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Abstrakt
Práce představuje metodu kognitivní religionistiky a kriticky hodnotí její přínos pro
akademické studium náboženství. Výhody i úskalí této metody jsou předvedeny na
interpretaci rituálů antických mysterijních kultů.
Práce je rozdělena na dvě části. V první je nejprve představena pozice kognitivní
religionistiky v rámci religionistického bádání a srovnána s ostatními disciplínami. Pozornost
je věnována zdrojům a metodologickému paradigmatu kognitivní religionistiky. Nejobsáhlejší
pasáží první části práce jsou kapitoly věnující se samotné metodě a její aplikaci při vysvětlení
náboženských představ a rituálů.
Druhá část práce se zaměřuje na rozbor a interpretaci mysterijních kultů. Vzhledem
k omezenému prostoru práce i problematičnosti pramenů jsou vybrána jako příklad
Eleusínská mystéria. Nejprve je představena pozice mysterijních kultů v rámci náboženského
života řecké polis a následně rituální průběh a mytologické pozadí mystérií. Pozornost je
věnována proměnám Eleusínských mystérií v čase, především s využitím poznatků
stratigrafického průzkumu lokality a archeologických nálezů. Součástí této části práce je i
samostatná kapitola věnující se uplatnění kognitivní religionistiky při interpretaci mysterijních
kultů.
Práce si také všímá rozdílného přístupu k fenoménu náboženství mezi tradičními
religionistickými disciplínami a kognitivní religionistikou. Ukazuje, že snaha o teorii
popisující v celé šíří náboženské fenomény z pozice kognitivní religionistiky je nereálná,
neboť je způsobena úzkou metodologickou profilací této disciplíny.

Abstract
The thesis presents the method of the Cognitive Science of Religion and critically
evaluates its contribution to the academic study of religion. Advantages and drawbacks of this
method are illustrated on the interpretation of the rituals of ancient mystery cults.
The thesis is divided into two parts. In the first part is initially presented the position of
the Cognitive Science of Religion within the Religious Studies research and compared with
other disciplines. Attention is paid to the sources and methodological paradigm of the
Cognitive Science of Religion. The most extensive passages in the first part are chapters
devoted to the method itself and its application in explaining of religious ideas and rituals.
The second part focuses on the analysis and interpretation of the mystery cults. Due to
the limited space of the thesis and problematic sources are chosen as an example the
Eleusinian mysteries. Firstly is presented the positions of mystery cults in the religious life of
the Greek polis and then the course of the ritual and mythological background of the
mysteries. Attention is paid to the changes of the Eleusinian mysteries in time, especially by
using knowledge of stratigraphic survey of the site and archaeological finds. Part of the thesis
is a separate chapter devoted to the use of the Cognitive Science of Religion in the
interpretation of mystery cults.
In the thesis is taken notice of the different approaches to the phenomenon of religion
between traditional disciplines of the Religious Studies and the Cognitive Science of Religion.
It shows that an attempt at the theory describing the full range of religious phenomena from a
position of the Cognitive Science of Religion is unrealistic, because it is caused by narrow
methodological profiling of the discipline.
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1) Úvod
V posledních letech učinil neurovědecký výzkum velký pokrok a díky zobrazovacím
metodám a aplikovaným experimentům se podařilo získat zajímavé výsledky poodhalující
způsob a mechanismy lidského myšlení. Dlouhá staletí se filosofové a vědci zabývají otázkou
poznávacích schopností člověka a faktory, které tyto schopnosti vymezují. Výsledky
přírodovědných výzkumů věnující se poznávacím (kognitivním) schopnostem tak logicky
našly ohlas i v humanitních vědách. V rámci religionistické disciplíny se utvořila skupina
badatelů formulujících základy tzv. kognitivní religionistiky.
Můj osobní zájem o toto téma vznikl po přednášce prof. Luthera H. Martina na téma
The Deep History of Religious Rituals proslovené v únoru roku 2012 na Karlově Univerzitě.
Od momentu následné diskuze jsem měl možnost v průběhu následujícího roku několikrát
vést s prof. Martinem polemiku o otázkách týkající se metody kognitivní religionistiky. Velmi
podmětné rozhovory byly umožněny otevřeností prof. Martina, který mě sám požádal
o kritiku některých svých stanovisek. Snad se tak stalo také proto, že od začátku byl jasný můj
odlišný přístup k tématice, která vychází z metodologické kombinace prvků kulturní
antropologie a historického kontextuálního přístupu. Tyto přístupy jsem si totiž snažil během
mého studia religionistiky a klasické archeologie nejvíce osvojit.
V práci nezaujímám jasně pozitivní ani negativní stanovisko vůči kognitivní
religionistice. Snažím se tuto metodu pochopit z jejich vlastních pozic, ale zároveň se k ní
kriticky vyjadřovat jako zástupce tradičního religionistického diskursu, jehož se cítím být
zastáncem. Práce má být analýzou metody kognitivní religionistiky. Nemá za úkol soudit či
odsoudit, nýbrž pochopit. Nesnažím se sázet na laciná gesta, nýbrž otevřít dialog
prostřednictvím vymezení metodologické působnosti jednotlivých disciplín, neboť každá
s sebou nese význačné přednosti, ale také problematizující pasáže.
Důvodem výběru tématu aplikace metody na antické mysterijní kulty je několik.
Především se již od dob gymnaziálních studií věnuji studiu antické společnosti a její
materiální kultuře, a to nejen teoreticky, nýbrž také jako student klasické archeologie přímo
v terénu. Jak jsem řekl, snažím se pochopit kognitivní religionistiku z jejich vlastních pozic, a
protože téma mystérií je u kognitivních badatelů tématem ze starověké řecko-římské oblasti
nejčastější, rozhodl jsem se mu také věnovat. Dalším důvodem je možnost uplatnění mých
archeologických znalostí, neboť vedle komentářů a narážek antických autorů je hmotná
kultura našim nejdůležitějším zdrojem informací při interpretaci mysterijních kultů.
Věřím, že práce bude přínosem jak pro samotné kognitivní religionisty, tak pro zastánce
ostatních metod. Je mým osobním přáním, aby byla námětem k diskuzi a polemice o dalším
metodologickém směřování religionistických disciplín, neboť jsem se během mého
univerzitního studia naučil, že jedině dialog může přinést plody pro zastánce všech
účastnících se stran.
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2) Metoda kognitivní religionistiky a její vztah k ostatním
vědeckým oborům
A. Pozice kognitivní religionistiky mezi ostatními disciplínami
V průběhu posledních třiceti let se profiluje nový přístup k výzkumu náboženství
vycházející z experimentálních výzkumů kognitivních funkcí člověka. Na rozdíl od ostatních
religionistických disciplín se kognitivní religionistika nesnaží pomocí experimentů, terénního
výzkumu či rozboru náboženských textů analyzovat náboženské představy samotné, nýbrž
způsob jakým jsou tyto představy lidmi vytvářeny a předávány, jaká je jejich struktura. Snaží
se tak učinit na základě výzkumu především náboženského jednání než myšlení. A tak
průvodním jevem této disciplíny je odklon od analýzy náboženských textů k analýze
náboženského chování jako primárního zdroje k pochopení existence náboženských představ.
Na obecné úrovni pak v centru zájmu stojí otázky: Jak lidská mysl vyjadřuje a získává
náboženské myšlenky a k jakým formám jednání tyto myšlenky vedou.1
Kognitivní religionistika se reprezentuje jako inovativní vědecká disciplína reagující na
tzv. kognitivní revoluci padesátých a šedesátých let. Od té doby se za pomoci funkčních
zobrazovacích metod v oblasti neurokognitivního výzkumu daří z velké části zodpovědět
otázku, jaké funkční systémy lidského mozku odpovídají za jaké typy myšlení, chování,
reakcí.2
Jako mladá disciplína má kognitivní religionistika potřebu se určitým způsobem jednak
vymezit vůči ostatním disciplínám a jednak reagovat na jejich výsledky. Jednu z největších
obav vyvolávalo zapracování teorie evoluce do pochopení náboženských fenoménů. Avšak
poměrně jasně se kognitivní religionistika staví proti některým badatelům, kteří si
především na počátcích vědeckého zkoumání náboženství často pohrávali s myšlenkou
evolučního vývoje náboženství. Takovéto evolucionistické teorie (či spíše
pseudoevolucionistické, neboť se jednalo o nepochopení základních principů teorie evoluce)
náboženství jsou kognitivní religionistice cizí. Avšak uvážení samotné evoluce člověka a
vývoj kognitivních funkcí v kontextu evoluce hraje v teorii kognitivní religionistiky
významnou úlohu.
V oblasti definování toho, co je typicky náboženské – tedy jak rozlišit náboženské od
nenáboženského – se kognitivní religionistika vrací k definici, kterou předložil Edward B.
Tylor, tedy že náboženství je: „belief in Spiritual Beings“.3 Postupem času se však spíše než
termín „duchovní bytosti“ začalo užívat sousloví „nadpřirozený činitel“.4
1

E. Thomas Lawson, „Towards a Cognitive Science of Religion“, Numen 47.3 (2000): 344.
K problematice architektury lidského mozku viz František Koukolík, Lidský mozek: [funkční systémy, norma a
poruchy], 3. přeprac. a dopl. vyd., Praha: Galén, 2012, 400 s. Především část „Funkční systémy lidského mozku“ s.
13-26.
3
Stewart Guthrie, „A Cognitive Theory of Religion“, Current Anthropology 21.2 (1980): 182.
4
V originále se často vyskytuje jako supernatural agent(s) u Pacala Boyera či superhuman agency u Luthera H.
Martina. Anglické agent – pocházející od participia praesentu latinského slovesa ago, ere, egi, actum.
Participium tedy je: agens, ntis – doslova konající, jednající. Co je takovýmto konajícím nadpřirozenem? „[It]
may be one unique God or many different gods or spirits or ancestors, or a combination of these different
kinds.“ Pascal Boyer, Religion Explained: The Evolutionary Origins of Religious Thought, New York: Basic Books,
2
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„Skutečností je, že se náboženství týká nejen transcendentního Boha, ale rozsáhlé
množiny ›agens‹, ›činitelů‹, kteří jsou v přímé interakci s lidmi, například duchů,
nejrůznějších démonů, andělů a jim podobných bytostí, předků, bohů, bohyň, přírodních sil.
Pojem ›agens‹, doslovně ›činitel‹, je v kognitivní vědě, to je věda o poznávacích
funkcích, objekt aktivně reagující na jiné objekty. Nejmenší děti mají vrozený, zkušeností se
rozvíjející systém umožňující brzo odlišit agens od čehokoliv, co agens není.“5
Steward Guthrie v prvních letech rozvoje kognitivní religionistiky vyjádřil myšlenku,
která se ve větší či menší míře objevuje i v pracech následujících. A totiž tu, že neexistuje
žádný podstatný rozdíl mezi náboženským a nenáboženským myšlením, nýbrž jedná se jen o
rozdíl kontextu, ve kterém je myšlení samotné provozováno.6 Velice podobně a otevřeně je
přijímána koncepce náboženství Émila Durkheima, který definuje náboženství jako jednotný
systém věr a praktik vztahujících se k posvátným věcem.7
Poměrně velmi ostře se kognitivní religionistika vymezuje vůči fenomenologii. Jako
nejproblematičtější chápe koncepci náboženství jako oblasti sui generis. Z metodologických
důvodů, které si ještě nastíníme, odmítá zkoumat náboženství jako oblast jakkoliv odlišnou od
ostatních a v této koncepci vidí teologizující či metafyzické aspirace fenomenologie, které
přebrala od evropských křesťanských církví. Podle Pascala Boyera fenomenologie chápe
oblast náboženství sui generis jen proto, že jako disciplína je vystavěna na evropocentrických
předpokladech.8 Zároveň je podle něj tato koncepce chybná protože impicitně koncipuje
náboženství v opozici vůči vědě. Avšak věda a náboženství sdílejí jak cíle (popsat svět a
porozumět mu), tak metodu (při popisu se užívá principů analogie).9 Tím se snaží poukázat na
fakt, že věda i náboženství využívají na této úrovni stejných mechanismů.
Antropologii chápe kognitivní religionistika především jako pramennou základnu
sloužící jako podklad pro demonstrování vlastních teorií. V závěrech se však od klasických
antropologů často liší nebo je vnímá v jiném kontextu, neboť kognitivní religionistice nejde o
pochopení či vysvětlení sociální role náboženských fenoménů, nýbrž snaží se odhalit jejich
zdroj a původ. Mnoho badatelů, kteří stáli u základů kognitivní religionistiky a formulovali
první hypotézy v této oblasti, se po většinu svého akademického působení profilovali jako
antropologové a někteří z nich (např. Pascal Boyer, Armin Geertz či Harvey Whitehouse) pak
sami prováděli terénní antropologické výzkumy, jejichž výsledky je mimo jiné vedly
k definování obecných principů kognitivní religionistiky. Proto tito lidé chápou kognitivní
metodu jako nový metodologický impulz k oživení antropologické disciplíny a považují se
především za kognitivní antropology.
V přístupu k sociologii se kognitivní religionisté při definování náboženské oblasti
vracejí k Émilu Durkheimovi a jeho požadavkům na mezioborovou spolupráci několika
2001, p. 7. Prof. Luther H. Martin odpověděl, co on sám rozumí pod pojmem superhuman agency:
„Superhuman agency is the cultural name or “rationalization” for bio-chemical motivation.” (v. i. kapitola
Hlubinná historie náboženských rituálů.) Luther H. Martin, Osobní sdělení, 20.6. 2012.
5
František Koukolík, Proč se Dostojevskij mýlil?: o vědomí, empatii, altruismu, lásce, zlu a religiozitě, 1. vyd.,
Praha: Galén, 2007, s. 145.
6
Guthrie, „A Cognitive Theory“, p. 181.
7
Edward Slingerland and Joseph Bulbulia, „Evolutionary Science and the Study of Religion“, Religion 41.3
(2011): 9.
8
Pascal Boyer, Religion Explained, 2001, p. 311.
9
Guthrie, „A Cognitive Theory“, p. 187.
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disciplín při studiu náboženství.10 Zároveň se v tomto směru iniciují i někteří sociologové,
kteří sice neopouštějí svoji disciplínu, ale nově v rámci kognitivního paradigmatu poměřují
sociologické fenomény. Patrně jako první přišel se svojí výzvou Niklas Luhmann, který volal
po novém paradigmatu sociologie vycházejícího z neurofyziologie, genetických výzkumů a
docenění jejich výsledků v sociologickém bádání, vnímání kultury a náboženství. Odezvu
tento návrh nalezl v knize On Deep History and the Brain, jejíž autor Daniel Lord Smail se
zamýšlí nad otázkami evoluce v rámci kulturních celků, náboženských i každodenních rituálů
a samotných náboženských institucí.
Psychologie je v kontextu kognitivní religionistiky především chápána z evolučního
hlediska a je koncipována téměř výhradně jako evoluční psychologie náboženství, na jejichž
závěrech jsou některé definice kognitivní religionistiky vystavěny. Možné směry řešení
otázky vztahu náboženského chování a lidské psychiky uvažované v rámci evolučního vývoje
představují Richard Sosis a Candace Alcorta ve svém článku Signaling, Solidarity, and the
Sacred: The Evolution of Religious Behavior.11
Dalším příkladem může být třeba článek Whence Collective Rituals? A Cultural
Selection Model of Ritualized Behavior12, jehož autory jsou Pierre Liénard a Pascal Boyer,
kteří se v tomto případě zamýšlí nad neurokognitivním systémem určeným k předcházení
nebezpečí „hazard-precaution system“, jenž v průběhu evoluce člověka získal důležité
postavení a je využíván v rámci náboženského rituálu.
Celkově lze říci, že přístup kognitivní religionistiky se v definicích náboženství vrací
k badatelům počátku dvacátého století. V přístupu k ostatním religionistickým disciplínám je
(vyjma fenomenologie, která je z metodického hlediska úplně odmítnuta) přítomen typický
eklekticismus, tedy vybírání materiálů a definic, které se zdají vhodné, přínosné a především
odpovídají novému paradigmatu. V prohlášeních se často objevuje apel, že kognitivní přístup
má být jakousi platformou pro setkání všech badatelů z různých disciplín, kteří sdílejí
diskursivní předpoklady a zároveň jsou představiteli své vlastní disciplíny.13
Většina badatelů v oboru kognitivní religionistiky se shodne na tom, že jedním
z hlavních důvodů proč se oni sami rozhodli připojit k tomuto proudu, je pocit určité
nedostatečnosti předchozích směrů ve vysvětlení, proč jsou náboženské představy takové,
jaké jsou, a co je jejich zdrojem. Úkolem současné religionistiky je podle nich přesun od
deskripce náboženských fenoménů k jejich vysvětlení za pomoci výsledku přírodních věd.

10

Slingerland and Bulbulia: „Evolutionary Science“, p. 18.
Richard Sosis and Candace Alcorta, „Signaling, Solidarity, and the Sacred: The Evolution of Religious
Behavior“, Evolutionary Anthropology 12 (2003): 264-274.
12
Pierre Liénard and Pascal Boyer, „Whence Collective Rituals? A Cultural Selection Model of Ritualized
Behavior“, American Anthropologist 108.4 (2006): 814–827.
13
Slingerland and Bulbulia: „Evolutionary Science“, p. 18-19.
11
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B. Myšlenkové zdroje
Jednou z nejjednodušších definicí kognitivní religionistiky je, že se jedná o studium
náboženství jako souboru kulturních fenoménů z kognitivní perspektivy.14 Velmi stručně a
zjednodušeně řečeno, je to pojetí náboženství jako společenského fenoménu, jehož tvůrcem je
člověk jako jedinec. Sociální faktory lze tedy podle kognitivních vědců pochopit především
studiem kognitivních vlastností člověka. Co jsou tyto kognitivní vlastnosti? Na obecné rovině
jde o vše, co utváří náš úsudek o světě a vydává o něm zprávu. Jedná se tedy o biologickou
podstatu člověka, především pak o mozek a endokrinní soustavu, která značně ovlivňuje
výslednou výpověď mozku o tělní smyslové percepci, tedy ovlivňuje naši výpověď o tom, co
je reálné, důležité, apod. Pro porozumění tvorby náboženských představ jsou tedy jedním z
nejdůležitějších zdrojů výsledky neurovědeckého výzkumu.
Velkým problémem, na který kognitivní religionisté poukazují, je skutečnost
fragmentárního poznání, které se nám v humanitních vědách v současnosti o člověku dostává.
Je pak asi pravda, že jsme si v humanitních vědách navykli vnímat myšlenkový svět člověka
mimo jeho biologickou podstatu a člověka hodnotíme skrz jeho produkt – kulturu a její
složky. Na tom nelze nic kritizovat, ale ochudili jsme se (vědomě či nevědomě) o podstatu
toho, kdo je za tento výtvor odpovědný.
Texty a lidská materiální kultura nám obecně ukazují „realizaci člověka v dějinách“,
avšak biologická podstata člověka je to, co tuto realizaci umožňuje a vymezuje. Člověk je
nadán myslí a intelektem, avšak prostředí, fyzikální a biologické možnosti ho vymezují.
Akceptování této skutečnosti je pak základním branou k pochopení zdrojů kognitivní
metodologie. Většina úvah je založena na otázce, co to znamená nábožensky myslet, a jak
reaguje lidský organismus na náboženské jednání. Výchozí základnou pro takovýto diskurs je
evoluční psychologie a poté především závěry medicínského neurokogitivního výzkumu. Klíč
k porozumění je tedy pochopení systémů mozku a jejich vývoje.

C. Metoda – cesta k vysvětlení náboženství
V této kapitole se pokusím předložit hlavní metodologické body, které lze nalézt u
většiny autorů kognitivní religionistiky a provést analýzu dvou hlavních proudů, které mají na
koncepci této práce největší vliv. Hlavním pramenem v úvodní první části bude dílo Pascala
Boyera, a to především jeho kniha Religion Explained, která by podle představitelů metody
kognitivní religionistiky měla představovat doposud nejucelenější práci shrnující hlavní
metodologická východiska oboru.
Religion explained - Náboženství [je] vysvětleno. Odvážný a provokující název knihy
Pascala Boyera, autora, který působí na Washington Univesity v St. Loius na oddělení
antropologie a psychologie. Kniha, kterou klasický akademik působící v oblasti religionistiky
jen s nedůvěrou a redukcionistickým podezřením vezme do ruky. Po přečtení však důsledný
čtenář zjistí, že s oním vysvětlováním náboženských fenoménů to nebude až tak jednoduché,
jak by se mohlo z poutavého názvu knihy zdát.
14
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Pascal Boyer se snaží náboženské jednání a myšlení vysvětlit v kontextu vnitřních
procesům člověka, které toto myšlení spoluutvářejí a vymezují. Jedním ze základních
předpokladů je, že každá lidská mysl funguje stejným způsobem. „Vysvětlení pro
náboženskou víru a chování lze nalézt ve způsobu, jakým funguje každá lidská mysl.“15 Tedy,
že funkční systémy mozku odpovídající za náboženské představy jsou u všech lidí prakticky
totožné. Teorie postavená na takovýchto základech se tak snaží podat alespoň elementární
výpověď o všech náboženských směrech bez výjimky.
Dalším předpokladem je určitá „preformovanost“ či předpřipravenost lidské mysli
k vymezeným a určeným mentálním operacím. V našem případě to konkrétně znamená, že
člověk je díky evolučnímu selekčnímu vývoji jednoduše schopen přijmout a sdílet určité
typicky náboženské představy, tedy že je schopen si osvojit nikoliv jakékoliv představy, ale
především takové, které jsou „kompatibilní“ s jeho předdefinovanými schopnostmi.
Jak jsem v úvodu naznačil je pro kognitivní religionistiku důležité žité náboženství, žité
náboženské představy. Pascal Boyer se snaží odpovědět, proč je nutno se zaměřit právě na to,
jak lidé žijí s náboženskými představami v každodenním životě a v čem podstatném se liší od
„kanonické“ teologické verze náboženství. Představuje čtyři hlavní tvrzení s dvanácti body,
které byly v průběhu religionistického bádání předloženy k otázce definice náboženství.
1. Náboženství poskytuje vysvětlení. Vysvětlení záhadných přírodních úkazů, snů,
předvídavosti, původu věcí, zla a utrpení. 2. Náboženství poskytuje útěchu. Činí morální
příkazy snesitelné, tiší úzkost … 3. Náboženství poskytuje sociální řád. Drží společnost
pohromadě, chrání místní společenské uspořádání. 4. Náboženství je kognitivní iluze. Lidé
jsou pověrčiví a uvěří všemu, náboženské představy jsou nevyvratitelné a vyvrácení je
obtížnější než víra.16
V celé první kapitole knihy pak demonstruje, proč jsou takovéto závěry nedostačující či
chybné. Zde se pokusím shrnout jen některé. Na první bod odpovídá podobně jako Bronisław
Malinowski, který prováděl antropologický výzkum na Trobriandových ostrovech
v Melanésii. Říká totiž stejně jako Malinowski, že jakékoliv vysvětlení je především situační.
Tedy, že pro některé situace jsou vhodnější vysvětlení v rámci přirozených přírodních zákonů
a pro jiné jsou vzhledem k okolnostem prospěšnější typicky náboženská vysvětlení. Pascal
Boyer navíc dodává, že jsou náboženská vysvětlení často komplikovanější než záhada či
problém, který se snaží „vysvětlit“. Nejedná se tedy v žádném případě o vysvětlení ve
vědeckém smyslu, které složitější věci vysvětlují jednoduššími definicemi. Náboženství tedy
neposkytují jednoduchá vysvětlení, nýbrž „produkují mystéria.“17 Druhý bod, totiž že
náboženství snižuje míru úzkosti, je pravdivý do té míry, že ji stejnou měrou může vyvolávat.
Za třetí je stejně tak pravda, že náboženství drží společnost pohromadě, ale pouze jen
v případě, že celá společnost sdílí jediné náboženství, neboť existuje-li více náboženských
proudů v jedné společnosti, může docházet k jejímu štěpení. Čtvrtý bod je velmi důležitý.
Náboženství v žádném případě není iluzí a lidé nevěří všemu. Jen to, co známe jako typicky
nábožensky modulované představy, je součástí náboženských komplexů. Nikdo by nevěřil
tezi, že automobily pojídají děti, že bůh existuje pouze v pondělí, nebo že andělé pomáhají

15

Boyer, Religion Explained, 2001, p. 2.
Boyer, Religion Explained, 2001, p. 5.
17
Boyer, Religion Explained, 2001, p. 14.
16

13

s úklidem koupelny apod. Náboženství není doménou, ve které by se mohly objevit jakékoliv
představy, které by se pak automaticky předávaly z generace na generaci.18
Nabízí se tedy otázka, co je určují pro náboženské představy. Uvedu zde jeden z mnoha
příkladů. Náboženské představy podle Boyera těží ze systémů, které se nám v mozku
vyprofilovaly v době evoluce jako určitá odpověď v interakci s prostředím.19 Typickou
ukázkou jsou emotivně vázané odpovědi člověka. V rámci nutnosti přežití se vyselektovaly a
zvýraznily v lidském chování takové vzorce, které mu pomáhaly v život ohrožujících
situacích přežít. Náboženské představy jsou pak napojeny na emocionální systémy, které
pomáhaly člověku čelit fatálním hrozbám.20
Co tedy znamená, že náboženské představy jsou projevem systémů lidského mozku a
jak tyto systémy přispívají k tvorbě náboženských konceptů? Základem je zjištění, že tyto
vzorce „templates“ jsou v člověku přítomny od dětství.
„Poznávací funkce nejmenších dětí dokládají, že na svět přicházíme s vlastnostmi
svědčícími o tom, že jsme od raného věku ›intuitivními‹ psychology, biology, fyziky,
lingvisty, mechaniky i ekonomy. Existují tedy vrozené funkční systémy mozku, jejichž
činnost těmto vlastnostem odpovídá a po narození se rozvíjí učením. Z toho plyne, že existují
skupiny genů a jejich interakcí, které za vznik uvedených funkčních systémů mozků
odpovídají. A z toho dále plyne, že jde o evoluční dědictví a vymoženost. Mezi tyto funkce
patří i mentalizace21 a empatie…“22
Jedná se tedy o intuitivní vrozené systémy, které jsou mozkem užívány ke klasifikování
věcí (pojmů jako nositelů lexikálního určení) a jim automatické přiřazování vlastností. Tyto
vlastnosti jsou pak pro dané kategorie intuitivní. V současné době se předpokládá, že
základem je pět tzv. ontologických kategorií. (Zda jsou tyto kategorie úplné a plně vystihují
problém zařazování věcí jako pojmů do společných množin je stále předmětem diskuze. Zde
popsaných pět, ale tvoří společně uznávaný základ). Kategoriemi jsou: (1) neživá věc
přírodního původu, (2) neživá věc vyrobená člověkem, (3) rostlina, (4) zvíře, (5) osoba.
K těmto kategoriím se přidávají tři základní rámce – intuitivní fyzikální předpoklady,
intuitivní biologie a intuitivní psychologie – kterými jsou věci v ontologických kategoriích
poznávány.23 Ontologické kategorie jsou tak jakýmisi aktivátory a deaktivátory našich
mozkových systémů odpovídajících za úsudek.24
Věci umístěné v ontologických kategoriích pak obsahují vlastnosti společné všem
věcem v dané kategorii, přičemž podléhají všem typicky odpozorovaným fyzikálním,
18
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biologickým a psychologickým zákonitostem. Například rostliny podléhající fyzikálním a
biologickým zákonům jsou přitahovány k zemi a k životu potřebují půdu, vodu a slunce. Jsouli tyto přirozené zákony narušeny, vzniká kontraintuitivní zkušenost (= kontraontologická,
tedy taková, která naruší nějakou svojí specifickou vlastností ontologickou kategorii).
Narušeny jsou pak typicky přenesením vlastnosti z jedné kategorie do druhé, či popření
nějaké intuitivní vlastnosti. Např. rostlina poslouchá hovory lidí (do domény rostliny byla
přenesena vlastnost z domény osoba), vlk dokáže být neviditelný (došlo k porušení intuitivní
fyziky). Pro náboženské představy je pak typické, že jsou tímto způsobem kontraintuitivní.
Zároveň ale takovéto kontraintuitivní narušení může být v jednom případě učiněno
maximálně jedenkrát či dvakrát. Obsahuje-li totiž tvrzení více kontraintuitivních prvků,
snižuje se jeho zapamatovatelnost a může být hned na začátku považováno za extrémně
nedůvěryhodné.
Experimenty s velmi malými dětmi se prokázalo, že věci, které se chovají
kontraintuitivně, mnohem více přitahují pozornost a jsou často výrazně déle uchovávány
v paměti. Snad je to z evolučních důvodů, neboť nepředvídatelné kontraintuitivní jevy
představují pro člověka větší hrozbu než intuitivní, protože člověk poznává a operuje ve světě
za předpokladů předvídatelné interakce mezi věcmi.
Má tedy člověk systém či systémy, které by vytvářely náboženské představy? A existuje
mozkové centrum religiozity? Odpověď zní, že nikoliv.
„Teoretický důvod je, že mozek ›centra‹ nemá. ›Centrum‹ je přežívající pojem u
počátku 19. století. Tehdy si někteří vědci představovali mozkovou kůru jako mozaiku
složenou z nejrozmanitějších center, v nichž měly sídlit psychologické vlastnosti. (…)
Činnost funkčních systémů mozku sítí aktivovaných při získávání a reprezentaci
náboženských pojmů není přístupná vědomé pozornosti, stejně jako při získávání a
reprezentaci pojmů nenáboženských.
Funkční systémy, které získávají a reprezentují náboženské pojmy a prožitky, rovněž
získávají a reprezentují pojmy a prožitky, které náboženské nejsou.25 Experimenty prokázaly,
že se náboženské pojmy často odlišují od toho, čemu lidé věří, že věří. To je důvod, proč se
teologie, náboženská dogmata a učenecké interpretace náboženství nemají chápat jako
spolehlivý popis obsahu a příčiny náboženské víry.“26
Zde MUDr. František Koukolík DrSc. naráží na experimenty,27 které ukázaly propast
mezi žitým náboženstvím a textovým náboženstvím. Jsou-li např. lidé přímo tázáni, jaký je
bůh, odpovídají teologicky, tedy že je všemocný, vševědoucí a všudypřítomný. Uvažují-li o
něm v kontextu, tedy v „příběhu“, v žité situaci, pak jedná bůh typicky jako člověk a
vyskytuje se na jednom místě, kde řeší nějakou situaci, táže se po vině apod.
Je, myslím, vskutku velmi přínosné, uvědomit si tuto skutečnost. Nejedná se však o
objev nijak novátorský, za jaký je často pokládán a vše se mi jeví spíše jako slovíčkaření.
Podle mého názoru jde o rozdíl v otázkách při popisu božství „jaký bůh je“ a „jak bůh jedná“.
Je logické, že popis božství se odehrává v substanciálních kategoriích a popis jeho jednání
25
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pak slovesy pohybu. Nepovažuji tedy za nikterak nový „objev“ skutečnost, že člověk popisuje
jevy lidskými kategoriemi, neboť žádnými jinými přeci nedisponuje. Snad je ale smyslem
tohoto příkladu především zdůraznit, že textové a žité náboženství mohou být velmi různá, co
do formulace náboženských představ. Je tak rovněž upozorněno na antropomorfizační
schopnosti lidské mysli. Tím se nemyslí jen fakt, že bohové jsou jako lidé s kontraintuitivními
vlastnostmi, ale také abnormální mentalizační schopnosti lidské mysli. Především pak ona
skutečnost, že mentalizujeme (přisuzujeme věcem kolem nás lidské duševní i fyzické prvky,
tedy např. lidské vlastnosti jako je záměrné jednání, myšlení, emoční prožívání) i tam, kde to
není na místě, když vidíme v mracích či ve skalách lidské tváře a postavy, když za
skřípajícími a vrzající trámy v domě hledáme nějakého činitele, když se snažíme domluvit či
vynadat porouchanému počítači…
Předpoklady a zjištění uvedené v této kapitole vedou ke dvěma základním možnostem
či úkolům kognitivní religionistiky, kterými jsou globální komparace na úrovni vzorců
„templates“ či ontologických kategorií a možnost experimentálního výzkumu náboženství.
Co se týče „role“ náboženství v rámci evoluce, tedy zda má náboženství nějaké
adaptivní výhody či je naopak kontraadaptivní, zda poskytuje evoluční výhody, nebo jde jen o
vedlejší produkt evoluce, je tato otázka v současné době předmětem diskuze a vyřešena
doposud jednoznačně nebyla. 28 (Russell Powell a Steve Clarke se společně s velkou částí
kognitivních religionistů domnívají, že náboženství skutečně je vedlejším produktem vývoje
lidských kognitivních mechanismů, avšak bylo sekundárně využito jako vhodný adaptační
mechanismus kulturních skupin.)29
Již jsem se zmínit o systémech mentalizace a antropomorfizace. Jim podobným je pak
systém detekující nějakého činitele (agency-detection system)30 za jevy, jejichž příčinu
neznáme. Jedná se o evolučně vyvinutý instinktivní systém odpovídající za reakce na
přítomnost možných predátorů. Slyšíme-li šustění v lese nebo padající větev, či neznámý
praskot v domě apod., automaticky předpokládáme, že je za ním hybatel. Tento systém se pak
podílí podobně jako i jiné systémy na náboženských představách. Odpovídáme tak na otázku,
proč je možné pro člověka předpokládat či věřit v přítomnost agenta – činitele, jehož
existence není prokazatelná. To znamená, že lidé přijímají a zpracovávají dané informace,
které je vedou k tvorbě náboženských představ a bohy, duchy ani náboženské koncepty si
nějakým intelektuálním způsobem nevymýšlejí. Odpovídají-li kulturní náboženské koncepty
našim intuitivním očekáváním, pak se tyto koncepty etablují a stávají se plausibilními
vysvětleními v rámci kultur a společenství.
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„Evolutionary Perspectives on Religion“, Annual Review of Anthropology 37 (2008): 111-130.
29
Russell Powell and Steve Clarke, „Religion as an Evolutionary Byproduct: A Critique of the Standard Model“,
The British Journal for the Philosophy of Science 63 (2012): 457-486.
30
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16

D. Pojetí rituálu v kognitivní religionistice
V pojetí rituálu kognitivní religionistika vychází především z antropologických
výzkumů (badatelé v této oblasti se považují spíše za kognitivní antropology než religionisty)
a navazuje a přebírá či reinterpretuje výsledky takových antropologů, jako byl Edward E.
Evans-Pritchard, Mary Douglas či Victor Turner. Ač to v textech často explicitně nezaznívá,
pozorný čtenář znalý antropologických výzkumů výše zmíněných badatelů narazí v tomto
ohledu jen zřídka na nové informace. Jedná se spíše o jejich zasazení do určitého nového
paradigmatu. V následující části práce předložím závěry pěti badatelů. Nejprve několik
úvodních poznatků Pascala Boyera, následně pojetí rituálu u E. Thomase Lawsona a Roberta
N. McCauleyho, poté teorii Harveyho Whitehouse a nakonec argumenty Daniela L. Smaile.
Jedním z obecných východisek výzkumu náboženských rituálů pro Pascala Boyera je
jejich podobnost a spojitost s obsedantně kompulzivní poruchou (dále jen jako OCD).31
Podstatnou roli tedy v rituálech hrají emotivně laděné stavy. Stejnou podobností pak je i
nepotlačitelné nutkání k rituálnímu jednání, které nepotřebuje žádné racionální zdůvodnění.
Tato přirovnání však nemají za úkol říci, že rituální jednání je OCD, nýbrž poukázat na
skutečnost podobných či stejných mechanizmů mezi oběma fenomény.
V dalším výkladu Pascal Boyer až nápadně opakuje např. Victora Turnera a jeho
koncept communitas, když říká, že: „Obětní rituály se velmi často konají v duchu naprostého
sdílení, v kontrastu s každodenní společenskou výměnou.“32
Z mnoha rituálů si stejně jako mnozí antropologové před ním všímá iniciačních rituálů a
v centru jeho interpretace stojí taktéž téma liminality. Ptá se, proč právě téma či systém
přechodu je součástí tolika náboženských rituálů. Připomeňme si zde, že koncept rites de
passage (přechodové rituály), se kterým přišel Arnold van Gennep ve své stejnojmenné knize,
říká, že ústředním motivem takovýchto rituálů jsou tři fáze: odloučení, pomezí (liminalita –
práh) a přijetí. Právě onen prostřední prvek liminality, nerozlišené oblasti bez kategorií pro
kterou pravidla a zákony předchozího stavu pominuly a stavu následného ještě nenabyly
účinnosti, byl důležitým tématem i pro Victora Turnera, který poukazuje na to, že liminální
období „představuje společnost jako nestrukturovaný nebo rudimentárně strukturovaný a
relativně nediferencovaný comitatus, skupinu nebo dokonce společenství jedinců, jež jsou si
rovni, kteří se společně podřizují obecné autoritě starších z hlediska rituálu.“33
Tento výňatek zde zmiňují ze dvou důvodů. Jednak se v téměř nezměněné podobě
definice celého konceptu objevuje i u Pacala Boyera, a pak se jedná o definici, se kterou budu
pracovat v rámci mysterijních kultů. Nerozumím tak přechodovým rituálům jako
specifickému druhu náboženských rituálů, nýbrž jako určitému modu operandi, tedy
prostředku k navození výše zmíněné specifické situace communitas – společenství
vytvořenému jako antistrukturální protiklad běžného řádu společnosti, která je
charakterizována systémem rolí. Liminálno je nutno chápat jako určitou platformu, na které se
budují koalice, kmenová solidarita a obecně společensky důležité vazby. Evolučním
pohledem lze zodpovědět otázku, proč tomu tak je. Jako nejdůležitější elementem pro každou
31
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společnost je její soudržnost, které dává základ kooperaci. Podstatou soudržnosti jsou
bezprostřední vazby, které při takovýchto rituálech vznikají. (Snadněji kooperujeme s lidmi,
se kterými sdílíme určité předpoklady. Nejsilnějšími předpoklady jsou pak společné zážitky.)
Náboženský rituál je v tomto ohledu hodnocen funkcionalisticky, přičemž jeho podstatou jsou
evoluční důvody.
Existují však typické náboženské rituály, které postrádají jakékoliv liminální prvky, a co
do své charakteristiky jsou k výše popsaným znakům přísně invertní. S první snahou o
klasifikaci náboženských rituálů v rámci diskursu kognitivní religionistiky přišli E. Thomas
Lawson a Robert N. McCauley. 34 Podle jejich názoru je, stejně jako v případě náboženských
představ, základem pochopení rituálů předpoklad, že mysl používá stejných mechanismů jak
v případě náboženských rituálů, tak jakýchkoliv jiných každodenních činností.35
Klasifikačním měřítkem dané činnosti není kontext, nýbrž míra četnosti opakování daného
rituálu. Takovéto pojetí potom dovoluje srovnání jakýchkoliv rituálních prvků, jako je např.
ranní modlitba a ranní šálek kávy apod.36
V pojetí E. Thomase Lawsona a Roberta N. McCauleyho je rituál náboženský tehdy,
když ho sami účastníci rituálu vymezují a chápou jako náboženský, tj. když je součástí rituálu
nadpřirozená bytost nebo jeho náhradník (např. kněz). Náboženské představy, které jsou
součástí rituálu, jeho předmětem nebo pozadím, pak musí, aby byly věrohodné, být
formulovány oním typicky náboženským způsobem, jehož podstatou je minimální
kontraintuitivnost.
Teorie E. Thomase Lawsona a Roberta N. McCauleyho vychází z lingvistického bádání
a pomocí jeho kategorií analyzují jazyk rituálu. V každém jazyce (s větší či menší přesností)
lze rozdělit slovesa do dvou velkých skupin. Tranzitivní (přechodná) a intranzitivní
(nepřechodná). Pro svůj plný význam potřebuje být tranzitivní sloveso doplněno o předmět (v
češtině nejčastěji ve čtvrtém pádě), proto se tato slovesa někdy nazývají předmětová
(objektová). Příkladem jsou slovesa: psát, malovat, číst… Intranzitivní slovesa jsou naopak
bezpředmětová, a to často povinně. Např. pracovat, jít, umřít…

34
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Pro pochopení rituálního jednání jsou podstatná slovesa tranzitivních, která vyjadřují
činnost, jež je namířena vůči konkretizovanému objektu. Tranzitivní slovesa popisují činnost,
která je na rituálu nejdůležitější a na jejímž základě lze pochopit, kdo je zapojen do rituálu,
jaká je jeho role, či co nebo kdo je předmětem rituálu. Avšak nejdůležitější je role a pozice
činitele, jehož typickým rysem je intencionální jednání. Náboženský rituál je v tomto ohledu
charakterizován pověřeným činitelem, který za pomocí k tomu určených předmětů nebo
jednání působí na stav objektu, ke kterému směřuje svoji činnost. Podmínkou schopností a
pověření takovéhoto činitele, který vykonává rituál, je existence a působení nadpřirozeného
činitele s kontraintuitivními vlastnostmi.
Způsob, jakým je nadpřirozený činitel přítomen v rituálu, slouží k rozlišení třech typů
rituálů. První je rituál zvláštního činitele (special agent ritual), v němž je kontraintuitivní
činitel spojován s činitelem provádějícím rituální úkon. Je-li kontraintuitivní činitel spojován
s nástrojem používaným v rituálu, jde o rituál zvláštního nástroje (special instrument ritual).
Je-li spojován s předmětem, vůči kterému je rituál namířen – tj. trpitelem37, jde o rituál
zvláštního trpitele (special patient ritual),38 při němž je ale nadpřirozený činitel příjemcem
účinků rituálu.
Typickým znakem rituálu zvláštního činitele, kdy činitel provozující rituál je ve spojení
s nadpřirozeným činitelem, je, že nedochází k jeho opakování, tedy je proveden pouze
jedenkrát (např. pohřeb, iniciace). Vystupuje-li naproti tomu nadpřirozený činitel ve spojení
s nástrojem nebo trpitelem, jedná se o rituály s četným opakováním (např. divinace, oběti).39
Problematičnost takovéhoto rozdělení se ukazuje v ten moment, když se kontraintuitivní
činitel vyskytuje zároveň ve spojení s činitelem rituálu, předmětem a trpitelem, přičemž nelze
jednoznačně určit, jaký z těchto vztahů je v daném rituálu nejdůležitější.
Dalším charakterem náboženských rituálů je podle E. Thomase Lawsona bezprostřední
blízkost nadpřirozeného činitele při konání rituálu. Míra blízkosti mezi nadpřirozeným
činitelem a činitelem provozujícím rituál, předmětem či trpitelem je právě určujícím faktorem
důležitosti. Má-li tedy např. vykonavatel rituálu užší vztah s nadpřirozeným činitelem než
nástroj, jde o rituál zvláštního činitele.
Stejně jako v případě ontologických kategorií, tak i v případě náboženského rituálu
hraje důležitou roli určitá „preformovanost“ lidského mozku. Nejedná se ale o žádný
konkrétní funkční systém rituálu. Jde o předdefinováné schopnosti lidské mysli, které jsou při
rituálu užívány a usnadňují jeho rychlou akceptaci. Experimentálně se totiž podařilo ověřit
následující body: „(1) Lidé s malou nebo žádnou znalostí jakéhokoliv daného rituálního
systému při poskytnutí minima informací o struktuře rituálu budou intuitivně disponovat
znalostmi o možných účincích takovéhoto rituálu. (2) Vystoupení nadpřirozeného činitele
v dějové struktuře [rituálu] bude považováno za nejdůležitější skutečnost přispívající
k účinnosti rituálu. (3) Přítomnost vhodného záměrně jednajícího činitele, který iniciuje
jednání, bude považováno zdánlivě za důležitější, než jakýkoliv jiný konkrétní vykonaný
úkon.“40 Výsledkem takovýchto experimentů je zjištění, že lidé mají jakési předporozumění
37
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struktuře a účinkům rituálu. Takováto předporozumění jsou pak pravděpodobně základem
úspěšné akceptace rituálu. Způsobu jakým dochází k přenosu obsahu sdělení jednotlivých
rituálů a jejich akceptaci se věnuje prof. Harvey Whitehouse.
Harvey Whitehouse, profesor antropologie na Oxfordské univerzitě, který je autorem
teorie „modes of religiosity“41 (způsoby náboženskosti)42, vytvořil v současnosti v kognitivní
religionistice široce přijímanou klasifikaci náboženských rituálů.
Profesor Harvey Whitehouse si všímá, že v průběhu dějin výzkumu náboženství se
neustále opakují snahy různými teoriemi popsat a objasnit dva hlavní druhy náboženského
dění (obřadů). Obecně definuje dva ideální typy, mezi nimiž osciluje náboženská zkušenost
účastníků rituálu. Prvním typem je doktrinální (doctrinal), který disponuje uceleným
souborem představ (na způsob dogmat), jež předává orální cestou rutinním opakováním
(dlouhodobou indoktrinací). Druhý typ je obrazový (imagistic), který cílí na smyslovou
percepci a vyvolává silné emoce, přičemž bývá opakován jen v dlouhých časových odstupech.
Tato definice náboženského rituálu je založena na tázání po smyslu či úkolu náboženského
rituálu. Harvey Whitehouse odpovídá, že úkolem rituálu je primárně sdělit, předat a
především učinit zapamatovatelným náboženskou ideologii.43 Lze tak učinit právě dvěma
způsoby, které využívají dvou druhů lidské paměti.44 Využívá se vždy explicitní dlouhodobé
paměti, která se dělí na sémantickou a epizodickou.
„Sémantická paměť je druh deklarativní paměti, jejímiž obsahy jsou fakta, pojmy,
významy slov i znalost předmětů. Sémantická paměť není závislá na kontextu, není tedy
vázána na konkrétní čas a prostor, jejím obsahům se musíme ze značné části vědomě učit, je
sdílená kulturně.“45
Epizodická, jak napovídá pojmenování, obsahuje uložené informace o konkrétních
momentech našeho života (co, kde a jak jsme udělali, prožili apod.).46
Sémantická paměť je aktivována v případě neustálého opakování (repetitivní
náboženské indoktrinace). V případě neustále se opakujících monotónních rituálů je nutno
zároveň řešit problém s motivací účastníků, kteří se mají na takovýchto rituálech podílet.
Obecným řešením na této úrovni jsou podle prof. Whitehouse příkazy a sankce projevující se
buď jako věčné zatracení či spása, a to právě v náboženských systémech spojených
s rozvinutou formou rétorické teologické argumentace, která nemůže být falzifikována,
přičemž typickým jevem těchto náboženství je, že disponují náboženskými vůdci (a v případě
literárních tradic kanonickými spisy), kteří působí jako vzájemný zesilovací činitel mezi
náboženskými doktrínami a sémantickou pamětí.47 Takováto forma náboženskosti vede
41
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k centralizaci náboženské moci, hierarchizaci náboženských činitelů a také ke
vzniku anonymních náboženských skupin.
Obrazový způsob náboženskosti je co do charakteristiky přesně invertní vůči
doktrinálnímu způsobu. Účastníci takovýchto rituálů jsou motivováni příležitostí jedinečného
zážitku doprovázeného bohatou senzorickou stimulací týkající se často všech smyslů.
Neabsolvování takovéhoto rituálu pak není explicitně sankcionováno a takováto náboženství
většinou nedisponují hierarchicky definovanými náboženskými vůdci ani nemají
kodifikované kanonické spisy. Účastníci rituálu bývají často přímo do něj zapojeni a nejsou
pouhými posluchači. Ve skupině účastníků panuje rušná interakce, která mezi nimi vytváří
silné vazby, a tak vznikají vyhraněné místně ukotvené exkluzivistické skupiny. Díky silnému
a jedinečnému zážitku vzniká v epizodické paměti „živá“ vzpomínka a dochází
k zapamatování podrobností a malých jednotlivostí. Absence dogmatického výkladového
rámce takovéhoto zážitku vyvolává spontánní exegetickou reakci, která čerpá z prostředí a
okolností, které ji doprovázejí.
Důležité na tomto rozdělení je si uvědomit také psychologický a sociální dopad
používání těchto dvou druhů paměti. Tedy rozdílnost jak ve formě předávání a sdílení
náboženské zkušenosti, tak účincích na jednotlivé účastníky rituálu. Různá míra používání
funkčních systému lidského mozku je tak v přímé korelaci s druhem náboženské tradice a
způsobem náboženskosti.
Shrňme si tedy na závěr této kapitoly téma náboženských představ a náboženského
rituálu v díle Pascala Boyera, E. Thomase Lawsona, Roberta N. McCauleyho a Harveyho
Whitehouse. Obecným základem náboženského rituálu je aktivace systému předcházení
nebezpečí (hazard-precaution systém).48 Jak bylo řečeno, může tak být učiněno určitým
chováním nebo i slovně, neboť člověk odpovídá na oba stimuly se stejnou aktivitou. Pocit
nebezpečí a ohrožení vytváří předmět, vůči kterému je nalézána kolektivní odpověď – řešení
v rámci sociálních skupin. Dochází ke stmelování společenství, které je nuceno jako
organický celek reagovat na potencionální nebezpečí. Kulturně jedinečnou rituální odpověď
pak lze rozdělit do dvou způsobů náboženskosti, které využívají k předání a zapamatování
náboženského učení dvou základních druhů paměti. Aktivací neurokognitivních systémů
(především systémů vynucujících si pozornost) pak rituály získávají svoji kulturní úspěšnost a
jsou proto předávány z generace na generaci.
V tomto kontextu lze na otázku – co vede lidi k tomu, aby byli přesvědčeni o existenci
nadpřirozených bytostí – odpovědět následovně. Základem je často intenzivní náboženská
zkušenost, která vede k přesvědčení o přítomnosti nadpřirozeného činitele. Tato zkušenost
pramení z aktivace několika funkčních mozkových systémů, především systému intuitivní
psychologie, který je zodpovědný za emocionální odpovědi na přítomnost lidí.49 Přičemž jak
bylo uvedeno v teorii mentalizace – tyto systémy podněty jen zpracovávají, ale již
nevyhodnocují, zda jsou reálné či nikoliv. To, že náboženské představy přitahují pozornost a
jsou jednoduše předavatelné, je způsobeno minimálním narušením našich intuitivních
předpokladů v rámci ontologických kategorií.
48

Tomuto systému se podrobněji věnuje článek Whence Collective Rituals? viz Pierre Liénard and Pascal Boyer:
„Whence Collective Rituals? A Cultural Selection Model of Ritualized Behavior“, American Anthropologist 108.4
(2006): 814–827.
49
Boyer, Religion Explained, 2001, p. 309.
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V této kapitole jsem se pokusil nastínit hlavní teoretické body kognitivní religionistiky
tak, jak se s různými obměnami objevují prakticky ve všech kognitivně laděných pracích.
V následující kapitole budeme hovořit o interpretačním směru, který sice vychází ze zde
zmíněných předpokladů, avšak prozatím je součástí širší diskuze.

E. Hlubinná historie náboženských rituálů
V této kapitole se budu zabývat teoretickými východisky konceptu náboženského
rituálu a jeho interpretace v rámci kognitivní religionistiky, tak jak ji představil prof. Luther
H. Martin ve své přednášce s názvem „The Deep History of Religious Rituals“ proslovené na
Karlově Univerzitě 27. února 2012 a jak ji mi osobně prezentoval při našem následném
setkání a našich společných diskuzí.
Hlavními teoretickými body vedoucí obecně k interpretaci náboženských rituálů
je koncept či spíše úvaha, kterou nastínil prof. Daniel Lord Smail ve své knize „On Deep
History and the Brain.“
Profesor Smail navrhuje, aby kulturní instituce a lidské jednání bylo spatřováno ve
světle deep history. To znamená uvážit postupnou biologickou i kulturní evoluci (profesor
Smail zdůrazňuje, že se jedná o dvě rozdílné věci) v časovém období od současnosti přes
neolit až do dob paleolitu k našemu předku Homo ergaster do doby staré 1.7 milionů let.
Odtud je pak nutno sledovat biologické a genetické změny v mozku, fyziognomii člověka,
formování a změny společnosti…50
Hlavní otázkou pro Daniela L. Smaile je, co mu může, jako historikovi zabývajícímu se
sociálními dějinami, neurofyziologie nabídnout. Proč by měl on jako historik ve snaze
pochopit sociální dějiny uvažovat o člověku také z biologického hlediska? Po mnoha
rozborech sociálních, politických, ekonomických a náboženských vlivů na utváření
společnosti, přichází se zjištěním, že pochopit jednání a chování lidí, tedy jejich pohnutky a
motivy, znamená uvážit biochemii lidského organismu jako podstatného faktoru, který
ovlivňuje naše reakce, přemýšlení, úsudek i percepci. Daniel Lord Smail nás vyzývá
k uvážení otázky po vztahu produkovaných hormonů lidského těla a sociálního chování. Tyto
faktory jsou podle něj nejdůležitější ve snaze pochopit pohnutky, které vedou k typicky
lidskému ritualizovanému chování. A tak se obrací k výsledkům neurofyziologie a
neuropsychologie a opětovně zdůrazňuje, že: „Existence mozkových struktur51 a chemických
látek lidského těla [= hormonů] znamená, že predispozice a vzorce chování mají univerzální
biologický základ, který nemůže být jednoduše ignorován.“52 To však neznamená
automaticky přijímat jakékoliv závěry biologů či genetiků. Univerzální možnost reagovat
určitou emocí totiž neznamená, že se tato emoce musí projevit.
Neméně důležité je pro profesora Smaile zjištění často přehlížené samotnými
psychology a biology, že: „…kulturní praktiky mohou mýt závažné neurofyziologické
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Prozkoumáním asi 1,5 promile DNA se ukázalo, že se biologický vývoj člověka za posledních čtyřicet tisíc let
mnohonásobně zrychlil, přestože většina vědců předpokládala, že lidský druh se co do své biologické podstaty
asi sto tisíc let již nemění. Viz John Hawks, et al., „Recent acceleration of human adaptive evolution“,
Proceedings of the National Academy of Sciences USA 104.52 (2007): 20753–20758.
51
Ve své práci používám odborného termínu funkční systémy mozku.
52
Daniel Lord Smail, On Deep History and the Brain, Berkeley: University of California Press, 2008, p. 114.
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důsledky.“53 Tedy, že mezi geny a kulturou existuje velmi úzký vzájemný vztah, ve kterém je
nutno vzít v potaz nejen vliv biologické podstaty člověka na kulturu, ale také vliv lidské
kultury (vzorce chování a jednání v ní zakotvené) na fyzickou konstituci člověka resp. jeho
mozkovou fyziognomii. A je to právě značná plasticita a manipulovatelnost neurální aktivity
mozku, které umožňují vliv takových kulturních sfér jako je ekonomika, politika apod. na
lidský mozek. Ke kulturním institucím, které se postupně v lidské společnosti vyvinuly a mají
značný vliv na modulaci mozku skrz produkci či zpětné vychytávání (reuptake)
neurochemických látek54 profesor Smail řadí např. vojenský výcvik, školní výchovu, sport,
náboženskou liturgii či čtení románů. V tomto smyslu tedy obrací některé kognitivistické teze
a zdůrazňuje, že vztah biologie – kultura platí i obráceně. Mezi kulturními institucemi a
biologií člověka tak existuje úzká provázanost.
Proč máme určité kulturní instituce a proč jsou takové, jaké jsou. To je hlavní otázka
pro Daniela L. Smaile i Luthera H. Martina v případě mystérií.
Prakticky denně děláme úkoly, které nás ovlivňují po biochemické stránce, a to aniž
bychom si to uvědomovali. Na různé aktivity naše tělo odpovídá různou hormonální odezvou,
např. serotoninem, když se odměňujeme za úspěch. Tento hormon působí na náš limbický
systém v mozku, jeho hladina v organismu souvisí mimo jiné také s cyklem spánku a bdění a
celkově dokáže měnit náš citový život i naše reakce na podněty zvenčí a pochopitelně
modulovat způsob jakým vyhodnocuje jevy v našem okolí. Máme-li např. velmi zvýšenou
hladinu serotoninu, může dojít k tzv. serotoninovému syndromu, který pak podstatným
způsobem ovlivňuje naše kognitivní funkce.
K malým výkyvům v produkci hormonů dochází poměrně běžně během denních aktivit.
Jsou ale situace, kdy hormonální produkce výrazně mění náš biologický stav i mechanismy
myšlení a uvažování.55 Typický je např. nárůst adrenalinu v době, kdy jsme vystaveni tlaku a
vyšším nárokům. Podle professora Smaile existují právě kulturní instituce, které jsou schopny
zvyšovat či utlumovat hormonální aktivitu.
Kultura je podle profesora Smaile zakódována v lidské fyziologii. To, jestli máme sklon
k pořádku, k dodržování zákonů, nebo tendenci lehkovážně odpovídat agresí, je např. velmi
dobře vidět na rozdílech mezi (evropským) severem a jihem.56 Člověk se tedy během své
evoluce po biochemické stránce podle profesora Smaile vyvíjel na základě dvou hlavních
faktorů: (1.) proměn svého jídelníčku (2.) vlivu kulturních institucí.
53

Smail, On Deep History, p. 117.
Neurochemické látky = neurotransmitery. Zjednodušeně řečeno je podstatou přenosu nervového vzruchu
po neuronu elektrický vzruch. Dospěje-li tento vzruch na konec dlouhého výběžku (axonu) do tzv. terminálního
úseku, dojde k působení na synaptické váčky a vylití neurotransmiteru (chemické molekuly přenášející nervový
vzruch) s excitačním nebo inhibičním potenciálem. Tento neurotransmiter pak ovlivní propustnost membrán
dalšího neuronu pro ionty sodíku, které způsobí depolarizaci a vznik nového vzruchu v dalším neuronu. Nervová
aktivita se tak reguluje pomocí neurotransmiterů jako je acetylcholin, noradrenalin či kyselina γ-aminomáselná
na synaptické štěrbině (synapse může být vytvořena mezi axonem a jiným neuronem, jeho dendritem či
axonem, ale i svalovou buňkou). Fyzická aktivita, biologické látky či senzorická stimulace pak ovlivňují
vylučování či zpětné vychytávání těchto neurotransmiterů, a tak dochází k modulaci mozkové aktivity. Viz
Jaromír Mysliveček, Základy neurověd, 2., rozš. a přeprac. vyd., Praha: Triton, 2009, 390 s. Především 1. kapitola
Základní strukturní prvky nervového systému (s. 17 -52) a 2. kapitola Funkční souvislosti (s. 55 – 70).
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Jak reaguje lidský mozek na prožívané emoční stavy viz Koukolík, Já, s. 181 -206 (devátá kapitola Emoce).
Nebo také velmi odborně viz Koukolík, Lidský mozek. s. 257- 311 (kapitola Emoce).
56
Smail, On Deep History, p. 159.
54
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Jedná se o věci, na kterých jsme se stali do značné míry závislí a významně ovlivňují
naši psychiku. Ty označuje profesor Smail jako psychotropní a rozděluje je na dvě části: na
autotropní (praktiky, které sami konáme) a teletropní (ty, které vykonávají druzí s vlivem na
nás). Jednou z autotropních praktik je např. pití alkoholu, požívání psychotropních látek. Ale
patří sem i tzv. nepřímé spouštěče jako je kofein, cukr, tabák. Z „kulturního okruhu“ lze do
této oblasti zařadit ty druhy chování, které často ovlivňují endokrinní soustavu a od ní odvislé
naše pocity jako např. sport, hudba, film, sex, pornografie…Tím se dostáváme ke druhé části,
kterou jsou teletropní praktiky provozované státy, společnostmi a náboženskými systémy
často s cílem právě potlačit praktiky autotropní.
Dobrým příkladem může být uvážení hormonální (ne)rovnováhy člověka právě
v momentě, kdy se nachází na hranici dospívání a dospělosti. Různé přechodové rituály
zaměřené právě na mladé lidi v tomto období by byly institucemi, kontrolujícími či
usměrňujícími jejich aktuální hormonální nevyváženost teletropními praktikami této kulturní
instituce. Entuziastická hnutí, masová shromáždění, apod. dovedou stimulovat člověka
takovým způsobem, že zvýšená hormonální aktivita zprostředkující pocity slasti potlačí
racionální funkce mozku a dojde k tzv. „vypnutí myšlení“. Náboženské rituály jsou pak také
teletropními mechanismy stimulující díky rituálnímu jednání a také speciálnímu prostředí a
jedinečným okolnostem hormonální soustavu, čímž mění biologický a psychický stav jedince.
Luther H. Martin vychází z těchto poznatků a aplikuje je ve snaze porozumět
ritualizovanému chování a náboženským rituálům. Vzhledem k jeho profesnímu zaměření na
helénistická náboženství řecko-římské oblasti aplikuje kognitivní metodu na mysterijní kulty.
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3) Mysterijní kulty
Antické mysterijní kulty jsou jedním z typů rituálu, při jejichž interpretaci někteří
badatelé využívají diskursu kognitivní religionistiky. Přestože tak činí především pro kulty
prvního a druhého století n. l., považují své závěry za obecně platné přinejmenším pro veškeré
mysterijní dění v době antického Řecka a Říma. Výhody i problematičnost aplikace této
metody se budu snažit ukázat v závěrečné kapitole této části práce po podrobném rozboru
snad nejznámějšího mysterijního kultu, kterým jsou mystéria v Eleusíně.

A. Pozice mysterijních kultů v řeckém náboženství
Pokusím se nyní nejprve v krátkosti a stručnosti představit vztah náboženství a řeckých
městských států k mysterijním kultům. Budu se tedy nyní věnovat obecné charakteristice
mysterijních kultů ve srovnání s komplexem řeckého náboženství.
Jak jsem již zdůraznil, týká se toto pojednání především mystérií v Eleusíně. Avšak byla
by chyba předpokládat, že se jednalo o jediná mystéria nebo o jedna z mála. Vedle
Eleusínských existovala významná mystéria na Samothráké či v Thébách. Málokdo však ví,
že mystéria byla rituálem tak rozšířeným, že např. z Arkadie, poměrně malého hornatého
území Peloponésu, máme doloženo přinejmenším třináct mysterijních svatyní, se třinácti
jedinečnými mysterijními kulty.57 Sám Pausaniás se ve své Cestě po Řecku zmiňuje o
existenci řady mysterijních kultů.58
Přestože se jednalo o velmi rozšířený a důležitý typ řeckého náboženského rituálu,
rozhodně nešlo o jediný. Mystéria byla součástí řeckého náboženství nikoliv řeckým
náboženstvím.59 Eleusínská mystéria měla pevné místo v kalendáři athénských slavností vedle
Panathénaí, Athestérií či městských Dionýsií.60 Mystéria byla z velké části obecním svátkem
organizovaným obecními institucemi, proto také většina informací, které máme k dispozici, se
vztahuje spíše k této veřejné části, než k vrcholu mysterijního zasvěcení.
Proč se tedy mnozí badatelé domnívali, že právě mystéria jsou „pravým“ řeckým
náboženstvím? Eleusínská mystéria totiž oproti tradičním řeckým rituálům vykazují několik
důležitých odlišností, které umožnily jejich přirovnání ke křesťanské liturgii. Toho si ostatně
všimli již první křesťané, kteří srovnání mysterijních kultů a křesťanských obřadů využívali
k apologetickému boji. Např. Kléméns Alexandrijský využívá Řekům známý obraz mystérií a
za hierofanta, hlavního kněze mysterijního rituálu, dosazuje Krista.61
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Madeleine Jost, „Mystery cults in Arcadia“, in M. B. Cosmopoulos (ed.), Greek mysteries: the archeology and
ritual of ancient Greek secret cults, London: Routledge, 2003, p. 143.
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Kelejská mystéria s. 152-153, Aigínská mystéria s. 187-188, mystéria ve městě Témenion s. 205 v: Pausaniás,
Cesta po Řecku I, v překladu Heleny Businské, Praha: Svoboda, 1973, 581 s. a dále např.: Mystéria ve Feneu s.
108. v: Pausaniás, Cesta po Řecku II, v překladu Heleny Businské, Praha: Svoboda, 1974, 428.
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„Eben darum sind die Mysterien keine eigene "Religion", die neben der öffentlichen Religion bestünde und
von ihr zu scheiden wäre; sie sind eine besondere Möglichkeit im Rahmen der vielgestaltigen polytheistischen
Polisreligion.“ Walter Burkert, Griechische Religion der archaischen und klassischen Epoche, 2. überarbeitete
und erweit. Aufl., Stuttgart: Kohlhammer, 2001, S. 413.
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K systému Athénských svátků viz Bruit Zaidman and Schmitt Pantel, Religion, p. 102-111.
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Kléméns Alexandrijský, Pobídka Řekům,120.1, podle: Kléméns Alexandrijský, Pobídka Řekům, v překladu
Matyáše Havrdy, Praha: Herrmann & synové, 2001, s. 181.
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Prvním nápadným rysem, kterým se mysterijní kulty odlišovaly od ostatních rituálů,
byla pozice a role člověka jako jedince. Zatímco drtivé většiny rituálů se v řeckém
náboženství účastnil a jednal člověk jako součást společnosti, k mysterijnímu zasvěcení
přistupoval z vlastního rozhodnutí a jednal v něm za sebe. Díky tomu mohl zasvěcenec
vstoupit do osobnějšího vztahu se samotným božstvem, než jak tomu bylo u ostatních
náboženských rituálů.
Podstatné bylo mysterijní tajemství, ať už mělo jakoukoliv formu. Tajemství, které
sdílela jen skupina zasvěcených, působilo jako element spojující jedince, kteří se rozhodli pro
zasvěcení a získali tak společně zvláštní poznání. Podezření z vyzrazení takového tajemství
mohlo mít dokonce za následek obvinění před soudem, jak to známe v případě Eleusínských
mystérií.
Významný byl pochopitelně také průběh mystérií, který byl organizován jako rituál
přechodu, tedy přechod ze stavu nezasvěcení do zasvěcení. Tento důležitý motiv, který se
týká všech mysterijních kultů, vedl Waltera Burkerta k formulování hypotézy o vzniku
mysterijních kultů z rituálů přechodu do dospělosti. Tomu napovídá i cílová skupina
některých mysterijních kultů, kterou byli právě mladíci v pubertálním období.62
Důležitým rysem Eleusínských mystérií bylo postavení kněží, kteří se starali o kult.
Jednalo se o dva místní aristokratické rody – Eumolpovci a Kérýkové. Z nich výhradně
pocházeli kněží a kněžky mysterijního kultu a správci posvátného okrsku v Eleusíně.
Také dovršení rituálu se na první pohled značně odlišovalo od běžných řeckých
náboženských ceremonií. V neposlední řadě to bylo téma smrti a posmrtného života, o kterém
se řečtí literáti zmiňují. Téma, které se však obecně do centra pozornosti řeckého
náboženského života dostalo až v době helénismu, bylo v případě Eleusínských mystérií
součástí mytického pozadí rituálu.
Téma smrti se objevovalo i u jiných mysterijních kultů, avšak v jiné pozici a roli. „O
nadějích na posmrtný život není [v mystériích] explicitně řeč; přestože toto téma mohlo patřit
k ‚tajemství‘.“63 (Jak poznamenal doc. Radek Chlup, specifičností Eleusínských mystérií byl
způsob pojetí tématu smrti v rituálu a zapracování otázky posmrtného údělu.) Na různých
místech Řecka byla mystéria zasvěcena různým bohům, Artemidě, Dionýsovi, Kabeirům či
Velkým Bohům, jak tomu bylo v případě mysterijního kultu na Samothráké.64 A tak např.
cílem Samothráckých mystérií bylo získání ochrany pro zdárnou plavbu na moři.65
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Podle názoru Waltera Burkerta byla např. mystéria v Andanii (Messénie) nebo ta konaná v jeskyni v pohoří
Ida na Krétě organizována jako zasvěcení do tzv. mužského společenství bojovníků kmene. Burkert, Griechische
Religion, S. 418.
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Burkert, Griechische Religion, S. 419.
64
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ochotni poskytnout, většinou stačí pouze na identifikaci místa a božstev, které zde byly uctívány. Např. k
Samothráckým mystériím viz Hérodotos, Dějiny, v překladu Jaroslava Šonka, Praha: Odeon, 1972, s. 118.
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Viz Apollonius Rhodius, Argonautica, Zpěv I. 915-922, podle: Apollónios Rhodský, Apollonia Rhodského
Argonautika, v překladu Josefa Jaroše, Praha: Česká akademie věd a umění, 1924, s. 38.
Marcus Tullius Cicero, De natura deorum, kniha III.37, podle: Marcus Tullius Cicero, O přirozenosti bohů: tři
knihy rozprav věnované Marku Brutovi, v překladu Antonína Koláře, Praha: Jan Laichter, 1948, s. 158.
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B. Průběh Eleusínských mystérií a jeho mytologické pozadí
Kontext rituálního dění tvořil mýtus o únosu Persefony, který se zde pokusím ve
stručnosti převyprávět. Mýtus a především jeho vztah k podsvětí tedy i ke smrti a cyklu
plodnosti byl diskutován nejen badateli, ale již samotnými Řeky, kteří se pokoušeli o jeho
intelektuální reflexi. Tento mýtus, jehož asi nejznámější verze je nám známa jako Homérský
hymnus na Démétér,66 líčí putování bohyně, která hledá svoji dceru Persefoné unesenou
Hádem. Démétér putovala tak dlouho, až se dostala do Eleusíny, kde ji v truchlení potkaly
dcery krále Kelea. Poté však, co odmítla vypít víno, jí služebná Baubó (známá také jako
Iambé) nabídne nápoj zvaný kykeón (κυκεών), který se skládá z vody, ječné mouky a máty.
Démétér je přijata v královském paláci a na starost dostává královského synka Démofoónta,
kterého potírá ambrosií a plameny z něj opaluje lidskou smrtelnost. Vyrušena královnou
Metaneirou odhaluje svoji pravou identitu, odkládá chlapce a prohlašuje, že díky královnině
vyrušení chlapec již nikdy nesmrtelnost nezíská. Přikazuje zároveň, aby jí byl vystavěn
chrám, a ustanovuje obřady, které se v něm mají vykonávat. Zeus, přinucen hněvem Démétry,
díky kterému se zem stala neplodnou, vyzve svého bratra Háda Persefoné vydat. Ta však díky
lsti – požitému jadérku granátového jablka – je nucena se na jednu třetinu roku do podsvětí
vracet.
Otázka reaktualizace mýtu v eleusínském rituálu byla již několikrát předmětem bádání.
Především otázka jak moc velká podobnost byla mezi mýtem a jeho rituálním ztvárněním.
Většina badatelů se shoduje na tom, že hlavní mytické pasáže se v rituálu odrazily a mýtus tak
dotvářel rituální pozadí obřadu. A tak např. v průběhu rituálu došlo k hledání Persefoné či
popíjení kykeónu. Přesto je ale předmětem diskuze, jakým způsobem byla takováto témata
rituálně ztvárněna, či co bylo skutečným obsahem onoho nápoje.
Dříve než popíši samotný průběh rituálního dění Eleusínských mystérií, musím
zdůraznit, že zde předložená rekonstrukce rituálního dění se týká především klasického
období (přelom 6. a 5. stol. p. n. l. – 323 p. n. l.). Uvážíme-li totiž některé historické proměny
Eleusínských mystérií, musíme mít na paměti, že průběh a obsah rituálu se mohl v některých
detailech lišit od zde popisované klasické verze.
Naše relativně dobrá informovanost vyplývá ze skutečnosti, že tajná část mysterijního
dění byla vlastně až ona poslední – zasvěcovací, zatímco převážný zbytek rituálu byl součástí
athénského obecního svátku. Zároveň je nutno ještě připomenou již zmiňovaný panhelénský
charakter Eleusínských mystérií a svobodný přístup, který k nim měly ženy i otroci, splňovalili podmínku znalosti řeckého jazyka a byli-li schopni zaplatit dané poplatky, které byly
určeny pro vykonavatele rituálu či jejich osobního mystagóga.
Eleusínská mystéria se dělila na dvě části, na tzv. Malá a Velká mystéria, přičemž Malá,
která bylo nutno nejprve absolvovat, se konala nikoliv v Eleusíně, ale v Agrách na předměstí
Athén na východním břehu řeky Ilissos, a to v měsíci s názvem Anthestérión (Ἀνθεστηριών),
tedy asi v období února či března,67 sedm měsíců před Velkými mystérii. (Nepřesnost tohoto
určení je způsobena athénským lunisolárním kalendářem). Nevíme, kdy se Malá mystéria –
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tento předstupeň samotné iniciace v Eleusíně – stala pevnou součástí celého rituálu zasvěcení.
George E. Mylonas předkládá možnost, že tato Malá mystéria byla ustanovena v době, kdy se
Eleusis stala součástí Athénského státu.68 Konání části mystérií v bezprostřední blízkosti
Athén by tak demonstrovalo územní nároky polis na oblast Eleusíny. Důležitou skutečností,
na kterou upozornil Walter Burkert je, že v průběhu helénismu postupně slábl význam
Malých mystérií, přičemž z římského období jejich konání nemáme doloženo vůbec.69
Úpadek Malých mystérií by tak mohl být doprovodným jevem klesajícího významu a moci
Athén. Sókratés se např. v Platónově dialogu Gorgiás podivuje nad tím, jak může být někdo
zasvěcen dříve do Velkých než do Malých mystérií: „Blažen jsi, Kalliklee, že jsi zasvěcen
dříve do velkých mystérií nežli do malých; já jsem si nemyslel, že to je dovoleno.“70
Co bylo konkrétní náplní těchto Malých mystérií, není přesně známo. Rituál měl
pravděpodobně charakter individuálního obřadu očištění, jehož součástí byl půst, oběti,
kropení vodou, koupel v řece Ilissos a zpěv oslavných hymnů.71
Naše poměrně lepší informovanost o kultickém dění vzrůstá v případě Velkých
mystérií. Patnáctý a dvacátý čtvrtý Boédromión,72 tedy období našeho září – října, časově
vymezoval konání Velkých mystérií v Eleusíně a také posvátný mír vyhlašovaný posly
nazývanými spondoforoi (σπονδοφόροι), tedy nositelé příměří-míru. V době helénismu a
později i římské nadvlády se tito vyslanci míru neomezovali jen na Řecko, ale putovali
k diadochům či do samotného Říma.
Den před začátkem mystérií byly za doprovodu efébů (ἔφηβος – jinoch), vojenské
eskorty složené z mladíků, z Eleusíny do Athén dopraveny posvátné předměty – τὰ ἱερά,
uložené v koši převázaném červenou stuhou. Tento koš s posvátnými věcmi by mohl být, jak
se mnoho archeologů domnívá, vyobrazen na hlavě karyatidy z tzv. malých propylejí
v Eleusíně. Poté, co procesí dorazilo do Athén, byly posvátné předměty uloženy do svatyně
Athény - tzv. městského Eleusínia, jehož lokace je známa díky archeologickým výzkumům a
podle konstrukce a nalezených předmětů je situována tato budova pod akropoli na jižní okraj
agory.
15. Boédromión byl dnem začátku Velkých mysterií, kdy všichni co se chtěli zúčastnit a
být zasvěceni, se shromáždili na athénské agoře a každý iniciant obdržel svého mystagóga
(μυσταγωγός - tedy průvodce mystérii, který byl zasvěcen již dříve).
Hlavní náplní následného dne byl slavnostní průvod do Faléru k moři. Výzva „K moři,
inicianti!“, která byla prologem k celé události, dala zároveň i název tomuto dni. Náplní a
hlavním úkolem byla očista. Jednak očista v moři a také očista krví, tedy nejvyšší rituální
očista, kterou v řeckém náboženství známe. Za účelem očisty krví si pak každý iniciant
s sebou přinášel prasátko, posvátné to Démétřino zvíře, se kterým se v moři vykoupal. Je
opodstatněné se domnívat, že k zabití selete a zkropení inicianta krví došlo již u moře či
přímo v něm. Plútarchos se např. zmiňuje, že došlo k napadení žralokem, když se iniciant
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koupal v moři se seletem: „Když zasvěcenec mystérií koupal v přístavu Kantharu sele,
uchvátil je žralok a pohltil spodní část jeho těla až po břicho…“ 73
Známy jsou také figurky prasátek i iniciantů, vážící se snad právě k této fázi. Po
obětování prasátka následovala tzv. velká oběť, která se konala buď téhož dne či
pravděpodobněji až dne následného, jenž nesl název „ἱερεῖα δεῦρο“ (oběti sem). Tato velká
oběť pak na rozdíl od privátní rituální oběti prasátka, kterou prováděl každý účastník sám za
sebe, měla tradiční charakter a jednalo se o oběť prováděnou za celou obec. Vrchní
představený obce pro náboženské záležitosti Archón Basileus obětoval jménem celé obce
v městském Eleusíniu oběma bohyním.
Čtvrtý den (včleněný do průběhu mysterií až v roce 421 p. n. l., kdy byl ustanoven kult
Asklépia v Athénách)74 nazývaný Epidauria,75 na počest boha Asklépia, který měl podle
tradice opožděně dorazit na slavnost, byl určen pro rituální očistu pozdě příchozích,
přičemž ostatní si tento den pravděpodobně užívali odpočinku.
Pátý den - Pompé (πομπή), jak napovídá název, byl dnem slavnostního průvodu
konaného z Athén do Eleusíny. Ve slavnostním oblečení, ověnčeni myrtou či se svazky
myrtových větví „Bakchoi“, vydávali se inicianti v průvodu z města (tradičně pěšky) na asi
dvacet dva kilometrů dlouhou cestu. S nimi putovali pochopitelně jak eleusínští kněží, hlavní
kněžka i τὰ ἱερά. Průvodu vévodila myrtou ověnčená dřevěná socha boha Iakcha, který byl
umístěn na voze a držel pochodeň.76
Jak líčí Pausaniás ve své první knize Cesta po Řecku (kap. 37), procesí procházelo po
významné cestě lemované náhrobky slavných a míjelo několik svatyní. Po celodenní cestě
přicházelo celé procesí již za svitu pochodní na nádvoří v Eleusíně, aby v rozverné náladě
započala celovečerní taneční slavnost „παννυχίς“ (celonočka)77 k poctě bohyní.
Obřady, které pak probíhaly od šestého dne (tedy dvacátého Boédromiónu), byly
mysterijní v pravém slova smyslu, a tak se nám o nich dochovalo minimum informací. Právě
proto, že se jednalo o hlavní část mystérií, byla tato oblast podrobena velkému zájmu
badatelů.
Mnohokrát bylo uvažováno o průběhu rituálu. Díky archeologickému průzkumu se
podařilo stanovit některé jeho limity. Velkou otázkou byla drómena (δρώμενα - dosl. [věci]
činěné event. konané), tedy to, co lze rozumět pod naším pojmem rituál.78 Víme, že se
významná část mystérií odehrávala venku v prostorách posvátného eleusínského okrsku a
domníváme se, že šlo o určitý rituální obřad, jenž reaktualizoval únos Persefoné, její hledání a
návrat zpět na zem, tedy shledání se s matkou v Eleusíně. Přestože v celém okrsku žádné
podzemní místnosti nalezeny nebyly, čímž byla vyloučena teorie, že by inicianti scházeli za
Persofonou do podsvětí, hrála důležitou roli v návratu Persefoné z podsvětí jeskyně (resp.
skalní převis) a u ní se nacházející Plútónův chrámek.
Víme také s určitou pravděpodobností, že se poměrně dlouhý obřad odehrával v noci
z 20. na 21. Boédromiónu v rámci eleusínského kultovního okrsku alespoň z části venku.
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Jednak to dokládají zprávy antických autorů a jednak skutečně velká budova Telestéria
pochází až z Peisitratovy doby (v.i.). Na dominantní pozici vystavěná centrální budova
Telestéria byla místem, kde mystéria spíše vrcholila, než kde se odehrával jejich celý průběh.
Uvnitř budovy Telestéria se ještě nacházela jakási nejvnitřnější svatyně - Anaktoron
(ἀνάκτορον).
Druhý den pobytu v Eleusíně inicianti, kteří již absolvovali rok předtím zasvěcení,
každý jako mystés (μύστης), strávili přípravou na vrchol mysterijního rituálu, kterým bylo
nazření – epopteia (ἐποπτεία), čímž se stal z každého epoptés (ἐπόπτης), tedy ten který nazřel.
Místem, kde se tak stalo, bylo pochopitelně Telestérion, ve kterém se účastníci shromáždili.
Snad právě v tomto vrcholném momentě se odehrál rituál, ve kterém byly ukázány posvátné
předměty. Rituál se odehrával v noci za tmy či přítmí, přičemž centrálním bodem
pravděpodobně byl moment, kdy hierofant vyšel za oslepujícího světla z Anaktora a
přihlížejícím zasvěcencům ukázal τὰ ἱερά. Tento okamžik popisuje několik autorů, avšak
zaručená zpráva, která by podávala informace o tom, co se v této fázi dělo, neexistuje.
První vzdoropapež Hippolytus (asi 170 – 235) ve svém spise Vyvrácení všech herezí
(Refutatio omnium haeresium) uvádí, že vyvrcholením epopteie měl být v tichu uťatý klas
pšenice.79
Zda tomu tak bylo, lze těžko říci. Je ovšem skutečností, že zobrazení klasů je jedním
z ústředních symbolů Eleusínských mystérií a jako takové se objevuje např. jak na architrávu
malých propylejí, tak na košíku neseném karyatidou. Naproti tomu Tertullian označuje
v první kapitole své knihy Proti Valentiniánům za vrchol mystérií odhalení „symbolu
mužnosti“.80
Co se mohlo odehrávat při tomto rituálu, naznačuje Kléméns Alexandrijský, když
zmiňuje heslo zasvěcenců: „A takto zní synthéma Eleusínských mystérií: postil jsem se, vypil
jsem kykeón, vzal jsem ze schrány a vykonav svou práci uložil jsem do košíku a z košíku do
schrány.“81
Prameny, jak vidno, neříkají, co bylo oněmi posvátnými předměty. Zdá se však, jak
uvádějí i jiní autoři, že centrálním bodem mystérií nebylo tajné sdělení či ukázání posvátných
předmětů, nýbrž rituální jednání, ve kterém předchozí dva body hrály svoji roli. Když roku
415 p. n. l. Alkibiadés stanul před soudem kvůli podezření z prozrazení poselství mystérií, byl
obviněn z jejich předvádění, nikoliv z vyřknutí nějaké mysterijní nauky či ukazování
posvátných předmětů. Kléméns Alexandrijský poznamenává: „A co kdybychom probrali
mystéria? Nevyzradím nic pohybem, jak to prý učinil Alkibiadés…“82 A Plútarchos
pojednávající o obvinění Alkibiada a jeho přátel říká: „Mezitím vystoupil vůdce lidu
Androkles a předvedl několik otroků a metoiků, kteří obviňovali Alkibiada a jeho přátele
jednak ze zohavení jiných soch, jednak z toho, že při víně napodobují mystéria. Říkali, že prý
jakýsi Theodóros představuje kéryka, Púlitión dádúcha a Alkibiades hierofanta, ostatní přátelé
že se přitom dávají zasvěcovat a nazývají se mysty.“83
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Vrcholný zážitek, který inicianti v Telestériu prožívali, nám nejlépe přibližuje
Plútarchos (fragment 168). Plútarchos se zmiňuje, že iniciant je nejprve dezorientován,
prožívá bloudění tmou, pocity strachu, tísně, vzrušení, aby oslněn silným světlem oslavil své
uvolnění ze všech pout.
„Tady u nás duše nic neví, dokud nedospěje do okamžiku smrti: tehdy zakouší týž
prožitek jako ti, kdo jsou zasvěceni do Velkých mystérií. … Nejprve jsou tu různá bloudění,
únavné obcházení sem a tam a děsivé cesty skrze jakousi temnotu, jež nedojdou dovršení; a
pak před samotným završením všechny ty hrůzy, ztrnutí, chvění, pocení a úžas. Pak ale
člověku přichází vstříc jakési podivuhodné světlo a přijmou jej čistá místa a lučiny, kde jsou
hlasy a tanec a vznešenost posvátných výroků a svatých výjevů. Mezi nimi se prochází, a je
již dovršený a zasvěcený; stal se svobodným a volným, a ověnčen slaví obřady a pobývá
s posvátnými a čistými muži.“84
Za oslnivého světla vycházejícího z Anaktora a úderů gongu rozléhajícího se po
otevřeném prostoru Telestéria došlo k předání mysterijního poselství a vyvrcholil tak celý
proces zasvěcení.
Devátý den byl pak pravděpodobně dnem návratu do Athén, který však již nebyl nijak
organizován. Závěrečného desátého dne byl Archón Basileus, který byl za dohled na mystérii
zodpovědný,85 povinen radě pěti set předložit zprávu o průběhu slavnosti.

C. Kognitivní interpretace mystérií, její přínos a kritika
Někteří kognitivní religionisté se pokoušejí použít některé metodologické body
kognitivní religionistiky ve snaze interpretovat a vysvětlit antické mysterijní kulty především
z helénistického a římského období. Následující kapitola je mojí snahou aplikovat jejich
závěry na Eleusínská mystéria a ukázat k jakým závěrům lze metodou kognitivní
religionistiky dospět.86
Stejně jako v případě ostatních náboženských rituálů, zkoumá kognitivní religionistika
na mystériích primárně způsob, jakým tento rituál působí na jedince, jakou odezvu v něm
může vyvolávat a co takováto odezva znamená pro samotnou společnost.
V ideální kategorizaci způsobů náboženskosti, jak ji představil Harvey Whitehouse,
spadají mysterijní kulty do kategorie obrazných (imagistic) náboženských rituálů, které
způsobem mnohačetné senzorické stimulace pracují s epizodickou pamětí.
Podobně je tomu s kategorizací mystérií podle teorie E. Thomase Lawsona a Roberta N.
McCauleyho. V tomto případě se jedná o typ rituálu zvláštního činitele. Lze tak usoudit na
základě vztahu kontraintuitivního činitele (Persefoné a Démétér) a kněží provozujících rituál.
Víme, že legitimace obou aristokratických rodů – Eumolpovců i Kérýků – pocházela přímo
od Démétér a kněžka při rituálu snad přímo představovala Persefone. Tomuto určení rovněž
napomáhá kategorie pravidelnosti, neboť celý mysterijní rituál každý iniciant absolvovat jen
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jedenkrát za život. Tedy nejprve Malá mystéria, po půlroční odmlce první stupeň Velkých
mystérií a příští rok druhý stupeň.
Vraťme se ale k Whitehouseově kategorii obrazných náboženských rituálů. Základní
otázkou u tohoto typu rituálu je, jaké mechanizmy kognitivní stimulace zprostředkující
vrcholový zážitek byly při rituálu využívány. Odpověď na tuto otázku lze nalézt s pomocí
závěrů, které představil při popisu rituálních teletropních praktik ve své knize On Deep
History and the Brain prof. Daniel Lord Smail (v. s. – metodologická část).
Daniel L. Smail zdůrazňuje, jak důležité je povšimnout si biochemické manipulace
lidského těla při takových rituálech. Víme např., že podobně jako u některých dalších
mysterijních kultů předcházelo zasvěcení do mystérií období půstu, kterému se musel každý
iniciant pod dohledem mystagóga podvolit. Na tuto skutečnost naráží také Kléméns
Alexandrijský, když zmiňuje synthéma Eleusínských mystérií (v. s.). Co mohlo být v období
tohoto půstu zakázáno pojídat, se dovídáme od Publilia Optatiana Porfyria.87 I když jeho spis
pochází vlastně až z 3. stol. n. l., čímž se sice snižuje věrohodnost uvedených detailů, lze
nicméně s ohledem na zprávy ostatních autorů považovat skutečnost půstu před zasvěcením
do mystérií za relevantní. V tomto kontextu je samozřejmě otázkou, zda se jednalo o úplný,
nebo jen částečný půst. Již jsem se zmiňoval o tom, že mýtus o hledání Persefoné došel z části
své reaktualizace v průběhu rituálu. Porovnáme-li nyní synthéma Eleusínských mystérií postil jsem se, vypil jsem kykeón… - s Homérským hymnem na Démétér,88 dovíme se, že se
Démétér oddala úplnému půstu po dobu devíti dnů a tento půst zakončila tím, že se napila
kykeónu. Uvědomme si také v této souvislosti skutečnost, že půst byl následován celodenní
bujarou poutí iniciantů, která byla v Eleusíně zakončena celonoční taneční slavností. Fyzické
vyčerpání tak účinky hladovění ještě zesílilo.
Ať už budeme přikládat větší relevanci jednomu nebo druhému pramenu, je velmi
pravděpodobné, že stejně jako doložené popíjení kykeónu, byl součástí zasvěcení i půst.
Důsledkem i kratší doby hladovění či výrazného omezení přísunu obvyklé potravy pro
člověka, který není zvyklý na takové výkyvy v příjmu potravy, může být stav hypoglykémie,
tedy nedostatečný přívod glukózy do krve, který způsobuje poškození některých částí
organismu a ovlivňuje pochopitelně i produkci hormonů.
„Hlavním nebezpečím hypoglykemie je nedostatečné energetické zásobení mozku
(„neuroglykopenie“), s příznaky, jako je pocit hladu, bolesti hlavy, usínání, mentální
zmatenost, halucinace a konečně křeče a kóma. Druhá skupina příznaků pramení z aktivace
adrenergního systému a zvýšení sekrece katecholaminů (palpitace, úzkost, chvění, pocení).“89
Přestože je takovýto výklad značně reduktivní a kdokoliv kdo k němu přistoupí, měl by
si toho být vědom, nelze si nepovšimnout, jak se tyto klinické příznaky hypoglykémie až
nápadně podobají stavům mysterijního prožitku, jak ho někteří autoři popisují (viz např.
Plútarchos - fragment 168). Takovýto zážitek mohl být umocněn ještě následným rituálním
popíjením kykeónu. V homérském mýtu na Démétér se nápoj kykeón objevuje v momentu,
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kdy Démétér odmítla královnou Metaneirou nabízené víno a požádá o nápoj smíchaný z vody,
ječné mouky a máty.90 Takovýto nápoj mají popíjet i inicianti těsně před zasvěcovacími
rituály. Mnoho badatelů spekulovalo o obsahu tohoto nápoje, zda např. nemohly být obiloviny
přidávané do nápoje infikovány Paličkovicí nachovou (Claviceps purpurea), která napadené
semeníky přeměňuje na námel, jenž je zdrojem alkaloidů s psychotropními účinky.91 Kykeón
by měl tak účinky prakticky totožné s LSD, jak tvrdí Albert Hofmann, jeho objevitel.92
Jednalo by se tedy o účinky psychedelických látek (látky zintenzivňující vjemy a prožívání) a
společně se senzorickou stimulací by takovýto nápoj navozoval již zmiňované pocity, které
vedou k vrcholným náboženským zážitkům, jak popisuje Abraham H. Maslow.93
Po momentech kognitivní stimulace následovala část závěrečného zasvěcení do
mystérií, tak jak byla popsána v kapitole věnující se průběhu mysterijního obřadu.
Jak bylo řečeno, jedná se v případě mystérií o teletropní praktiky (institucí provozovaný
rituál s cílem psychotropního působení na účastníky) zásadním způsobem nabourávající
hormonální vyváženost člověka a modulující jak prožívání, tak interpretaci takovéto události.
Výkyvy neurochemické aktivity pak mají za následek kognitivní zmatenost a zranitelnost
iniciantů. V tomto smyslu bylo úkolem mystérií pomocí vyvolaného psychického teroru učinit
inicianty vnímavými k účelům iniciace, přičemž tento psychický teror vytvořil silné
vzpomínky vážící se na účely iniciace.94 Nasnadě je tedy otázka, co bylo cílem? Odpovědí
může být hned několik.
Jak jsem poznamenal na začátku, použijeme-li teorii Harveyho Whitehouse pro
kategorizaci způsobů náboženskosti, budou mystéria spadat do rituálů, které lze
charakterizovat jako obrazné. Je sice pravda, že mystéria takto kategorizovat lze, ale činíme
tak na úkor opomíjení řeckého náboženského komplexu jako celku, neboť ten do kategorií
(byť ideálních), tak jak je představil Harvey Whitehouse, lze zařadit jen stěží. Hlavním
problémem této kategorizace je totiž otázka účelu rituálu – předávat nějakou nauku, učení.
Absence dogmatické literatury, která by byla předmětem předávaného učení, tuto kategorizaci
ztěžuje. V řeckém náboženství totiž neexistuje autoritativní spis typu Bible či Koránu, který
by prostředkem předávání náboženských představ. Snažil jsem se zároveň ukázat, že ani
mystéria neměla žádnou konkrétní nauku, která by byla během iniciačního rituálu předávána.
Antičtí autoři se v narážkách zmiňují o rituálním dění, obřadu a ceremonii, jako o hlavním
momentu mystérií, který nesl mysterijní poselství a nikoliv o nauce či posvátném textu, jehož
sdělení, předání a uchování bylo oním tajemstvím (v.s. – průběh mystérií).
Profesor Luther H. Martin řeší tento problém za pomoci teorií prof. Daniela L. Smaile,
přičemž přidává typicky antropologickou odpověď Pascala Boyera. Úkolem mysterijních
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rituálů je podle prof. Luthera H. Martina procesy kognitivní stimulace jedinců navozovat
atmosféru jednotnosti a posilovat tak skupinu. Takovýmto pojetím rituálu se tak stanovisko
prof. Martina vrací ke klasickému funkcionalistickému přístupu k náboženství. Vedle uvážení
dopadu rituálu na společenské úrovni, se prof. Martin obrací také k jedinci a ptá se: „Jestliže
základní zakoušení hrůzy představuje využití kognitivních (mnemonických) funkcí
helénistickými mystérii ve službě skupinové solidarity a podpory, jaké kognitivní výhody
nabízejí jejich jednotlivým členům?“95
Jaké důsledky může takovýto rituál mít pro jedince? Vedle výše zmíněných funkcí
mysterijních rituálů, jako je podpora soudržnosti skupiny, navrhuje prof. Martin, že kognitivní
šok a zakoušení hrůzy u iniciantů vede ke kognitivnímu zrání jedince. Tedy, že dochází
k utváření a rozvoji funkcí a schopností uplatňujících se při řešení problémů.96 Dochází
k tomu prostřednictvím senzorické stimulace, která vyvolává proces vnitřní reflexe toho, co je
právě reprezentováno.97
Shrnu nyní v krátkosti, co je základem tohoto mechanismu. Již v první části práce
v kapitole o metodě kognitivní religionistiky jsem se zmínil, že člověk přichází na svět
s vlastnostmi svědčícími o jeho intuitivních schopnostech založených na funkčních systémech
mozku, které se rozvíjejí učením. Učení může být v tomto případě chápáno jako široký pojem
vyjadřující jakoukoliv situaci či informaci zanechávající významnou paměťovou stopu a
formující vrozené funkční systémy. Jedním z pokročilých mechanismů rozvíjení těchto
systémů je kategorizace, která v obecném smyslu slouží k rozřazení všech věcí, se kterými
člověk přijde do styku. Základem této kategorizace jsou tzv. ontologické kategorie rozvíjené
právě učením. V dnešní době rozvíjí tuto kategorizaci především cílená výuka ve školách.
V odkazu na výše zmíněné příspěvky prof. Martina jsem poznamenal, že právě náboženství
v dějinách bylo důležitým systémem, který jednak tuto kategorizaci rozvíjel, ale především
byl systémem umožňující díky nabourání ontologických kategorií reflexi této kategorizace a
tím pádem i reflexi celého systému.
Annette Karmiloff-Smith ve své studii Beyond Modularity: A Developmental
Perspective on Cognitive Science podrobně rozebírá vrozené prvky lidského poznávání a
vědění a ukazuje, jakým způsobem jsou u dětí tyto prvky rozvíjeny. Její práce je obhajobou
stanoviska, že lidská mysl využívá svých komplexních systémů reprezentace (intuitivní
představivosti) tím, že vyvolává opakovanou reprezentaci svých implicitních znalostí
(vrozených prvků funkčních mechanismů) do formy explicitních představ. Člověk tak
disponuje obrovským souborem implicitních znalostí, které se přetvářejí do konkrétních
forem na základě zkušenosti, výuky, prostředí, jazyka. Důkazem těchto implicitních
mechanismů jsou diferencované spontánní reakce dětí, které využívají svých poznávacích
schopností a následně se snaží tomuto poznání porozumět a interpretovat jej.
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Jsem přesvědčen společně s prof. Martinem, že také mystéria na rovině funkčních
systémů byla rovněž prostředkem rozvíjení kategorií a prvkem umožňujícím především jejich
reflexi.
V případě mysterijních kultů může být dobrým příkladem např. interpretace
mysterijního zážitku. Vzhledem k tomu, že není dán jasný výkladový rámec k mysterijní
situaci, pracuje mysl se senzorickou stimulací, kterou se snaží sama vyložit a zdůvodnit.
Dochází ke spontánní exegezi založené na vrozených intuitivních systémech. Pozadí a návod
k interpretaci pak není nějaká nauka, nýbrž samotné místo iniciace. Konkrétní prostředí
spojené se senzorickou stimulací tak mohlo být prostředkem sloužícím k rozvoji a reflexi
kategorizačních systémů. Z tohoto důvodu byly mysterijní svatyně speciálně konstruovanými
místy, které svým postavením, architekturou, výzdobou a zobrazenými symboly poskytovaly
interpretační rámec celé mysterijní události. Samotné místo původně cizí a neznámé, nabývá
jasného významu a stává se zasvěcenci vlastním. Upřesnění významů a rituální zakódování
informací vede k velké kognitivní flexibilitě, která může být následně využita. V tomto
momentě jedinec velmi snadno přijímá a zvnitřňuje předložené koncepty,98 čímž zároveň
dochází k upevnění a ospravedlnění náboženských představ, systému a společenských norem.
Ukazuje se tak, že náboženské rituály typu mystérií mohou mít paralelně několik funkcí.
Přesvědčovat o správnosti daných náboženských představ a společenského uspořádání,
působit na soudržnost skupiny, přičemž pravděpodobně mohou hrát důležitou roli
v kognitivním neuropsychickém vývoji jedince.
Značně problematická je ale předkládaná univerzálnost kognitivistických tvrzení. Tedy,
že rituál (obrazového způsobu náboženskosti) slouží především jedinému cíli – senzorické
stimulaci, kognitivnímu šoku, který měl mít za úkol posílit vztahy ve skupině zasvěcených.
Takovýto závěr lze učinit pouze v případě ignorace proměn mysterijního rituálu v čase.
Pokud měl mít rituál cíl posilovat skupinu, mohl ho velmi dobře plnit v období archaickém a
klasickém. Společný zážitek na úrovni communitas by se tak stal prvkem posilujícím vazby
mezi jednotlivci athénské polis, která se praktiky permanentně nacházela ve válečném stavu a
jejíž obranyschopnost se opírala o vojsko složené z pěších oddílů jednotně kooperujících
athénských občanů. Bylo tedy nutno zaručit, aby Athéňané měli demokratický pocit
jednotnosti všech občanů, a to i přes přirozeně vznikající nerovnosti, které se snažili neustále
po právní stránce urovnávat. (Je nutno ovšem poznamenat, že takováto interpretace nevychází
nutně jen z metody kognitivní religionistiky, nýbrž z teorií, které již předtím předložil např.
antropolog Victor Turner.) Této úvaze také velice dobře odpovídá proměna místního
athénského kultu v panhelénský v době perské invaze. V tento moment se totiž ukázala, dříve
než kdy před tím, potřeba kooperace všech řeckých států v boji vůči vnějšímu barbarskému
ohrožení.
Uvážíme-li ale na rozdíl od kognitivních religionistů historicko-sociální situaci
v Athénách v 7. - 6. stol. p. n. l. lze dospět i k jiné interpretaci. Ke vzniku mysterijního kultu
mohlo přispět i vnitřní napětí uvnitř polis. Jestliže budeme mysterijní kult chápat funkcionálně
jako instituci, která vzniká v Solónově době jako určitá reakce na přetrvávající nerovnost
mezi Athénskými občany, mohlo se jednat o momentální způsob politicko-náboženského
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řešení problému.99 Nezapomínejme totiž, že provázanost politiky a náboženství byla ve
starověkém Řecku velmi úzká a nebylo neobvyklé na politické otázky hledat odpovědi na
náboženské rovině. Tímto způsobem při interakci občanů v liminálním prostoru vznikala
ideální až „mytická“ communitas, která mohla kompenzovat vnitřní pnutí v polis a tímto
způsobem bránit možnému štěpení společnosti, tak jak k tomu došlo např. v Římě v případě
první, druhé a třetí secesse plebejců.100
Uvědomme si také další skutečnosti související s následnými proměnami mysterijního
kultu i celé athénské společnosti. Prakticky veškerou stavební činnost v 6. - 5. stol. p. n. l.
řídil Athénský stát a jeho architekti. 101 Prostorové uspořádání, směry natočení budov a jejich
portiků, brány, cesty, to všechno bylo vystavěno pro poutníky příchozí z Athén a byla to
Athénská polis, která měla na udržování kultu enormní zájem. S koncem klasického období a
začátkem helénismu, kdy Athény ztratily jak své impérium a prakticky i politickou autonomii,
ustala rázem téměř veškerá stavební činnost a zdá se, že Eleusis se snažila o svoji autonomní
samosprávu,102 což dokládá výstavba budovy městské rady (βουλευτήριον), která je prakticky
jedinou významnou stavbou v okrsku z celé helénistické doby.103 Oslabení pozice Athén
dokládá i zmiňovaný úryvek z Platónova dialogu Gorgiás (v. s. kapitola Průběh mystérií a
jeho mytologické pozadí) a zdá se, že snad „uměle“ vzniklý předstupeň zasvěcení v Eleusíně,
tedy tzv. Malá mystéria konaná v Athénách, nebylo již nezbytně nutno v období helénismu
absolvovat.
Samotný zájem o zasvěcení do Eleusínských mystérií však patrně ze strany jedinců
vzrostl. Ti nyní přicházeli nejen ze samotného Řecka, ale prakticky z celého helenizovaného
99

Athéňané až úzkostně po celou svoji historii usilovali o maximální rovnost mezi všemi plnoprávnými občany a
pokud možno, o co nejspravedlivější daňové zatížení s ohledem na sociální postavení. Díky neustálému
vydávání zákonů (od archaického až po helénistické období) upravujících práva a povinnosti na základě výše
majetku, zákonů zakazujících otroctví vlastních občanů, či zákonů zakazujících stavění nákladných hrobek, se
můžeme domnívat, že tento problém nebyl nikdy plně vyřešen. Avšak právě v momentě, kdy došlo k první
zákonné snaze o nápravu (tzv. Solónovy reformy), která se snažila řešit nastalou společenskou krizi, vzniká
v Eleusíně mysterijní kult.
100
V době mladé římské republiky došlo k třem protestním odchodům (secesse) plebejské části římského
obyvatelstva (v letech 494, 449, 287 p. n. l.), kterými si tato část obyvatelstva chtěla vynutit rovnoprávné
postavení s patricijskou částí.
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Skutečně velkolepé přestavby se budova Telestéria dočkala v peisistratově době. Tato přestavba
pravděpodobně odráží proměnu obecního athénského mysterijního kultu v panhelénský. Celá rekonstrukce
posvátného okrsku byla řízena tak, aby se hlavní části, brány do posvátného okrsku, nádvoří atd. otvíraly přímo
příchozím z Athén. Stejně tak práce prováděné na opevnění Eleusíny dávají vědět o Peisistratově snaze ukázat a
stavebně potvrdit, přináležitost města a svatyně k athénskému území.
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Když Athéňané snad ještě v geometrickém období (8. stol p. n. l.) obsadili Eleusínu, vyjádřili územní a právní
nároky na zdejší oblast. Pouze správa kultu i po obsazení Eleusíny zůstala v držení dvou místních
aristokratických rodů - Eumolpovců a Kérýků.
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Ze stavebně historického hlediska je vlastně překvapivé, že Eleusínu nepostihly v období helénismu prakticky
žádné změny, přitom šlo o moment, kdy se sláva kultu rozšířila po celém středomoří a Blízkém východě a zdá
se, že tak přibylo návštěvníků i z poměrně dalekých krajů. Tuto skutečnost je nutno uvážit v dobovém
historicko-sociálním kontextu. Důvodem, proč nedošlo k přestavbám či další výstavbě v eleusínském okrsku,
přestože počet návštěvníků patrně stoupal, je ztráta faktické samostatnosti Athén a snad také nedostatek
finančních prostředků. V důsledku pádu athénského impéria a ztráty samostatnosti se oslabil vliv Athén na
Eleusínu. Eleusis sice ztrácela na atraktivitě pro samotné Athény, ale počet samotných návštěvníků stoupal.
Zájem o zasvěcení do mysterijního kultu tak narůstal především ze strany jednotlivců, přičemž upadal význam
mystérií jako obecního athénského svátku.
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prostoru tehdejšího světa. Důkazem toho jsou přestavby, rozšiřování a výstavby nových
ubytovacích zařízení v období helénismu a především pak v dobách římské nadvlády. Daná
odpověď, že rituál sloužil k posilování vazeb ve skupině, tedy není s ohledem na proměnu
situace v helénistické době příliš důvěryhodná. Důvody zasvěcení musí být v tomto případě
hledány na úrovni jedince. Nemáme zprávy ani žádné jiné indicie, že by průběh rituálu
prodělal nějakou radikální proměnu, jeho význam se však mohl proměnit v kontextu doby,
která byla prodchnuta úvahami o smyslu a konci lidského života. Eleusínská mystéria by tak
v tomto případě mohly pro jedince poskytovat určitou odpověď právě díky mytologickému
motivu smrti a návratu z podsvětí.
V úvahách o příčinách vzniku mysterijních kultů se Walter Burkert, představitel
tradičního religionistického diskursu, obrací k motivu smrti, tematizovaném v mnoha
mysterijních kultech, a uvažuje o něm v souvislosti se změnou vnímání člověka jako
individuální bytosti v řeckém světě v období 7. - 6. stol. p. n. l. Snaha o osobní naplnění
života a svobodnou osobní volbu, tak podle jeho úvah, nalezla svoji odezvu i v náboženství.
Přičemž neschopnost společnosti nalézt odpověď na otázku posmrtného směřování člověka
jen přispěla k rozvoji kultů s osobním zasvěcením.104 V knize Homo necans ovšem
upozorňuje na skutečnost, že v souvislosti s Eleusínskými mystérii se nikdy nehovoří o
nesmrtelnosti nebo stěhování duší.105 Smrt byla skutečností, kterou nešlo zrušit nebo
překonat. Zůstávala jen otázka posmrtného údělu, který se prostřednictvím mysterijního
zasvěcení již nemusel zdát být hrozivým, nýbrž snesitelným a přívětivým. Překonáním smrti
v průběhu mysterijního rituálu se tak zasvěcení již nemuseli obávat smrti reálné, která byla
vlastně jen opakováním smrti rituální. Zároveň však byl podle Waltera Burkerta důležitý onen
prvek společného zážitku odkazující inicianty prostřednictvím mytologického pozadí rituálu
k základům společnosti a k rozdílu mezi kulturou a přírodou. Ukazovala se nezbytnost
lidského soužití a kulturního rámce jako základní skutečnosti umožňující toto soužití.
Eleusínská mystéria tak ukazovala, že: „jednotlivec nemůže žít v izolaci, že je závislí na
společenské skupině, ze které pochází, že smrt jedince je nedílnou součástí společenského
života a z toho důvodu je setkání se smrtí nevyhnutelné.“106 Takovéto stanovisko pak vlastně
má i velice blízko k závěru, který kognitivní religionisté činní o účelu mysterijního zasvěcení,
tedy že sloužilo primárně k posilování skupiny.

104

Burkert, Griechische Religion, S. 415-416.
Burker, Homo necans, p. 294.
106
Burker, Homo necans, p. 296.
105
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4) Závěr
Na první pohled se může zkušenému akademikovi – antropologovi či sociologovi –
zdát, že co do výsledku kognitivní religionistika se svými teoriemi přináší jen málo nových
poznatků, jako např., že božské bytosti člověk popisuje lidskými kategoriemi, některé
náboženské rituály slouží k posilování skupiny apod. Již v úvodu jsem naznačil, že hlavním
předmětem kognitivní religionistiky není hledat odpověď jakou roli a funkci mají náboženské
představy v té či oné kultuře a společnosti. V tomto ohledu totiž kognitivní religionistika
využívá výsledků a poznatků právě zmiňované antropologie a sociologie. Nové pole, které
kognitivní religionistika objevuje, je způsob vzniku náboženských představ, jejich struktura a
transkulturně společné vzorce a mechanismy předávání. Snaží-li se zodpovědět tyto otázky a
nechce-li se zároveň pustit do teologických spekulací o jejich metafyzickém původu, je
logické, že hledá odpovědi v přirozeném smyslu. Obrací se k člověku a jeho biologické
podstatě, která dává „tvar“ náboženským představám a vymezuje jejich obsah i míru
předavatelnosti.
Právě možnost vymezit prostřednictvím funkčních mechanismů lidského mozku jaké
aspekty náboženských představ a jaké rituální mechanismy lze považovat za transkulturní a
co je naopak prvek kulturní specifičnosti, považuji do budoucna za jednu z možných výhod
metody kognitivní religionistiky.
Dalším přínosem je pochopitelně samotné uvážení přirozených biologických procesů,
tedy snaha o uvážení fyziologických dispozic člověka ve spojení s kulturními a náboženskými
prvky, pochopení jejich vzájemného vlivu a provázanosti.
Problematická je ovšem v tomto ohledu skutečnost, jsou-li náboženské představy a
rituály chápány výlučně jako „biologický produkt“, bez jakýchkoliv jiných aspektů, což je
problém, který se týká drtivé většiny kognitivně laděných prací. Došli jsme dnes
v religionistice do stádia určité polyinterpretace náboženských fenoménů a většině
religionistů je jasné, že náboženství má v lidském životě velký počet různých aspektů.
Vysvětluje-li kognitivní religionistika náboženství převážně monokauzálním způsobem, je
podle mého názoru oprávněné vidět tuto disciplínu jako biologicko-deterministický
redukcionismus. Nebezpečí takovéhoto přístupu k náboženským fenoménům se ukazuje i na
interpretaci mysterijních kultů. Metody kognitivní religionistiky totiž poskytují odpovědi
pouze na úzce profilované tázání po mechanismech působení rituálu na jedince. Základním
problémem je v tomto ohledu ignorace ostatních aspektů rituálu, jeho návaznost na
společnost, na její sociální uspořádání, organizaci, ale také vztah k náboženství společnosti
jako k celku se specificky formulovanou kosmologií. Stejně tak se při použití metody
kognitivní religionistiky nedovíme nic o tom, jaké byly náboženské představy lidí účastnících
se mystérií. Tyto všechny aspekty kognitivní religionistika jednoduše opomíjí pravděpodobně
z toho důvodu, že její metodou nelze tyto otázky zodpovědět. Snaha kognitivních religionistů
o univerzálně platnou teorii kompletně vysvětlující náboženství je tedy podle mého názoru
absolutně lichá, neboť jen u jediného fenoménu – jakým byla v našem případě mystéria – se
jasně ukazuje množství možných aspektů náboženských rituálů, které je nutno vzít v potaz,
chceme-li porozumět náboženství z celostního hlediska. Problematická je taktéž koncepce
mystérií jako jednotného náboženského fenoménu. V tomto ohledu je totiž zajímavé, že
v římském období se v Eleusíně objevil dokonce i kult Mithry, který je doložen v tzv.
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posvátném domě mimo samotný okrsek, kde se nacházelo mithreum. Kdybychom
přepokládaly, stejně jako kognitivní religionisté, že mysterijní rituály slouží primárně
k posilování vztahů ve skupině, měli bychom v bezprostřední blízkosti dva stejné kulty, které
by tak co do svého účelu byly vlastně nadbytečné. Mystéria byla složitým a komplexním
jevem trvajícím několik století v různých společnostech a za různých historicky proměnlivých
okolností, ignorace této skutečnosti by byla problémem ztěžujícím jakoukoliv interpretaci.
Na druhé straně vidím jako pozitivní návrh uvážit význam náboženských institucí a
organizací v rámci lidské evoluce, jako prvku hrající důležitou roli v modulaci a procesech
kognitivního vývoje jedince, jak navrhuje prof. Luther H. Martin. Otvírá se tak možnost
chápat náboženství také jako důležitou instituci, která sehrála klíčovou roli ve vývoji
jednotlivých lidských společenství i ve vývoji samotného člověka.
Kognitivní metoda nám, jak vidno, může vysvětlit určité aspekty mysterijních rituálů,
které doposud stály spíše mimo naši pozornost, avšak jen těžko si takováto metoda může dělat
nároky na komplexní popis a vysvětlení všech aspektů rituálu. Hlavním problémem je i
v tomto případě redukce způsobená samotnou metodou kognitivní religionistiky. Tedy
vysvětlení založené na upřednostněných jevech a aspektech daného rituálního dění. Je ovšem
také pravda, že snad každý badatel si v rámci své disciplíny vybírá vhodné prvky tak, aby
odpovídaly zvolené metodice. A tak jsou snad rozpory mezi tradičními religionistickými
disciplínami a kognitivní religionistikou způsobeny odlišným typem diskursu a snahou najít
odpověď na jiný druh otázek, což vede jak ke změně premis, tak zvolené interpretace.
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