej�ie vystihuje princíp fungovania feno-
ménu prútkarskej reakcie; bio � �ivý, indikátor � ukazovate¾.) A naopak �zázraèný prútik�
èi �ve�tecké kyvadlo� sa v prezentovanom zmysle vníma iba ako istý typ mechanického
nástroja � kvalita ukazovadla pritom nezávisí ani od druhu zhotovovacieho materiálu (zla-
ta, dreva, kovu, skla a i.), ani od jeho tvaru (èi u� vo forme �lastovièky�, �elka�, zaveseného
sita, splachovaèa od WC, alebo aj takej bizarnosti ako �ivá �aba) � ktorý predstavuje iba
akúsi ruèièku prístroja (�prístrojom� je v danom prípade èlovek), spåòajúcu v�ak potrebné
technické parametre, èi�e primeranú ve¾kos� a dostatoènú labilitu na to, aby mohla jasnej-
�ie zvidite¾ni� a súèasne i zosilni� relatívne nízke nadprahové (u trénovaných jednotlivcov
dokonca i subliminálne) vnemy. Tie sa prejavujú jemnou muskulatúrnou motorikou,  sla-
bými mikrokontrakciami svalstva ruky, v ktorej sa príslu�ný in�trument (virgula, kyvadlo)
dr�í. Samozrejme, nielen èlovek v roli bioindikátora (prútikára) je schopný reagova� na
zmeny fyzikálnych polí, s ktorými prichádza do kontaktu. Aj najrôznej�ie geoaktívne zóny
(geoaktívna zóna je súhrnným názvom pre GPZ i GEZ) èi iné nehomogenity tzv. energe-
ticko-informaèného po¾a terénu, manifestujúce sa aj sekundárnymi (eventuálne a� terciár-
nymi) fyzikálnymi efektmi, mo�no zis�ova� i normálnou prístrojovou technikou, napr. cit-
livými detektormi ionizácie, protónovou magnetometriou (meria zmeny indukcie
magnetického po¾a s presnos�ou radu 10-1 nT), magnetometrickým zariadením vyu�ívajú-
cim Hallov fenomén (e�te presnej�ia aparatúra umo�òujúca mera� zmeny intenzity magne-
tického po¾a men�ieho ako 1,2 x 10-11 Am-1), kombináciou polarizaèných a farebných fil-
trov atï. Existuje  vypracovaná rozsiahla metrológia bioindikaèného fenoménu, teda
rozmanité cie¾avedomé postupy, ktoré relatívne objektívne snímajú reakciu prútkarov, napr.
metóda akustickej, ale i magnetoakustickej rezonancie, metóda spontánnych potenciálov,
chemitrónová metóda, optickoelektronická metóda, bioluminscenèná metóda a mnohé
ïal�ie. Pre nás vari najzaujímavej�iu informáciu predstavuje fakt, �e aj bývalí èeskoslo-
venskí bádatelia vyvinuli elektronické zariadenie dokazujúce reakcie prútkarov (vynález
828480; autori Still, Rejdák, Fléger, Chlubna), ktoré je zalo�ené na princípe elektroodpo-
rového, elektromagnetického a rezonanèného merania (podrobnej�ie porov. BIENIK 1991:
50-73; SAGMEISTER 1992: 20, 45). Keï�e uvedenú aparatúru v�ak väè�ina ¾udí nemá
k dispozícii, ba zväè�a ani nepoznajú metódy vyh¾adávania GPZ, GEZ a TPZ prostredníc-
tvom týchto prístrojov, tak na zis�ovanie nehomogenít sa jednoducho vyu�íva èlovek zo
schopnos�ou rozli�ova� rôzne zmeny fyzikálnych, ale i nefyzikálnych polí,  senzitívna oso-
ba � prútkar. Zatia¾ sa predsa len v prezentovanej sfére prakticky lep�ie darí ¾uïom ako
technike a mo�no kon�tatova�, �e v súèasnej dobe je doteraz najpresnej�ím, najlacnej�ím,
ako aj najcitlivej�ím (i keï zároveò niekedy  relatívne nie a� tak objektívnym) �prístrojom�
samotný èlovek.

Na záver deskripcie, ako i parciálnej interpretácie fenoménu prútkarstva pripomeòme
známy fakt, �e spôsobilí prútkari doká�u detegova� informácie o akomko¾vek teréne a jeho
okolí nielen kontaktným, ale i tzv. di�tanèným spôsobom.19 Aby v�ak mohli jednotlivci
s rozvinutou percepciou nehomogenít fyzikálneho, ale i nefyzikálneho po¾a zis�ova� na
dia¾ku napr. GPZ èi TPZ v urèitom byte, resp. i na pracovisku,  je potrebná v prvom rade
predov�etkým podmienka priamej prosby o pomoc tým-ktorým èlovekom �iadajúcim o vy-
h¾adanie problémových èi �kodiacich oblastí postihujúcich jeho zdravotný stav (v slangu
senzitívov sa hovorí o �zónopozitivite� èi �zónopozitívnom èloveku�), a ako ïal�í postulát
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k di�tanènej biolokácii je tie� potrebný aj akýsi navádzací prostriedok, to znamená pri
priestorovo vzdialenej detekcii GPZ, TPZ bytu èi pracoviska (miestností, kde sa �zónopo-
zitívny jednotlivec� dlhodobo zdr�uje, kde najèastej�ie spí a pracuje) je nevyhnutný i pres-
ný plánik týchto priestorov. Iste�e, bioindikáciou (kontaktnou èi di�tanènou) sa nemusia
zis�ova� len zóny, ale fakticky èoko¾vek. Pod¾a na�ich informácií, ktoré sme  zaznamenali
pri terénnych výskumoch, sa v súèasnosti zásadne u� iba di�tanèným spôsobom odha¾ujú
napr. tzv. porobeniny,20 preto�e pri ich kontaktnom vyh¾adávaní, teda fyzicky zúèastnene
priamo na mieste výskytu porobenín, dochádzalo v minulosti � pod¾a výpovedí niektorých
informátorov � k vá�nemu po�kodeniu zdravia h¾adajúceho senzitíva, buï k jeho doèasné-
mu, ale niekedy i trvalému vyradeniu z týchto aktivít. K presnému urèeniu, kde sa porobe-
niny nachádzajú (porobenina predstavuje konkrétny produkt: hmotný výsledok, vzniknu-
tý praktikou porobenia), je opä� nevyhnutne potrebný èo najvernej�í plánik priestoru, kde
sa po�kodený jednotlivec dlhodobo zdr�uje, preto�e tieto hmotné nosièe zla sa pod¾a skú-
seností prútkarov umiestòujú práve kvôli po�kodeniu konkrétneho èloveka (alebo kon-
krétnej rodiny) tam, kde trávi najviac svojho èasu, teda pri jeho dome vonku na dvore
(predzáhradke), v dome èi v byte. Ako sme v�ak u� naznaèili, bioindikáciou sa nemusí
zis�ova� len negatívny vplyv rôznych zón alebo tzv. porobenín, ale �mera�� (detegova� in-
formácie z prostredia o prostredí) mo�no � a v koneènom dôsledku v praxi prútkari i �me-
rajú� � takmer úplne v�etko, akúko¾vek skutoènos�: napr. vhodnos� alebo nevhodnos� po-
travín, lieèiv (èi u� alopatických alebo homeopatických preparátov) pre konkrétneho
èloveka, èasté je tie� meranie krvného tlaku, ale i zis-
�ovanie hladiny obsahu rôznych chemických èi orga-
nických látok (napr. cukru, cholesterolu atï.) v krvi,
z iných ako medicínsky orientovaných zále�itostí spo-
meòme najmä detekciu vy�arovania pozitívnej (nega-
tívnej) �energie� z umeleckých, staro�itných èi iných
diel, fakticky èoko¾vek.

Záverom príspevku o histórii i súèasnosti fenoménu
prútkarstva mô�eme rezumova�, �e nosite¾mi spomí-
naného javu sú tzv. prútkari, jednotlivci, ktorí oplýva-
jú alebo sa aspoò domnievajú, �e majú (resp. prevláda
o nich toto presvedèenie) najrozmanitej�ie vrodené,
alebo inak nadobudnuté akési supranaturálne schop-
nosti. Èi v�ak je habilita prútkarov skutoèná alebo
zdanlivá, je pre kultúrno-antropologicky (etnologicky)
orientovaný výskum v princípe irelevantná otázka,
av�ak samotná existencia osôb, ktorým sa pripisuje dis-
pozícia akýchsi schopností magického charakteru pred-
stavuje v na�ej spoloènosti reálny a neod�kriepite¾ný
fakt. Skutoènos�ou sú pravda�e aj názory � ktoré v�ak
u� majú iný charakter, nespochybòujúc samotnú exis-
tenciu jednotlivcov s predpokladanou supranaturálnou
potenciou � �e sféra prútkarstva je ve¾mi diskredito-
vaná, keï�e z nej (a najmä z neznalosti ¾udí o nej) pro-
fitujú ozajstní �arlatáni, èo napokon vyvoláva èasto
i zrejmú nechu� odborníkov, ktorí sú priaznivo naklo-
není k výskumom tohto alebo analogických fenomé-
nov a chceli by sa serióznej�ie zaobera� danou proble-

Postava prútkara. Francúzska ilustrá-
cia, Lebrun 1701.
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matikou. Jestvovanie ¾udí s predpokladanými mimoriadnymi vlastnos�ami èi schopnos�a-
mi je i napriek tomu v súèasnosti evidentne jedným z pertraktovaných fenoménov, ku
ktorému sa vyjadrujú nielen odborníci rôznych vedných disciplín (predov�etkým prírodo-
vedného a technického zamerania), ale tie� na prezentovaný sociokultúrno-historický jav
istým spôsobom nazerá, zaujíma k nemu stanovisko, vníma a hodnotí ho (pod¾a známych
zákonitostí sociálnej percepcie) i znaèná èas� jednotlivcov �ir�ej sociéty. Popritom sa samo-
zrejme aj samotní prútkari inkorporujú do �ir�ej spoloènosti a ako nositelia �pecifického
�ivotného �týlu ovplyvòujú (èi u� negatívne alebo pozitívne) názory a hodnotové postoje
i u iných jednotlivcov makrosociety. Vychádzajúc z uvedených faktov mô�eme kon�tato-
va�, �e prútkari sa spolupodie¾ajú  urèitým spôsobom aj na formovaní charakteru ka�do-
dennej reality, a ako takí iste patria aj do sféry záujmu na�ej vednej disciplíny, etnológie.

POZNÁMKY
1 Informácie, ktoré prezentujeme v �túdii, èerpáme ako z výpovedí samotných praktikov (prútkarov),

tak i z relatívne rozsiahlej literatúry o danej problematike. Fenoménu prútkarstva nevenovali pozor-
nos� iba jednotlivci, primárne sa orientujúci na praktickú aplikáciu rozmanitých okultných metodík,
ale i seriózni bádatelia, dokonca aj z na�ej vednej disciplíny (etnografie, resp. etnológie). Z tých star-
�ích etnografických publikácií, v ktorých sa prezentujú parciálne poznatky o prútkarstve,  aj o samot-
ných prútkaroch spomeòme napr. HOLUBY, J. ¼.: 1958. Národopisné práce. Zostavil a úvodnú �túdiu
napísal dr. Ján Mjartan. 1. vyd. Bratislava, SAV, s. 267-268; (lkw): 1937. Èomu sa v Kremnici dopo-
sia¾ nevenovala pozornos�. Horský ná� kraj, 3, è. 11, s. 1; SOULKOVÁ, M: 1908: Hledání vody
pomocí kouzelného prutu. Èes. Lid, 17, s. 251; TYKAÈ, J.: 1907. O virhulích. Èes. Lid, 16, s. 242;
ZÍBRT, È.: 1908. Hledaèi vody a pokladù virgulí. S 11 vyobrazeními. Èes. Lid, 17, s. 31-41; a z nov-
�ích napr. BELKO, D.: 1998a. Otázka percepcie èasu a priestoru u senzibilov. (Komparácia tradièných
a súèasných predstáv o pôsobení jedincov s nadprirodzenými schopnos�ami.) Slov. Národop., 46, è. 1,
s. 10-13; HORVÁTHOVÁ, E.: 1995. Prútkárstvo. In: Encyklopédia ¾udovej kultúry Slovenska. 2. zvä-
zok.  Bratislava, s. 95-96; VÁÒA, Z.: 1990. Svìt slovanských bohù a démonù. 1. vyd. Praha,  s. 192,
240-242. Ïal�ie poznatky z inej ako etnografickej (etnologickej) literatúry � z ktorých sme i my
èerpali pri tvorbe prezentovanej pasá�e � mô�e eventuálny záujemca nájs� predov�etkým v publiká-
ciách ALLAN, J.: 1994. Záhady. In: Viery a vyznania. Nábo�enstvá, sekty, paranormálne javy. 2. vyd.
Bratislava, VYDAVATE¼STVO SLOVART, s. 144-147; BIENIK, J.: 1991. Zázraèný prútik. (Teória a
prax rádiostézie.) /Interný materiál len pre �tudijné potreby èlenov Spoloènosti pre alternatívnu medi-
cínu./ 1. vyd. Bratislava, EKO-KONZULT. 165 s.; GÖÖCK, R.: 1992. Posledné záhady sveta. 1. vyd.
Bratislava, GEMINI, s. 153; INGLIS, B. & WEST, R.: 1992. Sprievodca alternatívnou medicínou. 1.
sl. vyd. Bratislava, PRÍRODA a. s., s. 259-266; JANÈA, J.: 1992. Psychotronika pro ka�dého. Mo�-
nosti. U�ití. Rozvoj schopností. 1. vyd. Praha, EMINENT, s. 63-107; (lr): 1996. Sila zemského �iare-
nia. In. Bosorka. Záhady, ezoterika, lieèite¾stvo, è. 8, s. 12; ROSINSKÝ, T.: 1991. Bioterapia. Príruè-
ka pre lieèite¾ov. 1. vyd. Bratislava, FLASH CHANNEL, s. 28-30; SAGMEISTER, V.: 1991. Príbehy
I. Psychotronické fenomény v príkladoch zo �ivota. Èas� prvá �Vidie��. 1. vyd. Bratislava, FLASH
CHANNEL, s. 35-42, 75-83; SAGMEISTER, V.: 1992. Základná �kola psychotroniky. 1. vyd. Brati-
slava, FLASH CHANNEL, s. 14-29; SAGO, V.: 1992a. Stredná �kola psychotroniky (10.). In: Myste-
ry, 3, roè. II., s. 26-27; SAGO, V.: 1992b. Stredná �kola psychotroniky (11.). In: Mystery, 4, roè. II., s.
26-27; TELÚCH, P.: 1994. Tajomstvo draèích �íl. Príruèka pre prútkárov. 1. vyd. Bratislava, EKO-
KONZULT. 77 s.; Ve¾ké proroctvá Sibyly, krá¾ovnej zo Sáby. Proroctvá slepého mládenca, ako aj
spôsoby ve�tenia, ich podrobný výpoèet a opis. 1991. Pod¾a prameòov arabských, biblických, star�ích
i nov�ích spracované, s dokladmi pod¾a Biblie kralickej a s porovnaním viacerých proroctiev Sibily s
proroctvami iných významných ve�tcov od najstar�ích èias spracoval Vlado Bednár. 1. vyd. Bratisla-
va, TATRAN, s. 207-224; resp. i v hesle �virgule� in: Ottùv slovník nauèný. Illustrovaná encyklopae-
die obecných vìdomostí. Dvacátý�estý díl. U � Vusín. 1. vyd. Praha 1907, J. OTTO, s. 746; èi v hesle
�proutkaøství� in: Malá èeskoslovenská encyklopedie. IV. svazek Pam-S. 1. vyd. Praha 1987, ACA-
DEMIA, s. 132. Kvantum kvalitných informácií sa nachádza i v zborníkoch predná�ok z kongresov,
ktoré organizujú Lekárska spoloènos� naturálnej medicíny a Slovenská psychotronická spoloènos�,
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resp. v niektorých èasopisoch, ktoré sa zaoberajú i touto problematikou, ako napr. Bosorka, Ego,
Gardénia, Mystery, Sophia, èi dokonca aj International Express, �ivot etc.

2 V slovenskej literatúre (odbornej i populárnej) nie je pojmoslovie pri pomenovaní prezentovaného
fenoménu homogénne (existujú viaceré star�ie výrazy, napr. prútikárstvo, prútkarstvo, prútkarsky
jav). V prezentovanom príspevku sme sa rozhodli popri moderných internacionálnych termínoch  bio-
indikácia, biolokácia  pou�íva� z existujúcich slovenských pomenovaní pre prezentovanú aktivitu ka-
texochén  výraz  prútkarstvo (s krátkym �a� ), preto�e uvedené oznaèenie zodpovedá aj pravidlám
rytmického zákona. Hoci v odbornej spisbe  � èi u� etnografickej alebo v literatúre z iných oblastí �
niektorí autori (napr. Horváthová, Bienik, Telúch) aplikujú termín  prútkárstvo ( s dlhým �á�), nepri-
kláòame sa z vy��ie uvedeného dôvodu v na�ej �túdii k tomuto pojmu. Ïal�í slovenský výraz prúti-
kárstvo (s pridaním �i� medzi spoluhlásky) je síce tie� ve¾mi pou�ívaný � i medzi na�imi informátormi
� ale keï�e sa ním neraz oznaèuje aj èinnos� súvisiaca s výrobou predmetov upletených z prútia (ko-
�ikárstvo), rozhodli sme sa v prezentovanom príspevku pre aplikáciu termínu prútkarstvo (bez �i� medzi
spoluhláskami a s krátkym �a�). V zahraniènej (anglosaskej) literatúre sa najèastej�ie na oznaèenie
uvedenej aktivity pou�íva výraz dowsing; dowsing rod na oznaèenie detekèného in�trumentu; dow-
sing zone na oznaèenie geoaktívneho pásma atï.; o danej problematike (napr. návody na vytvorenie
vlastného prútika a na jeho bazálne vyu�itie, ale tie� i o �ir�ích súvislostiach prútkarstva ) jestvuje u�
v súèasnej dobe aj viacero internetových stránok.

3 Existuje viacero verbálnych vymedzení, popisujúcich, èo sa skrýva pod výrazom prútkarstvo. Naprí-
klad (pre obmedzený priestorový rozsah uvádzame v�ak len desa� bazálnych definícií) prútkarstvo je:
* h¾adanie kovov pomocou prútika; * hledání vody pomocí proutkù; * hledání vody pomocí kouzelné-
ho prutu; * hledání vody, kovù, drahokamù proutkem èarovným, virgulí; * h¾adanie podzemných
prameòov a lo�ísk kovov pomocou �peciálneho prúta; * h¾adanie podzemných zdrojov vody pomocou
prútika v tvare vidlièky, najlep�ie z broskyne, vàby alebo hrabu, ale postaèí aj kúsok drôtu, èi ve¾rybia
kos�; * vyhledávaní spodní vody a rudních lo�isek pomocí virgule, tj. døevìné nebo drátìné vidlice,
ocelového pera, stoèeného drátu nebo jiných individuálních pomùcek, napø. kyvadla; * h¾adanie zlato-
nosných a striebronosných �íl, pokladov alebo vody; * h¾adanie vody, ale aj iných ukrytých vecí, ako
sú nafta, archeologické objekty, stratené predmety, ba dokonca nezvestné osoby; * ve¾mi stará techni-
ka, pôvodne pou�ívaná a zalo�ená na reakciu ¾udského organizmu na podzemné anomálie, predov�et-
kým na pramene, vodné toky, rudné �ily a dutiny.

4 Toto verbálne vyjadrenie typických znakov prútkarstva, zastre�ujúce mnohé iné definície, ktoré si
v�ímali iba isté parciálne charakteristiky prezentovaného fenoménu, bolo oficiálne prijaté v Záhrebe
na VI. medzinárodnom kongrese o výskume psychotroniky v r. 1986.

5 Na VI. medzinárodnom kongrese o výskume  psychotroniky v Záhrebe sa bioindikácia definovala
ako �schopnos� �ivého organizmu detegova� informácie o vonkaj�om i vnútornom prostredí� (PSY-
CHOTRONIKA � ZÁKLADNÉ POJMY, ZÁSADY A PROLEGOMENA 1985: 120).

6 Na VI. medzinárodnom kongrese o výskume v psychotroniky sa definovala i biotelegnózia, a to ako
�di�tanèné poznávanie objektívnej reality viazané na vedomie /nevedomie/, ktoré sa nerealizuje na
základe známych schopností zmyslov ani racionálnou úvahou. Informácie o objektívnej realite odo-
vzdáva subjekt priamo alebo symbolicky� (PSYCHOTRONIKA � ZÁKLADNÉ POJMY, ZÁSADY
A PROLEGOMENA 1985: 120-121).

7 Pod¾a niektorých súèasných autorov �geopatogénna zóna je taká lokalita na zemskom povrchu, ale
i nad ním, v ktorej pod vplyvom prirodzenej alebo umelej nehomogenity dochádza k zmene energe-
ticko-informaèných, ale i fyzikálnych polí na teréne i nad ním. Takéto zmeny nie sú indiferentné voèi
�ivým organizmom a mô�u ich stimulova� negatívne. Stimulácie závisia od då�ky pobytu v geopato-
génnej zóne, ale i od stavu biopo¾a biosystému a radia sa k primárnym faktorom vplývajúcim na
zdravie �ivých organizmov� (SAGO 1991: 24; porov. SAGMEISTER 1992: 18, eventuálne aj BELKO
1995: 64-67).

8 Èínsky symbol pojmu èchi vzniká spojením dvoch samostatných znakov èínskeho písma, výsti�ne
vyjadrujúcim zlo�enie èchi z dvoch navzájom odli�ných prvkov, z ktorých sa táto èínska v�adeprítom-
ná energia skladá. Prvá èas� èínskeho znaku predstavuje zlo�ku nehmotnú, nebeskú a je symbolom
energie kozmu, ktorý sa èíta ako plyn èi para (túto prvú èas� pojmu európske preklady zachovávajú),
druhá èas� èínskeho znaku èchi je zasa symbolom pre ry�u (teda potravu), èo predstavuje materiálny,
resp. pozemský komponent (túto druhú èas� pojmu v�ak európske preklady neraz zanedbávajú, èo
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vná�a do terminológie istý zmätok). Zo syntézy hmotného a nehmotného sa skladá celá èchi, ako
symbolické vyjadrenie podstaty sveta a �ivota. �ivé bytosti toti� nemo�no vníma� ako hmotu o�ivenú
energiou, ale èchi orientuje hmotu smerom k fenoménu �ivota. V zásade je v�adeprítomná �ivotná
energia, ktorú Èíòania nazývajú èchi sémanticky porovnate¾ný termín napr. so známou starorímskou
ideou o vis vitalis, resp. so starogréckym termínom dynamis (eventuálne univerzálna telesma), hebrej-
ským výrazom ruach, japonským pojmom ki, indickým pomenovaním prána, melanézsko-polynéz-
skym názvom mana etc.

9 V literatúre, zaoberajúcej sa hermetizmom, mágiou, okultizmom, ezoterickými vedami a pod., sa
obèas upozoròuje (NAKONEÈNÝ) na � v novodobých okultistických náukach vcelku be�né � ne-
správne sémantické stoto�òovanie divinácie (ve�tenie na základe �bo�ích znamení�, èi u� snov, alebo i
rôznych prírodných javov, napr. z letu vtákov, z postavenia planét atï.) a mantiky (ve�tenie prostred-
níctvom rozmanitých arteficiálnych prostriedkov, napr. kariet, kri�tá¾ovej gule atï., a tie� i prútika èi
kyvadla).

10 V 90. rokoch vy�lo u nás viacero rozsiahlych publikácií o problematike feng �uej napr.: SATOR, G.:
1998. Feng �uej. Harmónia �ivota a bývania. 1. vyd. Bratislava, IKAR. 96 s.; SPEAR, W.: 1997. Feng
�uej: Dizajn �ivota oèami starovekého uèenia. Harmonické prostredie � zdroj na�ej energie a zdravia.
1. vyd. Bratislava, IKAR. 202 s. Isté parciálne informácie o prezentovanej fenoméne v�ak mo�no
nájs� napr. i u ALLAN, J.: 1994. Záhady. In: Viery a vyznania. Nábo�enstvá, sekty, paranormálne javy.
2. vyd. Bratislava, VYDAVATE¼STVO SLOVART, s. 144-147; BIENIK, J.: 1991. Zázraèný prútik.
(Teória a prax rádiostézie.) /Interný materiál len pre �tudijné potreby èlenov Spoloènosti pre alterna-
tívnu medicínu./ 1. vyd. Bratislava, EKO-KONZULT, s. 74; ELLWOOD, R. S.: 1996. Many Peoples,
Many Faiths. Fifth Edition. Upper Saddle River, New Jersey, PRENTICE-HALL, s. 172.

11 V starozákonných kanonizovaných svätopisoch je vymenovaných viacero typov jednotlivcov s pred-
pokladanými èi pripisovanými schopnos�ami supranaturálneho charakteru. Pod¾a niektorých znalcov
by sa mohli jednotlivé kategórie �divotvorcov� charakterizova� nasledovne: ve�tec ve�til z lósov èi
vystrelených �ípov alebo vyvolával ducha màtveho; planétnik buï ve�til z oblakov, alebo mohlo ís�
o jasnovidca; èarodejník a kúzelník vykonávajú viac èinností, ale bli��ie ne�pecifikovaných; losník pri
svojej aktivite pou�íval preva�ne lósy; zaklínaè zaklínal màtvych (pod¾a iných údajov ve�til buï z vo-
dy èi letu orlov); hádaè je tie� ve�tec; èernokòa�ník sa opytoval màtvych. V zhode s Moj�i�ovým
zákonom (porov. Dt 18, 10-11 a i.) v�ak èarodejníctvo bolo prísne zakázané, a tak akýko¾vek tauma-
turgos �  èlovek praktizujúci aktivitu tohto charakteru � sa vnímal ako �realizátor neprávosti�, ktorý
mal by� za òu sankcionovaný smrte¾ným trestom. Popri nich existovali u Izraelitov aj in�titúcie �vidca�
(roé, ró�é, ro�eh, r-�-h), ako aj �ve�tca� (hozé, chózé, kósem, k-s-m), ktoré pre�li po dobytí Kanaánu
urèitými modifikáciami (predov�etkým vïaka vplyvu �prorokov� /nabi, nábí/, ktorí existovali v Pales-
tíne i v dobách pred príchodom kmeòového zväzu Izraelitov), prièom tieto in�titúcie na rozdiel od
zmienených kategórií �divotvorcov� boli starými Hebrejmi uznávané. E�te na prelome 11. a 10. stor.
pr. n. l. jahvistickí �vidcovia� (napr. Samuel, Nátan, Gád) a �proroci� existovali popri sebe, av�ak
postupne spomínané in�titúcie splývajú (porov. 1 Sam 9, 9) a ich koneèným výsledkom bol klasický
starozákonný profetizmus. Podrobnej�ie informácie porov. napr. u ELIADE, M.: 1995. Dejiny nábo-
�enských predstáv a ideí I. Od doby kamennej po eleusínske mystériá. 1. vyd. Bratislava, AGORA, s.
288-290; GECSE, G. � HORVÁTH, H.: 1990. Malý lexikon Biblie. 1. vyd. Bratislava, SPEKTRUM,
s. 164-165; HERIBAN, J.: 1998. VII. Prorocké knihy a proroci Starého zákona. In: Sväté písmo Sta-
rého i Nového zákona. Preklad a poznámky pod¾a vydaní Spolku svätého Vojtecha v Trnave: STARÝ
ZÁKON z roku 1955 � NOVÝ ZÁKON z roku 1986. Úvody k jednotlivým spisom Prof. Jozef Heri-
ban, SDB. Trnava, SPOLOK SV. VOJTECHA, s. 1442-1448; NOVOTNÝ, A.: 1992. Biblický slovník.
3. vyd. Praha, KALICH a ÈESKÁ BIBLICKÁ SPOLEÈNOST, s. 102, 724-726, 1203-1204, 1206-
1209; resp. i heslo �èarodìji� in: Ottùv slovník nauèný. Illustrovaná encyklopaedie obecných vìdo-
mostí. Pátý díl. 1892. 1. vyd. Praha, J. OTTO, s. 862.

12 Mô�eme kon�tatova�, �e prvé zmienky o snahe vyu�i� schopnosti divinaèného charakteru sú spojené
u� so zalo�ením mesta Rím, keï �Romulus vystúpil na Palatin a Remus na pahorok Aventin, aby
získali ve�tbu od bohov. Remus ako prvý spozoroval ve�tecké znamenie: uvidel letie� �es� supov. Ale
Romulus videl supov dvanás�, a preto mu prislúchala èes� zalo�i� mesto� (ELIADE 1996: 102; porov.
CIMRHANZL 1879: 207).

13 V starogréckom svete existovalo mno�stvo metód vysvet¾ovania znamení, napr. v archaickom období
bola roz�írená �ornithomanteia� � ve�tenie pod¾a druhu vtáka i jeho kriku, stupòa jeho pohyblivosti,
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miesta a smeru jeho letu; v klasickom období sa dostáva do popredia �hieroskopia� � ve�tenie z vnú-
torností zvierat zabitých pri obetách; �empyromanteia� � ve�tenie zo �iary plameòa a dymu, ktorý
stúpal z obetných zvierat poèas ich pálenia na oltári; �hydromanteia� � ve�tenie z vody; �nekromante-
ia� � nadväzovanie kontaktov s tieòmi màtvych a démonmi so zámerom zisti� budúce udalosti; �onei-
romanteia� � ve�tenie vykladaním snov; �katoptromanteia� � ve�tenie zo zrkadla; �chelóniomanteia� �
ve�tenie budúcnosti z podoby puklín v pancieri korytnaèiek spôsobených ohòom; �kléromanteia� �
ve�tenie z vytiahnutých �rebov; neskôr známa �astrológia�, ktorú si priniesli Gréci z Východu, teda
predpovedanie budúcnosti z postavenia hviezd a iných nebeských telies; �bibliomanteia� � ve�tenie
z textov posvätných kníh; �chiromanteia� � ve�tenie z ruky; èi �kledonomanteia� � predpovedanie
z mimovo¾ných alebo nevedomých výrokov èloveka, tvoriaca u� v zásade akýsi prechod medzi induk-
tívnym a vnuknutým ve�tením;  existovalo e�te mnoho ïal�ích spôsobov.

14 Virgula je detekèný nástroj prútkarov vo forme dichotomickej rázso�ky � konára (prútu) dvojvidlico-
vito rozrasteného v tvare �ir�ieho písmena �Y�. V slovenskej literatúre (odbornej i populárnej) sa
obèas na pomenovanie takéhoto �pecifického prútika pou�íva aj tvar �virgu¾a� (mäkko, s �¾�), av�ak
preva�ná väè�ina súèasných autorov (HORVÁTHOVÁ, ROSINSKÝ, SAGMEISTER, SAGO, TELÚCH
a i.) aplikuje na jeho oznaèenie tvar �virgula� (tvrdo, s �l�). V súlade s názvom v najnov�ej etnografic-
kej publikácii, zaoberajúcej sa i týmto javom (porov. heslo �prútkárstvo� in: Encyklopédia ¾udovej
kultúry Slovenska. 2. zväzok. 1. vyd. Bratislava 1995, VEDA, s. 95-96) sme sa rozhodli v na�om
príspevku pri pomenúvaní tohto zvlá�tneho detekèného prútkarskeho in�trumentu uplatòova� termín
�virgula�.

15 Hoci rozmach výroby kovových virgúl mo�no skutoène datova� do obdobia prelomu 19. a 20. stor.,
v Európe sa u� v 13. stor. objavujú prvé prútiky z drôtu � tzv. �mongolský prútik� so sluèkou upros-
tred, ktorá umo�òovala jeho zlo�enie a azda i umiestnenie tzv. svedka, t. j. akejsi vzorky substancie (èi
u� minerálu, ako napr. zlata, striebra atï., alebo ampulky s vodou, ale i inou kvapalinou), ktorá sa
týmto spôsobom h¾adá. Napokon existujú záznamy, potvrdzujúce, �e v období najväè�ieho rozkvetu
stredoslovenských baníckych miest pou�ívali prútkari popri be�ných prútikoch z dreva (jel�a, vàba,
lieska) pri svojich aktivitách i kovové (medené) virgule a poèas 17. a 18. stor. sa vyu�ívali mosadzné
virgule i v ïal�ích európskych krajinách. Podrobnej�ie informácie porov. napr. BIENIK, J.: 1991.
Zázraèný prútik. (Teória a prax rádiostézie.) /Interný materiál len pre �tudijné potreby èlenov Spoloè-
nosti pre alternatívnu medicínu./ 1. vyd. Bratislava, EKO-KONZULT, s. 15; HOLUBY, J. ¼.: 1958.
Národopisné práce. Zostavil a úvodnú �túdiu napísal dr. Ján Mjartan. 1. vyd. Bratislava, SAV, s. 268;
HORVÁTHOVÁ, E.: 1995. Prútkárstvo. In: Encyklopédia ¾udovej kultúry Slovenska. 2. zväzok. 1. C.
d., s. 95; resp. i v pasá�i o existencii prútkarstva v prelomovej epoche neskorého európskeho stredove-
ku a zaèiatku novoveku v texte tohto príspevku.

16 Senzitívny jednotlivec (resp. senzitív, senzibil) je v súèasnej odbornej literatúre � zaoberajúcej sa tzv.
energetickými a informaènými manifestáciami di�tanèných interakcií medzi organizmami a prostre-
dím (podrobnej�ie údaje porov. v nasledujúcej pozn. è. 17) � súhrnné oznaèenie pre viacero kategórií
praktikov vo sfére di�tanèných interakcií, ktorí v závislosti od aplikovania svojej �divotvornej� schop-
nosti majú i parciálne funkèné pomenovania, napr. �biodiagnostik�, �bioterapeut� (lieèite¾), �biokomu-
nikant� (telepat), �biotelegnostik� (jasnovidec), �biolokátor� (prútkar, prútikár) a pod. Podrobnej�ie
informácie porov. napr. BELKO, D.: 1998a.; BELKO, D.: 1998b.

17 Odborníci od polovice 80. rokov najèastej�ie definujú psychotroniku � psychotronika ako oblas� bá-
dania, zaoberajúca sa popri inom aj fenoménom prútkarstva (porov. pozn. è. 4 a è. 5, ako i príslu�ný
text v príspevku) � ako �interdisciplinárny vedný odbor, skúmajúci vo vedomí /nevedomí/ uvedomo-
vaných a percepèných procesoch viazané di�tanèné interakcie, ktoré prebiehajú medzi organizmami
a prostredím. �tuduje energetické a informaèné prejavy týchto di�tanèných interakcií, a tak prispieva
k objektivizácii a poznávaniu doteraz neverifikovaných schopností èloveka, k hlb�iemu pochopeniu
�ivej hmoty a sveta vôbec� (PSYCHOTRONIKA � ZÁKLADNÉ POJMY, ZÁSADY A PROLEGO-
MENA 1985: 120; porov. SAGMEISTER 1992: 13). Pod pojmom prostredie sa pri psychotronickom
bádaní chápe v�etko (v tom naj�ir�om slova zmysle), èo je mimo subjektu, prièom prostredie uchová-
va informácie a �ivá hmota je schopná s nimi interagova�, a pod termínom di�tanèná interakcia sa
rozumie, vyjadrené zjednodu�ene: energetická a informaèná výmena medzi dvoma objektmi bez ich
fyzického styku. V konkrétnom prípade, ak sa v texte príspevku hovorí o �lokalite so stabilnou antro-
po i geo-energeticko-informaène nevyhranenou situáciou�, oznaèuje sa tým oblas�, v ktorej nepôso-
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bia na èloveka ani nevhodné technické (TPZ), ani vhodné (GEZ) èi nevhodné (GPZ) zemské energe-
ticko-informaèné faktory.

18 Zaèiatkom 80. rokov 20. stor. zaèali èeskoslovenskí bádatelia v oblasti výskumu energeticko-infor-
maèných prejavov di�tanèných interakcií medzi organizmami a prostredím utvára� koncepciu trojú-
rovòovej schémy èloveka, ktorá mala výberom urèitých parametrov multidimenzionálnej existencie
¾udského indivídua napomôc� pochopeniu teoretických východísk najroz�írenej�ích �zvlá�tnych� fe-
noménov (ako napr. biodiagnostika, bioterapia, teleportácia, aporty, tzv. poltergeistové úkazy) èi �di-
votvorných� schopností (ako napr. bioindikácia, biokomunikácia, biotelegnózia, biolokácia, biotele-
kinéza, bioaktivácia etc.). V èloveku sa teda pod¾a vytvorenej koncepcie zjednodu�ene rozoznáva
nasledujúci model troch úrovní: 1. biochemická a morfologická,  2. psychoregulatívna,  3. energoin-
formaèná úroveò; pritom v uvedenej výpovedi sa pod �biopo¾om� myslí práve energeticko-informaè-
né niveau individuálneho biosystému. Podrobnej�ie informácie porov. napr. ROSINSKÝ, T.: 1991.
Bioterapia, c. d., s. 8-11; BELKO, D.: 1995. Pokus o vyhodnotenie magických praktík na Slovensku
z h¾adiska psychotroniky, c. d., s. 55-56; BELKO, D.: 1997. Pokus o energeticko-informaènú inter-
pretáciu niektorých magických lieèebných praktík zaznamenaných v tradiènej ¾udovej kultúre Sloven-
ska, c. d., s. 64-65; BELKO, D.: 1998a. Otázka percepcie èasu a priestoru u senzibilov, c. d., s. 20.

19 Explikova� mo�nos� detekcie informácie o akomko¾vek teréne (alebo celkovo detegova� informácie
z prostredia o prostredí) tzv. di�tanèným spôsobom vy�aduje ove¾a �ir�í priestor, ne� aký poskytuje
krátka pasá� v poznámke, preto�e je to príli� rozsiahla problematika. V krátkosti: pri di�tanènom
spôsobe zis�ovania informácií sa vyu�íva tzv. princíp sterickej indeterminovanosti informaènej èasti
energoinformaènej úrovne individuálneho biosystému. Podrobné údaje mô�e nájs� záujemca napr.
v ROSINSKÝ, T.: 1991. Bioterapia, c. d., s. 12-13; ROSINSKÝ, T.: 1993. Èlovek, bytie a umenie, c.
d., s. 49-51; ZALA�, I.: 1992. Morfogenetické podobnosti interakcií. In: Zborník predná�ok z kon-
gresu Psychotronica Slovaca 14.-15. novembra 1992 v Bratislave, s. 27-28; resp. i v BELKO, D.:
1995. Pokus o vyhodnotenie magických praktík na Slovensku z h¾adiska psychotroniky, c. d., s. 56;
BELKO, D.: 1997. Pokus o energeticko-informaènú interpretáciu niektorých magických lieèebných
praktík zaznamenaných v tradiènej ¾udovej kultúre Slovenska, c. d., s. 65; BELKO, D.: 1998a. Otázka
percepcie èasu a priestoru u senzibilov, c. d., s. 20-21 a i.

20 Uvádzame tu  i krátku terminologickú poznámku, vzh¾adom na èasto nesprávnu aplikáciu pojmov
porobenie a porobenina (ktoré sa niekedy sémanticky zamieòajú dokonca aj v  odbornej etnografickej
literatúre). Pod termínom porobenie (ïal�ie lokálne ¾udové názvy sú napr. poslú�enie, pre�kodenie,
povra�enie, zaèarovanie atï.; v�etky pomenovania oznaèujú magickú praktiku, o ktorej existuje dos-
tatok zozbieraných dokladov aj v slovenských etnografických reáliách) sa má rozumie� urèitý magic-
ký postup negatívneho charakteru, a nie samotné hmotné médium, ktoré sa najèastej�ie oznaèuje ako
porobenina (iné miestne názvy sú napr. aj porobisko, porobenisko, vra�enie). Konkrétne � zo zorného
uhla senzitívov � sa pod porobením rozumie cie¾avedomý a uvedomovaný technologický postup,
úmyselná metóda kombinácie istých verbálnych praktík a súèasného vytvárania materiálneho mediá-
tora negatívneho energeticko-informaèného pôsobenia;  pod termínom porobenina sa vníma u� kon-
krétny produkt � hmotný výsledok vzniknutý samotnou technikou porobenia.
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VYSVETLIVKY ZNAÈIEK A SKRATIEK LITERATÚRY CITOVANEJ V TEXTE:
* alfanumerický zoznam znaèiek citovaných biblických spisov

1 Sam � Prvá kniha Samuelova
Dt � Kniha Deuteronomium (Piata kniha Moj�i�ova)
Ex � Kniha Exodus (Druhá kniha Moj�i�ova)
Nm � Kniha Numeri (�tvrtá kniha Moj�i�ova)
Oz � Kniha proroka Ozeá�a
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Pozn. autora: Citáty zo Starého zákona, ktoré pou�ívame v prezentovanom príspevku,
sme prevzali zo slovenského prekladu Svätého písma Slovenskej evanjelickej cirkvi a. v.,
ktorý na rozdiel od katolíckeho prekladu nielen�e obsahuje doplnky z niektorých rukopi-
sov gréckej pôvodiny � èím výsti�nej�ie uchováva originalitu a tak azda i zmysel biblické-
ho textu � ale zároveò je evanjelický preklad do slovenèiny aj nov�ieho dáta (r. 1978), èím
zasa lep�ie zdôrazòuje krásu slovenského jazyka, ne� katolícky preklad Starého zákona
z roku 1955. Na strane druhej je vhodné uvies�, �e naopak pre biblické knihy (pri ich
citácii v mnohých publikáciách sú, zväè�a z dôvodu rozliènej konfesie autorov, rôznotvár-
ne) sme sa rozhodli v  �túdii pou�íva� znaèky kanonizovaných biblických spisov, tak ako
sú uvádzané v katolíckych prekladoch Starého a Nového zákona (porov.: Zoznam biblic-
kých kníh a ich znaèiek. In: Sväté písmo. Nový zákon. Preklad pod¾a typického vydania
Novej Vulgáty, upravenej pod¾a zásad Druhého vatikánskeho koncilu na príkaz Pavla VI.
a promulgovanej pápe�om Jánom Pavlom II. Trnava 1986, SPOLOK SV. VOJTECHA, s.
29-30; Biblické spisy. In: Sväté písmo Starého i Nového zákona. Preklad a poznámky
pod¾a vydaní Spolku svätého Vojtecha v Trnave: Starý zákon z roku 1955 � Nový zákon
z roku 1986. Úvody k jednotlivým spisom Prof. Jozef Heriban, SDB. Trnava 1998, SPO-
LOK SV. VOJTECHA, s. 7-8), keï�e v súèasnosti sú v na�om kultúrnom regióne v spisbe
teologicko-religiózneho zamerania najroz�írenej�ie, resp. autormi najviac pou�ívané.

* alfabetický zoznam skratiek ïal�ej citovanej literatúry
MÈE � Malá èeskoslovenská encyklopedie
OSN � Ottùv slovník nauèný
VPSKZS � Ve¾ké proroctvá Sibyly, krá¾ovnej zo Sáby

ZOZNAM A BAZÁLNA PASPORTIZÁCIA INFORMÁTOROV:
(m, 1937) � T. R., MUDr., CSc., nár. slovenská, R-K, Nitra, rok narodenia 1937, mu�
(m, 1947) � G. S., MUDr., nár. slovenská, R-K, Bratislava, rok narodenia 1947, mu�
(m, 1955) � V. S., Ing., nár. slovenská, R-K, Bratislava, rok narodenia 1955, mu�

PAST AND PRESENT OF DOWSING

Summary
This is a study of the past and present of the dowsing � a phenomenon, which is most

probably rooted in ancient human experience. The first part of the study is dominated by the
writer�s interest in its cultural and historical aspects; he inquires into records which account
how dowsing was practised in antiquity, the Middle Ages and modern history. Here, he also
decribes how it developed in remote areas, such as China, the Near East and Europe. Dowsing,
or rather its specific forms, were known to many ethnic communities; in several territories,
such as ancient Rome or later on German speaking regions, it was even carried out as a specific
business. It is of great interest to us that also Slavic sources, which are closest to us not only
because of cultural relationship, provide evidence about individuals � dowsers � who posses-
sed a magical power � the power of dowsing, which, in the broader sense of the word, belongs
with mantic arts. Despite the fact that several researches narrowly define dowsing as a specific
and non-verified method of searching for water or ore deposits, or concentrations of hoards
underground by means of a special dowsing-rod (so-called siderealism), it is possible to say
that this well-tried method of detecting most various objects and revealing phenomena inacces-
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sible to sight was not applied exclusively in the above sense. The dowser principally acted as a
kind of taumargos, a person capable of detecting hidden secrets by his �miraculous� Y-shaped
rod. In the art of dowsing the rod usually made of osier or hazel- and alder-wood, because of the
elasticity, was not the only means used. There was also another means of detection � pendulum,
sometimes called sidereal (the word is borrowed from Latin and relates to stars). It was an
suspended object, consisting of the pendulum weight and the suspender. In the second part of
the study, the writer endeavours to synchronically analyse the practice of dowsing in modern
society and, at least partially, describe, conceptualise and interprete this often publicly treated
phenomenon from the point of view of those who have been endowed by this magical power �
the dowsers themselves. Whether the capacity of dowsing is real or only seeming is principally
irrelevant to cultural-anthropology (ethnology) oriented research. Nevertheless, the mere exis-
tence of individuals in our society who are thought to have this magical property is a real fact.
This socio-cultural phenomenon under examination apparently appeals to a wider public who
do not hesitate to express their points of view and judge it (according to the laws of social
perception). Moreover, dowsers are part of a society and owing to the lifestyle of their own they
may affect views and values of other members of the macro-society, either in positive or nega-
tive ways. Relying on stated facts, it is possible to say that dowsers in a particular manner
participate in shaping everyday life and as such they deserve interest of ethnologists.


