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    Abstrakt - česky 

 

    Bakalářská práce Mýtus o věčném návratu má za cíl představit čtenáři základní 

pojmy jako jsou čas, mýtus a rituál, v interpretaci významného mytologa, historika 

náboženství a spisovatele - Mircea Eliadeho. Za klíčové je zvoleno jeho 

stejnojmenné dílo a pomocí sbírky jeho ostatních odborných prací, zabývajících se 

stejnou tématikou, jsou pak pojmy rozklíčovány. U všech třech abstraktních výrazů 

jde o povahu střetu posvátného s profánním, na základě chápání světa a věcí v něm, 

z pohledu archaického a moderního člověka. Ve všech třech kapitolách je nám 

nastíněno vnímání konkrétního pojmu danou společností a jeho nutnost a postavení 

ve světě. Sledujeme, že u bytosti dnešní doby se původní význam postupně vytrácí, 

nebo se zcela mění a tudíž závažnější a hlubší smysl nalézáme u člověka archaické 

společnosti. 

 

Klíčové pojmy: čas, mýtus, rituál, posvátné, profánní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

   

 

 



  Abstrakt - anglicky 

 

Bachelor’s thesis Eternal Return Myth aims to present to the reader basic 

terms like time, myth and ritual in interpretation of famous mythologist, historian of 

religion and writer - Mircea Eliade. As crucial for this thesis was selected his work 

of the same name and with the help of his other professional work all terms were 

described.  All three abstract terms are about the nature of a conflict between the 

sacred and the profane, on the basis of understanding of the world and the things in 

it from the perspective of archaic and modern humans. In all three chapters there is 

outlined a specific perception of the concrete term by a given society and its 

necessity and position in the world. We follow that with today being the original 

meaning is gradually disappearing, or completely changing. Therefore, a more 

serious and deeper meaning is found by archaic human. 

 

Key words: time, myth, ritual, sacred, profane. 
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   Úvod 

 

    Jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala „Mýtus o věčném 

návratu“ proto, že mne od doby, co jsme se na vyšším gymnáziu v rámci 

obecného úvodu do filosofie začali ptát po věcech jinak, nežli doposud, tedy 

kvůli jejich potřebě a funkčnosti. Začali jsme se tázat, proč tu jsou, kde se vzaly 

a především co jsou a co představují, tedy v rámci pro mě do té doby nepoznané 

- ontologické roviny. V té jsem se rok před maturitní zkouškou zabývala v 

seminární práci pojmem čas a jeho definicí, ke které jsem se chtěla nyní se 

zvědavostí vrátit a obohatit svou bakalářskou práci ještě o další pojmy. 

 

      Pokusím se tedy nejprve definovat čas, poté mýtus a v návaznosti na něj i 

rituál. Vždy půjde o jejich vysvětlení očima moderní a archaické společnosti, 

jejich rozdílnost ve vnímání a především hlubší zkoumání dřívějšího chápání. 

Budu se snažit přiblížit závažnost vztahu archaického člověka k těmto pojmům. 

Potřebu o čas pečovat, respektive ho regenerovat, tedy přejít z profánního, 

nepodstatného dění do posvátného a vrátit se k nejdokonalejším, prvotním 

božským činům a zachytit potřebu se k těmto činům vracet. Dále zmíním mýtus 

moderního člověka jako smyšlený příběh nebo ve společnosti zažitý omyl, 

kterému se věří, a zdůrazním jeho důležitost v životě archaického člověka, který 

ho považuje za pravdivý příběh týkající se především Kosmogonie, a který 

nesmí upadnout do zapomnění. Na mýtus naváži rituálem, u kterého opět 

nalezneme dvě roviny chápání. Pokusím se více přiblížit opět tu archaickou, kdy 

rituál představuje významnou činnost, bez které by se člověk nemohl stát 

plnohodnotnou lidskou bytostí, která je s to chápat principy ve světě a v tomto 

světě následně obstát. Zachytím způsob provádění rituálu na příkladu iniciace 

mladého chlapce, která byla a je povinností ve všech kmenech a byla jednou z 

nejdůležitějších událostí v životě muže. Dále zmíním také ostatní druhy rituálů, 

které jsou v některých kulturách zažity.   

 



 

        V dnešní době se již málokdo zabývá takovými tématy a snaží se pozastavit 

nad pojmy, které zná od nepaměti a které jsou tu odjakživa, protože necítí 

potřebu. Vše je dnes bráno a konstruováno především jako účelné a není potřeba 

hloubat nad otázkou bytí. Ta je však více než strhující a přináší nám 

nevyčerpatelný zdroj k diskuzi o věcech, jejich vzniku a existenci. Ukazuje nám 

zároveň mnoho pohledů, pomocí kterých na danou věc můžeme nahlížet. 
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1. Pojetí času   

            1.1. Rozmanitost kultur, jejich hodnota a vzájemné vnímání 

 

    Dříve, než se dostaneme k samotné definici času, mýtu a následně i rituálu, 

měli bychom si uvědomit jednu závažnou věc, ke které je velice snadné začít 

inklinovat. Každý člověk má svůj určitý názor na svět kolem sebe, svůj úhel 

pohledu, kterým na danou problematiku nazírá. Těchto úhlů pohledu je nesčetné 

množství. Každý jsme individuální a originální bytost, ale samozřejmě se názory 

přibližujeme těm, kteří žijí ve stejné době a v podobných podmínkách pro život. 

Rozdílnost je tedy dána historickými, geografickými a sociologickými faktory.
1 

Je velmi lehké, zvláště u moderního západního člověka, začít tíhnout 

k představě, že jeho pohled je ten nejdokonalejší a nejlogičtější, protože on je 

nejchytřejší bytost, která byla schopna výrazně zmodernizovat svůj svět pomocí 

mnohých vynálezů a dát tak světu největší přínos a díky časové vyzrálosti, 

poučením z dějin, stále zlepšovat svůj způsob života. A právě tato bytost, se 

svým způsobem života ve své kultuře, má problém brát rovnocenně kultury jiné, 

zcela odlišné od té své. Považuje je, ve srovnání s tou svou, za barbarské.
2 

 My 

však, při nazírání na tyto pojmy, musíme získat jistý nadhled a nepohlížet na 

kultury, které nám nejsou vlastní, jako na špatné, ba dokonce primitivní. Měli 

bychom ze svých společenských, zažitých názorů „vystoupit“, protože tím, že se 

na jiné hodnoty díváme z pohledu těch svých, se může stát, že se na ně začneme 

dívat skrze prsty. Nesmíme brát to, co nepatří do našeho způsobu života, jako 

nepatřičné, jen kvůli tomu, že nejsme schopni tomu rozumět. Je to v podstatě 

naše chyba a jistá „omezenost“, že jiným kulturám, ať už neexistujícím nebo 

současným, nerozumíme. Jsme ohraničeni svými zvyky a jiné tedy často 

nemůžeme chápat. Stejně tak na nás přeci mohou pohlížet domorodé kmeny, 

žijící například v Austrálii. Ti neznají náš způsob života a okolnosti, které nás 

                                                 
1Lévi-Strauss, C. Rasa a dějiny. str. 8 

2 Ti, co v antice neuznávali řeckou, později řecko - římskou kulturu za tu nejlepší, byli 

automaticky považováni za barbary. Claude Lévi-Strauss nastoluje otázku, jestli není barbar 

spíše ten, kdo na barbarství věří. Lévi-Strauss, C. Rasa a dějiny. str. 17 
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vedly k tomu, abychom žili tímto stylem. Stejně tak, jako my nemůžeme znát 

okolnosti, za kterých se oni rozhodli k jejich jednání a názorům na věc. Měli 

bychom si uvědomit jedinečnost vzniku všech kultur a nesrovnávat je podle 

toho, jak moc velký přínos daly světu.
3
 Každé území má jiné možnosti na svůj 

kulturně-společenský rozvoj a snaží se je maximálně využít. Nahlížejme s 

pokorou na způsob života, který je zcela odlišný od toho našeho a berme jej jako 

obrovský přínos světu co do rozmanitosti kultur, který je potřebný a je logickým 

vyústěním zcela odlišných podmínek pro život, na různých částech zeměkoule. 

To, co je na určitém území kultem, se jím stalo díky přirozenému vývoji a snaze 

tamních obyvatel, kteří usilovali o nastolení co nejlepšího způsobu života, 

vzhledem k podmínkám, které příroda nabízí. Jiná kultura nemusí být primitivní
4
  

proto, že například nepoužívá mobilní telefon a jiné, nám vlastní nástroje. Ona je 

zkrátka nepotřebuje a zaobírá se jinými věcmi, které jsou pro ni k životu nutné. 

     Stejně tak se nám může zdát, že ony pro nás nepochopitelné kultury se vůbec 

nerozvíjejí. Že se již dávno zastavily na nějakém bodě, v omezených 

podmínkách a s nedostačujícím způsobem bytí. To může být opět jen mylné 

zdání, které je způsobené jen naší neznalostí daného životního stylu. Onen 

způsob bytí může být nedostačující pouze pro nás, jako pro lidstvo západní 

civilizace. Nevíme, jak dané společnosti fungovaly například před sto lety a 

nevíme, co předcházelo jejich vzniku. Tento pohled je tedy způsobený jen naší 

neinformovaností a omezeným ukvapováním, že lidé v dané společnosti nejsou 

schopni se rozvíjet. Oni se rozvíjejí, avšak my to nemusíme vědět nebo to 

nemusíme zaregistrovat, protože považujeme za jediný správný cíl ten, ke 

kterému směřujeme my a nevidíme žádný jiný. Neměli bychom tedy hledat 

rozdíly a porovnávat ostatní kultury z pohledu našeho způsobu života jako 

nejlepšího. Měli bychom se spíše zajímat o to, proč obyvatelé jiného území 

nalezli právě takový způsob stylu života na zemi a jaké prostředky a možnosti k 

tomu měli.
5
 Existují zkrátka díky mnoha aspektům velice rozdílná chápání ve 

vnímání světa, se kterými se pokusíme seznámit, nikoliv je odsuzovat. 

                                                 
3 Lévi-Strauss, C. Rasa a dějiny. str. 56 

4 To, že se kultury, které nám nejsou vlastní, zaobírají něčím jiným, než-li se zabýváme my, 

neznamená, že je budeme povrchně považovat za primitivní. Lévi-Strauss, Claude. Myšlení 

přírodních národů. str.  24 

5 Lévi-Strauss, C. Rasa a dějiny. str. 37 
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               1.2. Cykličnost posvátného času, méně významný čas profánní 

 

       První, čím se zde budeme zaobírat a pokoušet se chápat z více stran, je čas. 

Ten se zdá býti na první pohled tak jasným a samozřejmým pojmem, nad kterým 

se v běžném životě téměř nikdo nepozastaví, neboť jeho význam, respektive 

účel, je nám všem známý a není potřeba se tudíž zaobírat jím podrobněji. Když 

se ale na tento výraz chceme podívat více zblízka, zjistíme, i obecně, že nejtěžší 

a nejsložitější je definovat pojmy, které jsou nám všem notoricky známé a které 

používáme prakticky každý den, aniž bychom se ptali po přesné, hlubší definici. 

Bereme věci tak, jak nám slouží a jak jsou a více se po nich neptáme. Možná je 

to dobře, možná ne, těžko říct, protože na jednu stranu, když se nad tímto 

problémem pokoušíme zamyslet, je až k rozčílení, jak těžké je něco, co je na 

první pohled tak jasné, definovat. Přesto se o to skromně a s pokorou pokusím. 

    Tím nejdůležitějším, co si musíme uvědomit, když se chceme dívat na věc z 

pohledu člověka archaické společnosti, je to, že čas bychom neměli považovat za 

jednu dlouhou, pokračující linii, na kterou se neustále „nabalují“ nové a nové 

okamžiky. Není toho charakteru, že někde v určitý den začal, respektive začal se 

počítat a my se každý den od tohoto bodu počátku neustále vzdalujeme, se zcela 

novými událostmi, ať už více či méně zásadními pro nás nebo pro lidstvo. 

Myslím, že takto se dnes čas asi chápe, jako tzv. „dějinná přítomnost“
6 

- lidstvo 

vždy utvářelo a utváří dějiny, každý náš čin, ať už pozitivní či negativní, se 

zapíše do našich osobních dějin a nelze to změnit. Co bylo, to bylo, a co je, to je. 

S Novým rokem si říkáme, že ten uplynulý už je pryč a nikdy se nevrátí, apod. 

Samozřejmě, že minulost není jen to, co už není, a že si ji uchováváme ve 

vzpomínkách, ale víme, že už ji nemůžeme změnit. Co se týče Nového roku, ten 

měl v minulosti pro společnost mnohem hlubší význam, než má pro nás dnes, na 

to ale ještě v této kapitole narazíme v souvislosti s regenerací času.    

    Nyní se ale dostáváme k tomu, že podle dřívější společnosti, v tomto případě 

                                                 
6 Eliade, M. Posvátné a profánní. str. 50 
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starověké, není čas veden v jedné přímce, nýbrž že se neustále opakuje
7
 a s ním i 

veškeré věci a činnosti, které konali bohové a skrze jejich opakování se snaží je 

napodobit a přiblížit se k nim. Člověk si zde v podstatě není jistý svým konáním, 

bojí se, že by mohlo být nesprávné, ale ví, že když něco dělali bohové, tak to 

dělali správně a dosáhli toho, co chtěli, což samozřejmě chce i každý člověk. 

Spoléhá se na to, že když bude dělat to, co bohové, zajistí si tak šťastný a jistý 

život, ve kterém nalezne věci, díky kterým bude moci na tomto světě přežít. Jeho 

konání je tedy bohy posvěceno, neboť oni dělali to samé v jejich nadpřirozeném 

čase, v čemž jsou pro takto smýšlející bytost, k nalezení určité jistoty. 

   A právě napodobováním archetypů a opakováním různých gest se může rušit 

plynoucí čas a přenést se do doby mytické neboli in illo tempore, ve které došlo i 

ke stvoření světa. Věci nemají žádnou hodnotu, přesněji nabývají ji, až když se 

nějakým způsobem podílejí na realitě
8
, na onom opakování božských vzorů. 

Například sňatek – je také neustále někým opakován, ne tedy dokola těmi 

samými lidmi, ale různými páry, jelikož byl dříve posvěcen bohy a má 

reprodukovat prvotní úkon. Je to spojení Nebe (muže) a Země (ženy)
9
 a má také 

vyvolávat plodnost a štěstí. Každý z ritů má svůj význam. Celá teorie se dá 

jednoduše shrnout jedním indickým úslovím, které praví, že co činili na počátku 

bohové, to měli konat stejným způsobem i lidé.
10 

    Díky historickým okolnostem se logicky postupně neustále proměňovalo 

vnímání času. Tímto narážíme na jeho rozdělení na posvátný a profánní 
11

. Právě 

čas posvátný má cyklickou podobu. Opakuje se a archaický člověk se k němu při 

různých rituálech a svátcích vrací.  Při těchto událostech je to pořád úplně ten 

stejný čas, jako to byl při svátcích, které probíhaly například loni, ale i před tisící 

lety.  Pokaždé jde o setkání se s prvním objevením tohoto času, který je velmi 

„silný“
12

. Člověk tedy ruší veškerou časovost a její sled tím, že se v čase může 

vracet. Takzvaně „vystoupí“
13

 z dějinného času, z trvání a vrátí se do doby 

mytické a tím má možnost ji opět zpřítomnit a zároveň i zvěčnit. Tím pádem je 

                                                 
7 Eliade, M. Mýtus o věčném návratu. str. 29 
8 Eliade, M. Mýtus o věčném návratu. str. 9 
9 Eliade, M. Mýtus o věčném návratu. str. 22 
10 Eliade, M. Mýtus o věčném návratu. str. 24 
11 Eliade, M. Posvátné a profánní. str. 49 
12 Eliade, M. Mýtus a skutečnost. str. 21 
13Eliade, M. Mýtus o věčném návratu. str. 29 
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tento čas znovu obnovitelný do nekonečna. Z toho vyplývá, že tehdejší 

společnost znala dva časy a zároveň v nich žila. Čas profánní byl logicky méně 

důležitý, dá se říci až nepodstatný. V něm se totiž neděje nic významného, 

probíhá tam v podstatě jen ono dění a činy, které nemají žádný náboženský 

podtext, nic člověku nepřináší a ani v nich není sám sebou. Tomuto času chybí 

mytický vzor, který byl na počátku předveden bohy, a tudíž v něm není nic, co 

by mohl člověk opakovat. Mezi těmito časy existuje určitá, jasně viditelná 

hranice. Pro bytost, která existovala v těchto dvou časech, však nebyl problém se 

přes tuto hranici dostat a přejít od času profánního k času posvátnému. Přesněji 

řečeno musí čas profánní zrušit.
14

 To se stane tehdy, když dochází v jejím životě 

k významným okamžikům, tedy tehdy, když je konkrétní člověk skutečně sám 

sebou. Může k tomu dojít například při nějakém zásadním rituálu, ale i při 

plození, práci, válce, atp.
15

 Čili v něčem, co má skutečný smysl a význam. Eliade 

dokazuje rozdílnost těchto dvou časů pomocí bráhmanských textů. 

    „Bráhmanské texty dokazují naprosto jasně různorodost těchto dvou dob, 

posvátné a profánní, modality bohů, spjaté s „nesmrtelností“, a modality člověka 

– spjaté se „smrtí“. Každý obětník opakuje archetypovou oběť, vychází po dobu 

vlastního obřadu z profánního světa smrtelných a vstupuje do božského světa 

nesmrtelných.(...) Kdyby se v té chvíli bez určité přípravy vrátil zase do 

profánního světa, který během ritu opustil, na místě by zemřel. Proto, aby se 

obětník opět začlenil do profánního času, jsou nezbytné různé desakralizační rity. 

Stejně je tomu tak při obřadním pohlavním spojení, člověk přestává žít v 

profánním času zbaveném smyslu, protože napodobuje božský archetyp.“
16 

    Nyní je nám již zřejmé, že společnosti, žijící v těchto dvou časech, pokládaly 

za významnější čas profánní. Možná se může zdát poněkud paradoxní, že právě 

čas posvátný je cyklický. Na první pohled by to mohlo být poněkud zavádějící, 

protože slovo „cyklický“ může v někom evokovat jistou omezenost, že se věci 

dějí pořád dokola v kruhu a není možnost, aby se stalo něco nového, 

převratného, až šokujícího. Podle tohoto vzoru se může zdát, že člověk v něm 

nemá šanci dosáhnout nějakého pokroku, vývoje lidstva, jeho společnosti, 

                                                 
14 Eliade, M. Posvátné a profánní. str. 56 
15 Eliade, M. Mýtus o věčném návratu. str. 31 
16 Eliade, M. Mýtus o věčném návratu. str. 30 



14 

 

zdokonalovat svět a novými technikami si zjednodušovat bytí v něm. Vše je 

předem dané a není cesty ven, vše bude probíhat v jistých časových intervalech 

pořád stejně. Zde narážíme na problém vnímání moderního člověka, který cítí 

potřebu jít neustále dopředu a neustále stoupat výš, k dokonalejšímu životu a 

tudíž nemůže onu cykličnost a její účel plně pojmout. Uvažovat o neustále se 

opakujícím čase jako o omezeném, by ale bylo chybné, neboť, ač to pro nás 

může být nepochopitelné, byl to ten nejvyšší cíl, dosáhnout času posvátného. 

Člověk se totiž odmítal ztotožnit pouze s obyčejným „dějinným časem“ a snažil 

se neustále dostat se k času pro něj vyššímu. K času, kde se může střetnout s 

božským a prožít si jej znovu. Upřednostňováním posvátného času však takto 

žijící a smýšlející společnosti nechtěly říct, že pro člověka, fungujícího z jejich 

pohledu jen v profánním čase, za neznalosti posvátného, byl jeho čas jednolitý a 

bezvýznamný. I u něj nastávají důležité chvíle, které jsou jiné, než ostatní, které 

mechanicky dělá každý den. Jsou to časy svátků a volného času, které tráví 

různými radostmi života. Například čas trávený s milovanou osobou plyne 

„jinak“
17

, než při ostatních činnostech, které se dají považovat za bezvýznamné. 

Rozdílem však je, že to nemá nic společného s nadlidským a božským, kterého 

dosahuje člověk, který zhodnotil svůj čas jako dvousečný. Ten, který tak 

neučinil, tak se zkrátka nemohl vrátit k pračasu a opakovat božské činy.                

                                      

                                           1.3. Regenerace času 

 

V této kapitole bych se ráda dostala k regeneraci času, která má v různých 

kulturách mnoho podob, ať už více či méně si navzájem podobných a probíhala 

v rozdílný čas, přestože ve všech společnostech se jedná o období kolem Nového 

roku. Souviselo to s mnohočetnými reformami kalendáře, kdy bylo potřeba tzv. 

„synchronizovat“ všechny tyto rituální svátky s dobou, ve které by asi měly 

probíhat. Dalším aspektem je samozřejmě v některých případech až zcela 

rozdílný historický a kulturní vývoj společnosti. 

    U domorodých kmenů, obývajících různá území na celém světě, byly tyto 

významné rituály k regeneraci času úzce spjaty s úrodou, na které záviselo 

                                                 
17Eliade, M. Posvátné a profánní. str. 50 
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přežití člověka. Je zajímavé, že to, jak budou konkrétní rituály vypadat a 

probíhat, záviselo dokonce i na počtu pěstovaných plodin – čím více plodin, tím 

širší časové období dozrávání a tím pádem i více svátků. My se však nebudeme 

zabývat tím, jaké detailní rozdíly byly v rituálech daných kultur, ale zaměříme se 

na to, co měly společného a jaký byl jejich hlavní účel. Chtěly se pomocí 

konkrétního ritu „vrátit v čase“ a přejít znova od Chaosu ke Kosmu. Tento 

přechod obvykle symbolizoval nějaký zápas, například Boha s mořským 

netvorem. Poražením netvora měl zaniknout Chaos a znovu vzniknout Kosmos.  

    To tedy znamená, že společnosti se vracely k momentu stvoření světa. Chtěly 

se očistit z odcházejícího roku, zbavit se starých hříchů a do dalšího roku vkročit 

jak se říká „s čistým štítem“
18

. Chtěly být zbaveny zklamání, neštěstí, tragédií, 

ale hlavně oněch hříchů. Vše pro ně mělo být v tom nadcházejícím roce 

znovuzrozené, nové a ještě nedotčené, bez poskvrn. Toho se dosahovalo 

například pomocí ohně, kdy chtěli lidé obrazně řečeno své hříchy „spálit“. S 

ohněm souvisí i jeho uhasínání, které mělo připravit staré, opotřebované formy 

na jejich odchod, a připravit prostor pro formy nové
19

  

    Další možností bylo například vymítání démonů, či vyhánění zvířete, které 

symbolizovalo zlo. Zde můžeme najít souvislost i s dobou dnešní, neboť i dnes 

se setkáváme se zvyky, jako jsou pálení čarodějnic nebo vynášení moreny. Ta má 

symbolizovat zimu, která je již u konce a s jejím vynesením ven má přijít jaro. 

    Člověk se neustále vracel k momentu prvního Stvoření, protože to probíhalo 

za pomoci bohů, bylo nanejvýš dokonalé a nic mu nechybělo. Božstvo bylo tou 

nejlepší inspirací a vodítkem, jak si znovu utvořit svůj nový svět. Takže lidstvo, 

když chtělo dosáhnout nového začátku a přejít od Chaosu ke Kosmu, tak 

napodobovalo bohy a jejich činy, protože bylo přesvědčeno, že bohové nikde 

nemohli udělat nějakou chybu a tím, že bude opakovat jejich činnosti, si zajistí 

svět, v němž přežijí. 

    Kosmogonický čas, ve kterém byl poprvé vytvořen svět, byl v podstatě první a 

jediný vzor pro jeho další opakování. Dalším důvodem je to, že když vznikl 

                                                 
18Eliade, M. Posvátné a profánní. str. 55 

19Eliade, M. Posvátné a profánní. str. 55 
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Kosmos úplně poprvé, tak čas byl v té chvíli úplně nejsilnější. Byl časem 

původu, a proto byla tendence se k němu neustále vracet, byla to potřeba opět 

takto silného času dosáhnout. Stejně tak to bylo s přítomností bohů. Společnost 

fungující na principu opakování času a vracení se k počátkům, cítila velmi 

intenzivní touhu být jim pomocí rituálů stále na blízku a cítit jejich stopy ve 

svých činech, které po nich opakovala.
20

 Modernímu člověku se může zdát na 

jednu stranu ironické, že archaický člověk měl za cíl neustále opakovat to, co 

proběhlo kdysi dávno. Podle něj totiž to, co bylo na počátku, je to nejméně 

dokonalé a až vývoj světa a společnosti může přiřknout věcem nějakou větší 

hodnotu, užitečnost, esenci. Počátek – pro něj počátek dějin, je nejméně 

dokonalý a považuje jej za primitivní a není na něm nic, z čeho by mohl čerpat 

pro dnešní život. Čím dál je v dějinách a v čase, tím více je pro něj dokonalý, se 

spoustou technologií, o kterých předmoderní společnost neměla potuchy. Zde 

opět narážíme na jakousi omezenost dnešního člověka, tedy naši, neboť si 

musíme uvědomit všechny aspekty, které měly vliv na to, že člověk přemýšlel 

právě takto. Měl úplně jiné možnosti a prostředky k tomu, jak fungovat ve svém 

světě. To, že to dělal jinak, než člověk například ve 20. století, neznamená, že to 

dělal špatně. Snažil se přijít na co nejlepší způsob a jistě se taktéž poučil a 

inspiroval svými předchůdci, jejichž techniku se snažil neustále zdokonalovat, 

stejně jako to dnes děláme my. 
21 

    Čas měl nastavenou určitou periodicitu a na základě zacházení s ním v tomto 

případě si můžeme odvodit, že systém času fungoval na koncepci začátku a 

konce. Lidé měli možnost úplně odstranit uplynulý rok, anulovat ho, očistit se, 

začít úplně od začátku další úsek svého života a prožít nové opakování 

kosmogonie. Měli si tímto také zajistit úrodu a obživu na ten nadcházející rok, to 

však ale nebylo primárním účelem. Některé kmeny si jí však nezajišťují vždy až 

po uplynutí určitého, stejně dlouhého časového úseku, ale když přijde úroda 

špatná, tak se dovolávají znovuvytvoření světa dříve, než to bylo původně v 

plánu. Můžeme to pozorovat například u Fidžijců, kteří když jsou kvůli špatné 

úrodě v ohrožení života a chtějí si zachovat svou společnost, tak se snaží o 

vytvoření nového začátku pomocí regenerace času. Tyto rituály měly zajišťovat 

                                                 
20 Eliade, M. Posvátné a profánní. str. 63 
21Lévi-Strauss, C. Rasa a dějiny. str. 34 
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také šťastné období novému panovníkovi, úspěšně zvládnutou válku nebo 

námořní plavbu. Lidé chtěli nejen regenerovat čas, ale i si pojistit, aby čas po 

novém Stvoření byl v co nejvíce směrech úspěšný. Nechtěli ponechat nic náhodě 

a spoléhali na opakování božských činů na počátku. Čas probíhal na bázi 

narození – smrt – znovuzrození. 

    V těchto společnostech, které jsou zaměřeny především zemědělsky, je svět 

brán jako organismus, který musí být periodicky obnovován. Má to i své 

znázornění a to v podobě vesmírného stromu
22

, který je umístěn ve středu světa. 

Jeho kořeny sahají až do pekla a výškou sahá až do nebe.
23

 Absolutní skutečnosti 

pak může člověk dosáhnout například pozřením jablka z toho stromu, nebo 

napití se z pramene, který je poblíž stromu. Jeho účelem je také to, že má 

spojovat nebe a zemi. Význam středu světa byl v mnoha společnostech naprosto 

zásadní. Propojoval totiž (ať už prostřednictvím sloupu, chrámu, svatyně, které 

jsou v něm umístěny) Zemi, Nebe a Podsvětí.
24

 Díky tomu, že dokázal propojit 

tyto tři elementy a že znázorňoval přechod mezi nimi, byl Střed ten pravý svět. 

Nacházela se v něm hlavní města a posvátná města a právě ve středu světa mohl 

člověk překročit hranici profánního a dostat se k posvátnému. Jeho 

prostřednictvím se dalo přecházet z oblasti, ve které se nacházíme, do oblasti 

jiné, což na žádném jiném místě dělat nelze. Umožňuje nám tedy přechod od 

možného k nemožnému. Ve Středu se vše rodí. Právě první Stvoření a první 

přechod od Chaosu ke Kosmu, které proběhly in illo tempore, se odehrály ve 

středu světa. Koncentruje se v něm všechno dobro a všechno zlo je odehnáno 

pryč, do čtyř světových stran.
25

 I opakování kosmogonie se odvíjí od Středu, 

protože v něm bylo všechno zrozeno, i lidská bytost. Adam byl stvořen ve středu 

světa a stejně tak v něm byl i ukřižován Ježíš.
26

 Stejným způsobem, tedy podle 

teorie Středu, probíhala následně i stavba měst – nikdy se nezačínalo budovat z 

kraje, vždy se začínalo z jádra, tedy centra města a to se pak postupně směrem 

                                                 
22Eliade, M. Dějiny náboženského myšlení III. str. 18 

23Eliade, M. Mýtus o věčném návratu. str. 16 

24Eliade, M. Dějiny náboženského myšlení II. str. 24 

25Eliade, M. Dějiny náboženského myšlení II. str. 23 

26Eliade, M. Mýtus o věčném návratu. str. 19 
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od něj rozšiřovalo.
27

 Archaický člověk se tedy snaží dosáhnout Středu, protože 

ten přináší skutečnou realitu a od něj se pak vše odvíjí. Když dosáhne Středu, 

dosáhne nejvyššího cíle – posvěcení. Jedině v něm mohou probíhat všechny 

posvátné rituály, spojené s regenerací času. Probíhají zde i modlitby, neboť ve 

Středu nalezneme všechny chrámy, oltáře, svatyně, apod. Jedině zde má člověk 

možnost setkat se s nadlidskými bytostmi a komunikovat jak s nebem, tak s 

podsvětím. Střed tedy představoval ten pravý svět, ke kterému lidská bytost 

inklinovala a chtěla se držet v jeho bezprostřední blízkosti., protože se v něm 

skrývalo to původní, stvořené ab origine bohy a tudíž i to nejlepší. Ze středu 

světa, konkrétně z města, jež bylo jeho součástí, vládl i panovník dané země. 

Město představovalo „imago mundi“, neboli „obraz světa“ a je i jeho úkolem, 

zprostředkovávat spojení mezi zemí a nebem. 

    Jak jsem již zmínila, v posvátném čase chodí mrtví navštívit živé, své rodiny, 

protože při regeneraci a obnově roku se ruší veškeré předěly mezi tímto jinak 

neslučitelným a tudíž neexistuje nějaká hranice mezi živými a mrtvými, kteří se 

mohou v tomto období, kdy není zcela jasné, co je vlastně za čas, vrátit. 

Respektive - čas je v tuto chvíli zrušený. To můžeme podložit i tím, že 

náboženství, ve kterých se věří ve vzkříšení těla, připadá toto vzkříšení právě na 

počátek nového roku, protože v tomto okamžiku mají mrtví možnost se vrátit na 

tento svět.
28

 Pozitivní vliv má tato doba nejen na mrtvé, ale i na těžce nemocné, 

přesněji řečeno na jejich léčitele, pro které je to nejvhodnější chvíle pro léčbu.
29

 

Při znovustvoření je totiž největší šance i na obnovu fyzického nebo psychického 

zdraví člověka a to především prostřednictvím léčebných rituálů, při kterých se 

ve většině případů recituje kosmogonický mýtus, jehož součástí je i vyprávění o 

původu léků. Kosmogonický mýtus má pomoci posluchači „vystoupit“ z 

profánního času a stát se součástí času posvátného. Po čtení kosmogonických 

mýtů je přednášen mýtus o původu a to z toho důvodu, že léčitel se tímto snaží 

                                                 
27Eliade, M. Posvátné a profánní. str. 33 

28 Eliade zmiňuje, že vůbec všechny iniciační rituály, při kterých se zrodí něco, respektive někdo 

nový, přichází na období kolem Nového roku. Nesmíme však opomenout křesťanství, ve 

kterém toto období připadá na Velikonoce, které nemají pevně stanovené datum, jsou 

pohyblivé. 

      Eliade, M. Mýtus o věčném návratu. str. 50 

29 Eliade, M. Posvátné a profánní. str. 59 



19 

 

najít zmínku o léku, který podává nemocnému, ale i o nemoci, kterou trpí a 

především o přemožení této nemoci. Když totiž byla přemožena již dříve, je větší 

pravděpodobnost, že může být na novém počátku, v posvátném čase, přemožena 

znova. Je to i podmínkou, neboť pokud by o nemoci, kterou trpí konkrétní 

člověk, zmínka nebyla, není šance ji vyléčit, protože když to neudělali in illo 

tempore bohové, tak to nemohou zvládnout ani lidé. Recitace kosmogonického 

mýtu měla nemocnému symbolicky promítnout počátek světa, on se do něj měl 

přenést a začít tak novou existenci. 

    Jak modernímu člověku, tak i jeho předchůdci, i když ne v takové míře, jinak 

by se tak usilovně nesnažil toho dosáhnout, musí být však jasné, že pomocí 

regenerace času, při novém Stvoření, zániku starého roku a vzniku nového, se 

nelze jen tak očistit od svých minulých hříchů a fungovat ve zcela novém, 

neposkvrněném životě a čase a nadobro vymazat vše, co patří do minulosti a žít 

znova od začátku, aniž by si člověk nenesl to, co prožil. Funguje tu totiž ještě 

paměť, což bývá v této souvislosti silná vzpomínka na nějaký osobní hřích a ta je 

pro člověka naprosto trýznivá.
30

 S tím přichází uvědomění si, že se ve světě 

utvářejí dějiny, které jsou nezvratné. Archaický člověk cítí tedy velmi silnou 

potřebu, odtrhnout se od svých prohřešků, které má v paměti. Proto zde 

nacházíme velký význam regenerace času. Stejně výraznou potřebu nacházíme u 

nejstarších společností, historických národů, které byly přítomny u úplného 

počátku dějin – Egypťané, Babyloňané, Židé, Íránci. Tyto národy cítily na svých 

bedrech velikou zodpovědnost vůči budoucím národům a budoucím dějinám, 

právě proto, že to byly jedny z prvních národů na tomto světě vůbec a můžeme 

tak u nich pozorovat silnější potřebu purifikace času. Tyto národy věděly, že od 

toho, co bylo na začátku, se pak budou odvíjet další události v tom smyslu, že 

pro budoucí obyvatele bude to, co bylo na počátku, velká inspirace a že mohou 

tedy velmi silně ovlivnit to, co se v budoucnu stane, a tušily, že jejich činy 

mohou mít velmi silný vliv na budoucí pokračovatele. Chtěly samozřejmě i 

chránit svůj svět. Například i Římané žili ve stálé, úzkostné představě konce 

jejich říše a to je nutilo neustále vymýšlet nové konstrukce k obnově času. 

                                                 
30Autor soudí, že archaická společnost chtěla v souvislosti s napáchanými hříchy, znemožnit, aby 

tyto hříchy zůstaly v paměti. Eliade, M. Mýtus o věčném návratu. str. 53 
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    Regenerace času může být velmi dobře symbolizována i ve stavitelství. I dnes 

je nově postavená budova - ať už rodinný dům, panelák či obchodní centrum, 

vždy začátkem něčeho nového. Stejně tak dříve, s tím rozdílem, že nové stavby 

byly vytvářeny s jiným cílem a tím byla právě renovace času. Moderní člověk 

nevidí v nových stavbách tak hluboký význam a staví je pouze účelně a nevnímá 

je jako nějaký zázrak, který má co do činění s novým počátkem času. Bere to 

jako samozřejmou, potřebnou věc, kterou není nutné se dále zaobírat. To 

znamená, že pro něj jsou tyto stavby vytvářeny v profánním čase a jediné, co je 

na tom nové je to, že se do nich po dokončení nastěhuje nebo do nich bude 

chodit nakupovat. Je to pro něj jen jakýsi stroj na bydlení, který je vyráběn ve 

velkém a může ho prakticky kdykoliv vyměnit za jiný. Potřebuje jen, aby stavba 

plnila svůj účel a tím je funkčnost. To znamená, aby se v něm mohl najíst, 

vyspat, odpočinout si po návratu z práce, apod. Mění se tedy nějakým způsobem 

jen dění a to například přestěhováním se. Ani na jednom způsobu není však nic 

špatného. Je jasné, že pro dnešního člověka západní civilizace, který žije 

natěsnaný ve velkém městě, je zásadní hlavně účelnost. Význam stavby je tak 

logicky determinován životními podmínkami, ve kterých se jedinec nachází. 

Člověk archaické společnosti prožívá budování nové stavby již od počátku velmi 

silně a má pro něj zcela jiný význam – opět mu umožňuje přejít do posvátného 

času a dát vznik novému Kosmu. 

    Myslím, že zrod něčeho nového si lze pomocí stavitelství velmi dobře 

představit.
31

 Nová, právě dokončená stavba není nijak dotčena dějinami ani 

časem, stojí právě na počátku Stvoření a její stvořitel se pak díky ní může 

octnout in illo tempore. Jako důkaz, že stavitelství představovalo prostředek k 

regeneraci času, si můžeme uvést stavbu chrámu, přesněji jeho podobu:      

 

  „Doklady, které máme k dispozici, jsou v mnoha případech dostatečně 

výmluvné: vybudování svatyně nebo obětního oltáře opakuje kosmogonii, a to 

nejen tím, že svatyně představuje svět, ale i proto, že ztělesňuje různé časové 

cykly. (...) Například v souvislosti s tradiční symbolikou jeruzalémského chrámu 

                                                 
31 Archaická společnost chtěla, spolu s novou stavbou, nastolit nový počátek, nezasažený 

historií.   Eliade, M. Mýtus o věčném návratu. str. 54 
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můžeme k našemu tématu vyčíst toto: tři části svatyně odpovídají třem 

kosmickým oblastem (dvůr představuje moře – to znamená nižší oblasti – svatá 

budova zemi, nejsvětější stánek nebe), dvanáct chlebů na stole je dvanáct měsíců 

roku, svícen se sedmdesáti rameny představuje dekany (tj. Zvířetníkové 

konstelace sedmi planet po deseti). Stavitelé Chrámu budovali nejen svět, 

budovali i kosmický čas.“
32

   

     Zároveň i samotná struktura obydlí byla navržena tak, aby představovala zrod 

světa. „Skutečně, v obydlí primitivních arktických, severoamerických a 

severoasijských národů se setkáváme se středovým kůlem, který je připodobněn 

Ose Světa, kosmickému pilíři či Stromu Světa, jež – jak jsme viděli – spojují 

Zemi s Nebem. Jinými slovy: kosmický symbolismus nacházíme v samotné 

struktuře obydlí.“ 
33 

    Cyklické pojetí může mít u různých kultur mnoho podob. V některých 

případech se hovoří o „kosmických kataklyzmatech“
34

, tedy o představách konce 

světa. Ten měl buď podobu požáru, nebo potopy, kdy zahyne celý dosavadní 

svět. Existovaly i představy, že se svět „obrátí“ naruby a to, co žilo v podsvětí, 

bude žít nyní na zemi. Tyto koncepce nejsou nijak spjaty s očistou od hříchu, jak 

jsme viděli v některých společnostech, ale mají za úkol jednoduše jen obnovit 

Kosmos. V této souvislosti mne zaujal postup, který praktikovali Indiáni 

Guaraní, žijící na území Jižní Ameriky.
35

 Když se podle jejich času měl blížit 

konec světa, tak opouštěli svá území a vydali se hledat nová, neosídlená. Někteří 

se také snažili vzdálit se od neustále se zvyšujícího počtu bělochů, kteří se na 

těchto územích začali usazovat. Indiáni urazili cestu dlouhou tisíce kilometrů, 

aby našli novou zemi, která bude bez nemocí a zla a opustili tak tu předchozí, 

která touží po odpočinku a je již opotřebovaná.                

 

                                                 
32 Eliade, M. Mýtus o věčném návratu. str. 54 

33Eliade, M. Posvátné a profánní. str.  39 

34Eliade, M. Dějiny náboženského myšlení IV. str. 294 

35Eliade, M. Dějiny náboženského myšlení IV. str. 294 
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            1.4. Odmítání dějin, potřeba navracení se k mytickému času 

     

    Ať už probíhalo znovuzrození času jakýmkoliv způsobem a jakkoliv často, lze 

na něm najít, kromě účelu i něco jiného, co měly společné všechny národy a 

jejich kultury. Nazvala bych to nehlásením se k dějinám a do jisté míry i ignorací 

času. Moderní člověk bere čas tak, že jeho minulost a s ní ani své hříchy nemůže 

vymazat ze svého života a s novým zrozením času začít od začátku. Je pro něj 

nepředstavitelné a nemožné, něco ze svého života odstranit, i když by to pro něj 

v některých případech byla obohacující vlastnost. Každá kultura a lidé, kteří ji 

vyznávali či vyznávají, se s touto problematikou vypořádávají jinak, v rámci 

svých možností, které jsou jim poskytnuty. Archaický člověk jistým způsobem 

„odmítal“ funkci své paměti, ve které měl mít uchované své vzpomínky, které by 

mohly vytvářet trvání. Odmítal uchovávat si minulost a tím pádem odmítal i 

historii a její utváření. Byla pro něj nemyslitelná jakákoliv návaznost minulosti 

na přítomnost a utváření historie. Ta podle něj neměla žádný hlubší smysl. 

Ignorací času jsem měla na mysli to, že tento člověk žije jen v přítomnosti, 

dokáže minulý čas zrušit a tím pádem pro něj žádný čas neexistuje, což souvisí i 

s vnímáním dějin. Když neexistuje plynutí času, tak tím pádem nemohou vznikat 

ani dějiny. Nedokáže je ani utvářet, protože stále dokola jen opakuje činy, 

konané bohy, in illo tempore. Dalo by se tedy říci, že tímto způsobem nic nového 

nepřináší a že vše jen slepě opakuje. Z našeho pohledu se může zdát, že toto 

opakování nemůže přinést lidstvu žádný pokrok, jako by byl jimi odmítán. 

Odmítán rozhodně nebyl, lidé tohoto vyznání však nevěřili, že jsou schopni 

onoho pokroku dosáhnout sami pomocí své inteligence, díky které by mohli 

ledacos vynalézt, vymyslet a zjednodušit si tak bytí v tomto světě. Připisovali 

pokrok bohům a jejich výtvorům.
36

 Pouze bůh a to, co on dokázal in illo 

tempore, mohlo přinést posun lidské společnosti. Mohlo by se také zdát, že takto 

žijící člověk se bojí zodpovědnosti za své činy a jejich důsledků do budoucna, 

proto opakuje už to, co zde bylo a co je pro něj „jistější“.
37

 Samozřejmě, že nový 

přechod od Chaosu ke Kosmu a nové Stvoření je také veliká zodpovědnost, je to 

                                                 
36Eliade, M. Posvátné a profánní. str. 63 

37Eliade, M. Posvátné a profánní. str. 65 
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ale jiná zodpovědnost - na kosmogonické úrovni, nemá nic společného například 

s etikou a morálkou. Tím si však nemůžeme troufat tvrdit, že by si tyto 

společnosti netroufaly převzít zodpovědnost za svou morálku. Nemůžeme se 

stoprocentní jistotou říct, co je vedlo k tomu, aby jednaly tímto způsobem. 

Nevíme, co všechno stojí za tím, že se rozhodly jednat právě takto. Určitě k 

tomu bylo mnoho pádných důvodů. Z povrchu to může vypadat jako obava z 

důsledků, které by přineslo jejich chování. Bylo by však spíše z pohledu naší 

kultury amorální, soudit to, co bylo vzhledem k času a přírodním podmínkám 

jistě co nejlépe uzpůsobeno. Však sama archaická společnost, věřící 

v periodickou regeneraci času, ji vnímala pozitivně. Smrt je přirozenou součástí 

obnovy, protože vše funguje v již zmíněném koloběhu narození - smrt - 

znovuoživení. A formy, způsob života a zvyky, které jsou již opotřebované, musí 

být pohlceny, aby se pak vrátily spolu s novým Kosmem zase obnovené, 

neunavené časem a nedotčené minulostí, která díky regeneraci času v podstatě 

ani neexistuje. 

    Proměnilo se samozřejmě i vnímání samotných svátků. Moderní člověk je 

bere jako dovolenou, kterou stráví odpočinkem, nejčastěji doma s rodinou. Ve 

starších společnostech je však svátek zaměřen nábožensky. Může se znovu 

ocitnout v posvátné dimenzi života a brát svět kolem jako boží dílo. Je to pro něj 

možnost, jak reaktualizovat čas, což bere jako nutnost, kterou je možno opakovat 

do nekonečna a která je jediným východiskem, jak si zajistit dobré podmínky pro 

nadcházející rok, není jen připomínkou náboženské události, je jejím obnovením 

a znovuprožitím. Během svátků nejsou prováděny pouze rituály, společnost se 

věnuje i běžným činnostem, které dělá každý den a které spadají do profánního 

času, věří však, že po dobu svátků žije v tom „jiném“ čase, kterého se jí podařilo 

dosáhnout a který znovu nalezla. 

    Popsat výraz s takto obsáhlým významem nikdy nejde udělat tak, aby to bylo 

zcela výstižné a vyčerpávající. Existuje spousta hledisek, pomocí kterých se 

časem můžeme zaobírat a spousta pohledů na věc, kterými se můžeme na čas 

dívat. Vystihl to svými slovy Augustin, který řekl, že dokud se ho nikdo neptá, 

tak ví, co je čas, a však zeptá-li se ho někdo, tak najednou neví. V běžném životě 

se s touto problematikou nesetkáme, protože by asi nikoho nenapadlo, ptát se po 
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čase. A když ano, vysvětlení by bylo, že čas je něco, co je počitatelné, co určuje 

náš den a že se podle něj zařizujeme a své činnosti si do něj uspořádáváme. Čili 

by se nám dostalo jen krajního vysvětlení, že čas je prostředek k tomu, abychom 

měli pojem o plynutí dne a mohli si jej nějak rozfázovat. My jsme si čas rozdělili 

z pohledu vnímání archaické společnosti, tedy na posvátný a profánní a vysvětlili 

si základní rozdíly mezi nimi. Tedy cykličnost posvátného času, ve kterém jde o 

to, vracet se k činům, které byly spáchány bohy in illo tempore a skrze ně znovu 

stvořit svět, který nebude nijak vyčerpán svou minulostí a ve kterém bude 

všechno nové, neopotřebované a hlavně – posvěcené bohy. Oproti tomu stojí čas 

profánní, tedy obyčejné dění, ve kterém se neděje nic významného, člověk v 

něm provozuje každodenní činnosti, které nemají s těmi božskými nic 

společného.  V těchto činnostech člověk nemůže být sám sebou. Cílem kultur, 

vyznávajících dvě časové dimenze tedy je, dostat se z profánního času do 

posvátného a skrze rituály jej regenerovat a opakovaně vytvořit z Chaosu 

Kosmos, tedy vrátit se v čase a zajistit tak nové Stvoření. Dalším problémem při 

zkoumání tohoto pojmu je samozřejmě také naprostá rozdílnost chápání v 

kompletně celém časovém spektru. Je samozřejmé, že před tisíci lety byl čas 

chápán zcela rozdílně, než je chápán dnes. A zároveň tak, jak je chápán dnes 

například v Evropě, nemusí být chápán třeba v domorodých kmenech, žijících na 

území Jižní Ameriky. Jsou to právě především historické a zeměpisné aspekty, 

které předurčují tak markantní rozdíly ve vnímání okolního světa. My si však 

všechny rozdíly roztřídit nemůžeme. Nemůžeme si rozškatulkovat společnosti a 

jejich kultury podle chápání konkrétního pojmu. Některé kultury nám totiž 

nejsou vůbec známé, jsou již dávno zaniklé a nic se nám z nich nedochovalo. 

Zároveň také nemůžeme pojmout všechny informace o kulturách, které sice stále 

přežívají, ale jsou jiné, než ty naše. Už totiž to, že jsou jiné, předurčuje naše 

zkreslené vnímání, které nedokážeme objektivně popsat. Museli bychom znát i 

historii oněch kultur, abychom měli šanci je správně zhodnotit. Důležité je, 

uvědomit si, že pro všechna vnímání určité věci, ať jsou jakákoliv, existoval 

vždy nějaký důvod. Tím důvodem, rozhodně ani u společností starých tisíc let, 

nebyla nižší inteligence, nýbrž její cílený vývoj.                  
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                                        2. Mýtus 

 

                2.1. Rozdílnost chápání mýtu, pohled moderního člověka 

 

    Mýtus - další z pojmů, na který lze nahlížet z mnoha úhlů pohledu a který 

nelze definovat pouze v jedné verzi tak, aby s ním souhlasili všichni - od člověka 

žijícího ve starověku až po moderního. Je důležitě si uvědomit, že mýtus prošel 

v čase určitým vývojem a nabízí se tedy více možností, pomocí kterých si lidé, v 

závislosti na historickém vývoji, tento pojem vysvětlovali. Obecně vzato, 

vnímaly tradiční společnosti mýtus a mytologii jako prostředek k chápání vzniku 

světa.
38

 Takto pojaté stvoření světa se předávalo z generace na generaci, bylo 

pravdivé a především mělo náboženský podtext, čili se netýkalo profánního 

plynutí. Nebylo samozřejmě pouze jediné pojetí kosmogonie, tato pojetí se lišila, 

ať už více či méně, na každém území. Stejné pro všechny bylo pouze to, že 

stvoření světa mělo na svědomí božstvo. Takto pojatý mýtus se však brzy dočkal 

určité kritiky a snaze změnit jeho význam, a to na základě racionálního 

uvažování. S ním přišlo Řecko spolu se zakládáním polis. V polis se „nástrojem 

politického života stalo slovo.“
39

 S jeho velkým významem souviselo i 

formulování zákonů a práv, které tou doby nabyly - psanou formu - kvůli 

ověřitelnosti. Zákony měly být stejné pro všechny obyvatele polis, měly nastolit 

rovnost a rovnocennost občanů. Všechny věci, týkající se polis, měly být 

záležitostí všech, nikoliv jen předurčeným jedincům vyšší společnosti. Vernant 

poukazuje na to, že rodící se polis si přivlastňuje kněžstvo, které údajně pěstuje 

užší vztahy s božstvem a žádá, aby se získané poznatky staly veřejně známými. 

To vedlo i k tomu, že i předměty, které měly nějakou náboženskou a rituální 

hodnotu, měly být k vidění přístupné pro všechny. Byly tedy odnášeny do 

chrámů, aby je mohli vidět všichni občané.
40

 Tyto předměty již ztratily svou 

mystičnost, rituální funkci a jejich nová funkce spočívala v tom, aby byly vidět. 

V řeckém polis šlo hlavně o to, nastolit rozum, a to ve všech záležitostech, které 

je potřeba nechat vyvstat přede všechny. Tím pádem i nechat zaniknout tajné 

                                                 
38 viz.  Eliade, M. Mýtus a skutečnost. str. 11 

39 Vernant, J.P. Počátky řeckého myšlení. str. 38 

40 Vernant, J.P. Počátky řeckého myšlení, str. 40 
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společnosti, které se zabývaly takovými činnostmi, jako například nabývání 

moci nadpřirozenou cestou. To s sebou samozřejmě neslo jejich tajné 

provozování. Cílem však byla pospolitost lidí a občanská rovnost, tedy nenechat 

vládnout propast mezi bohatstvím a chudobou, která by plodila hříchy, po 

kterých lidé netouží. A právě rozdílnost mezi lidmi, zvláště co se týče majetku, 

by mohla přinést konání těchto poklesků. Se vznikem polis souvisí i konec 

mytického myšlení a nástup rozumového, současně s filosofií. Cílem bylo začít 

vnímat přírodu jako činného tvůrce a nechápat vznik světa jako jednání 

nadpřirozených bytostí. A co je vůbec hlavní – co byl považováno na počátku za 

to nejzásadnější, to „pozbývá své výsadní důstojnosti a tajemství, i prvopočátky 

jsou banální události, stejně obyčejné jako přítomné dění.“
41

 Tuto myšlenku 

považuji za velmi zajímavou, protože společnosti, kterými se zabývá ve svých 

dílech Eliade, myslí právě tou opačnou cestou, tedy že „dokonalost byla na 

počátku.“
42 

    Existují různá chápání, některá jsou si navzájem podobná v určitých rysech a 

některá jsou naprosto rozdílná. Dalo by se říci, že u moderního člověka 

nenalézáme tak silný vztah k mýtu, jako u člověka archaické společnosti, ačkoliv 

je zde chápán několika způsoby. Jedním, který zprostředkovává nereálný, 

smyšlený svět, a druhým, ve kterém je pojímán jako zažitá pravda, která je však 

ve skutečnosti lež. Zmíním nejprve první variantu, ve které se setkáváme s mýty, 

které nám přináší médium, konkrétně televize a literatura. Četbou je míněn 

komiks, na který navazuje televize se svým filmovým zpracováním.
43

 Hlavní 

komiksové postavy mají pro čtenáře heroický rozměr – jsou silní, mají 

nadpřirozené schopnosti a svým dobrem, které konají, zachraňují svět a 

ochraňují obyvatelstvo. Těmito figurami se nechal inspirovat svět filmu, a tak 

známe v životních rozměrech například Spidermana či Supermana
44

. Komiks je 

zde zmíněn z toho důvodu, že hrdinu vidíme i nakresleného a na první pohled je 

zřetelná jeho přednost, kterou je především síla. Stejně tak je to s detektivním 

                                                 
41 Vernant, J.P. Počátky řeckého myšlení. str. 68 

42 Eliade, M. Mýtus a skutečnost. str. 40 

43 Eliade, M. Mýtus a skutečnost. str. 132 

44 Eliade zmiňuje novináře Clarka Kenta, který je neprůbojný, nijak výrazný, ale má zároveň i 
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žánrem, kdy hlavní hrdina - detektiv - dokáže rozluštit i ty nejzáludnější případy, 

s kterými si v případě tajnůstkářského Hercula Poirota, neví rady ani Scotland 

Yard. Stejně nepřemožitelný je i na oko zmatený pan Colombo. Tedy detektivové 

jsou pro nás jistým způsobem také mytické bytosti, protože dokáží to, co ostatní 

lidé na této planetě nikoliv. A ještě mají svá osobitá řešení a okouzlující praktiky, 

kterými jsou charakterizováni.  Detektivky vznikají většinou podle knižní 

předlohy, nebo jsou psány přímo k filmovému nebo seriálovému zpracování. 

     Další podoba moderního mýtu má co do činění s historií. Ačkoliv je zde 

napsáno, že jeho vnímání je zcela odlišné mezi moderním a archaickým 

člověkem, zde můžeme najít jakousi podobu vnímání času dnešního člověka a 

člověka předmoderního – existují totiž mýty dnešního světa, které se chtějí 

„vrátit“ v čase k nějakému cíli, který tu byl dříve, ale už zmizel. Buď byl zničen, 

nebo pohlcen plynoucím časem a nahrazen něčím jiným. Víme, že v dějinách 

lidstva proběhlo plno reforem. A některé z nich se právě chtěly vrátit k tomu, co 

zde již jednou bylo, tedy na počátek konkrétní formy a znovu na ni navázat. Jako 

příklad si můžeme uvést reformu církve, kdy se tehdejší společnost chtěla vrátit 

přesně k takové církvi, jako byla původně, na počátku.
45

 Zde tedy vidíme jistou 

podobnost s člověkem archaickým, který opakuje stvoření světa, který vznikl 

prostřednictvím božstva. Samozřejmě, že u moderního člověka nemluvíme o 

božských bytostech a o posvátném čase, ale jistá podobnost ve vracení se v čase 

tu je. Jako zajímavý příklad můžeme uvést například i umělce, malíře, jehož 

tvorba tak trochu funguje na principu práce s minulostí a rušením toho, co bylo, 

aby nastolil něco nového. Chce totiž ve svých dílech promítnout zcela nový styl 

a nápad, který zde ještě nebyl. Musí tedy „zrušit“ styly umění, které tu byly před 

tím, založit styl úplně nový a přesvědčit, že to je ten pravý, hodící se k dnešní 

době. Jako by chtěl regenerovat umění a chtěl do něj vpustit zcela nový vítr, což 

se jistým způsobem také dá přirovnat k archaickému člověku, který regeneruje 

čas a chce dosáhnout nového Stvoření. 

    Podoba mýtu byla tedy přetransformována tak, aby dnešnímu člověku více 

vyhovovala. Nutno podotknout, že již nenabývá takového významu, jako kdysi. 

V souvislosti s mýty, které nám nabízí různá média, se jedná o fikci, lidově 
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řečeno o „povídačku“, která nestaví na pravdě, a člověk k ní tedy nemůže mít 

takový vztah. Je uzpůsobena dnešnímu světu, brána jinak než dříve, tedy s 

nadhledem, dalo by se říci až povrchně, a slouží jako prostředek pro zábavu. S 

mýtem se v dnešní době setkáváme také v těch případech, kdy jsou o některých 

věcech, například o lásce, zažita ve společnosti různá „moudra“, která kolují již 

stovky let a dědí se z generace na generaci. Nemusejí být, a ve většině případů 

ani nejsou pravdivá, ale jsou ve společnosti zakořeněna tak silně, že je těžké je 

vyvracet. Tohoto cíle – tedy vyvracet je - se dosahuje pomocí výzkumů na 

prestižních univerzitách, kdy je zkoumán konkrétní jev na reprezentativním 

vzorku. Co se týče lásky, snaží se být vyvráceny mýty typu „když je to skutečná 

láska, tak se milenci nehádají“ a tak podobně. Mýty bývají zažity například i o 

ženách, mužích, a to především v očích opačného pohlaví. Těžké je vyvrátit, 

když něco slyšíte od malička ze všech stran, máte to zažité jako jasnou věc a 

nesnadno pak měníte svůj pohled, i když se naskýtají objektivní důkazy, že se 

jedná skutečně jen o výmysl, mylně vydedukován a aplikován ve společnosti. 

Vliv na jejich silné zažití ve společnosti může mít to, že se na věc nazírá pouze z 

povrchu a nebere se ohled na všechny aspekty, což může být ve výsledku 

zavádějící. 

 

                            2.2. Význam mýtu v archaické společnosti 

 

    Nyní se již dostáváme k archaickému člověku, u kterého nacházíme mnohem 

větší míru vázanosti na mýtus a jeho význam v jeho životě. Jak se zdá, mezi ním 

a moderním člověkem nalézáme rozdíly v těch nejzásadnějších věcech a 

nejobecnějších pojmech, pomocí kterých chápeme svět. I když tento pojem už 

pro moderního člověka vlastně ani není prostředník ke vnímání života, na rozdíl 

od společností starších. Tradiční společnosti vnímaly mýtus jako něco „živého“
46

 

a hlavně – „pravdivého“
47

. Napomáhal správnému chápání světa, každý z těchto 

mýtů se zabýval počátkem něčeho nového. Pojednával tedy o stvoření a vzniku, 

jak kompletně celého světa, tak konkrétněji o vzniku lidské bytosti, přes zvířata 
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až po rostliny
48

. Jedná se o popis děje, který proběhl in illo tempore a byl konán 

bohy.  Je tedy nanejvýš dokonalý a vysvětluje pravdivě a reálně svět archaického 

člověka a zároveň i jeho dějiny od vzniku světa. Stejně tak, jako jsme viděli u 

regenerace času, je toto božské konání v posvátném čase pro člověka vzor pro 

jeho chování a snaží se ony božské činy opakovat. Mýtus tedy nelze v tomto 

případě přirovnat například k vymyšlenému příběhu, jako u člověka dnešního. 

Právě naopak, archaický člověk přísně člení pravdivé a nepravdivé historky. 

Pravdivé – tedy mýty, přináší nahlédnutí k božskému Stvoření a jsou určeny 

pouze některým, konkrétně mužům. Nesmí je slyšet ženy ani děti
49

 a určuje se 

pro ně přesný čas, kdy mohou být vyprávěny. Ženy a děti tohoto vyprávění 

nejsou hodny, ale i muži musí napřed projít rituálem nebo zasvěcením, aby 

mýtus mohli slyšet.
50

 Není tedy určen každému. Naopak nepravdivé historky, 

tedy například pohádky, mohou být vyprávěny kdykoliv a komukoliv a jsou 

zařazeny do profánního času.
51

 Pravdivé a nepravdivé příběhy mají sice něco 

společného, vystupují v nich nadpřirozené bytosti, mající vlastnosti, které 

normální člověk mít nemůže, avšak u nepravdivých příběhů necítí tradiční 

společnost takovou blízkost a souvislost s jejím životem. Nemají nic společného 

a nevnesly do lidského bytí žádnou konkrétní, viditelnou nebo hmatatelnou 

změnu a nejsou s ním nijak spjaty. Oproti tomu historky pravdivé, ve kterých 

taktéž vystupuje vyšší princip, píší dějiny archaického člověka, staví jeho 

skutečný svět a vysvětlují především jeho prvotní Stvoření v posvátném čase, 

spolu s významem bytí člověka na zemi a jeho základních atributů. Dokáže 

vysvětlit, proč je bytost stvořena se svou existencí jakožto smrtelný tvor
52

 a 

udává důvod, proč je - na rozdíl od bohů -  předurčena k tomu, že jednou zemře 

a proč není nesmrtelná, jako nadpřirozené bytosti, které stvořily její život a 

okolní svět. Mýtus dále poučuje i o potravě a o způsobu, jak si ji získat. 

Archaický člověk se tedy váže na pravdivé příběhy – mýty, protože mu 

vysvětlují jeho bytí na tomto světě a ukazují prvotní činy, které pak opakuje, aby 

přežil. Ve srovnání s ním, člověk žijící v moderní společnosti je toho názoru, že 
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byl stvořen koloběhem přírody v dějinách, v čemž není k nalezení nic 

nadpřirozeného, co by ho mělo vázat na mýtus a být mu vděčný za svou 

existenci. Stejně tak necítí potřebu znát perfektně a dopodrobna dějiny světa či 

dějiny svého území. Tedy v souvislosti s tím, že to, co se stalo před stovkami let, 

nemůže mít vliv na to, co je nyní. Chce je znát jen ze zvědavosti, nikoliv 

k užitku. Naproti tomu, pro člověka archaického, znát mýtus znamená znát své 

dějiny - svého rodu, kmene a nejen je detailně mít na vědomí, ale i se k nim 

vracet. Znát mýtus zahrnuje znát minulost, aby se s ní znovu dalo setkat, což se 

dnešního člověka, který mýty se svými dějinami nijak spjatý není, netýká. A i 

když pro něj mýtus není ve vztahu k dějinám, tak k nim nepřikládá velký 

význam, neboť to co se stalo, stalo se v rámci obecné historie všech a nemá to 

žádný význam pro jeho dnešní život. To, co se stalo před tisící nebo před sto lety, 

už není pro moderního člověka předmětem čerpání a následnému aplikování k 

pochopení dneška. Mechanismy, které fungovaly dříve, se nedají použít pro 

dnešní svět, protože tento svět v pojetí moderního člověka se neustále mění a 

vyvíjí a tím pádem to, co mělo účinnost v minulosti, by dnes vůbec nemuselo 

fungovat a možná i naopak, mohlo by způsobit i škody. 

     Pro člověka tradiční společnosti představuje mýtus návod, jak reprodukovat 

svou společnost -  lidi, zvířata i rostliny.
53

 Bez něj by si nevěděl rady a je toho 

názoru, že kdyby se nemohl vracet na počátek mytických událostí, jeho svět by 

byl zahuben, protože by nikdo nevěděl, jak naložit s jeho mocí a jak se o něj 

postarat tak, aby nadále mohl pokračovat a fungovat, a to nejlépe tím způsobem, 

jakým fungoval za péče bohů. Vracet se na počátek mytických událostí znamená 

znát je
54

, vědět, jak probíhaly od začátku do konce a zároveň být si vědom toho, 

co mělo jejich opakování lidstvu přinést. Když je člověk znal, respektive znal 

jejich původ, čili věděl, jak vznikly, za jakým účelem a při jaké příležitosti, 

získával nad nimi jistým způsobem svou moc, díky které je mohl znovu 

uskutečnit. Znát původ věcí, které byly stvořeny na počátku, znamenalo, že je 

archaický člověk mohl nejen znovu uskutečnit, ale i vědět, jak je využít, jakým 

způsobem a k čemu. Věděl i to, kde je mohl hledat a jak o ně pečovat. Především 

ale kopíroval jejich používání stejným způsobem, jako je údajně používali 
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bohové. Co se týče nemocí a uzdravování, člověk prosil prostřednictvím 

modliteb boha, aby znovu sestavil svět
55

 a dal šanci nemocnému a to tím, že mu 

umožní, aby se znovu narodil. Roli v tom hrály samozřejmě i léky podávané 

pacientovi, které musely být známy již z času bohů a musely jimi být dříve 

používány k léčení té samé nemoci, aby měl lékař jistotu, že fungují.
56

 Zároveň 

musí být i zopakován akt stvoření, neboť „kosmogonie je exemplárním modelem 

veškerého stvoření.“
57 

    Tento způsob bytí na světě v podobě opakování Stvoření a vyprávění mýtu o 

nich, byla pro archaického člověka zároveň i jistota budoucnosti. Nechtěl žít tak, 

aby se neustále vzdaloval od prvního momentu Stvoření. Systém, ve kterém po 

určité době něco skončilo a vzniklo něco nového, mu vnášelo do života přesný 

řád. Na základě jistoty funkčnosti tohoto systému, kterou si ověřuje pokaždé při 

novém vzniku světa, který byl posvěcen bohy, měl zároveň i jistotu budoucnosti 

a jejího probíhání, což by si v normálním plynutí profánního času a běžného dění 

nedokázal utvořit. Zde bychom mohli připomenout fakt, na který poukazoval ve 

svém díle Vernant a který je zcela opačný. Tedy že s nástupem polis bylo za cíl 

nazírat na svět prostřednictvím rozumu a uvědomit si, že to, co bylo na počátku, 

byly obyčejné události, jako probíhají každý den.
58

 Jako kdyby chtěl naznačit, že 

svět zkrátka někdy začít musel a tradiční společnosti z toho dělají až příliš velké 

mystérium. Zároveň s tím chtěl i poukázat na to, že pro někoho může být 

nedostačující, když jen opakuje to, co tu již bylo. „Filosof se nespokojuje s tím, 

že by byl pouze v termínech fysis opakoval, co teolog vyjádřil terminologií 

božské moci.“
59

.     

    Stejně jako při opakování Stvoření, i mýtus přenese lidskou bytost z 

obyčejného dění, které je záležitostí profánního času, do „času posvátného“.
60

 

Nestačí ho však perfektně znát, přesto, že i to má svůj velký význam, musí se i 
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opakovat a recitovat, aby naplnil očekávání člověka a svůj smysl.
61

 Žít živý 

mýtus pro člověka archaické společnosti znamená octnout se v posvátném čase, 

zakusit pramen počátku a získat návod pro své nynější žití, neboť mýtus přináší 

absolutní, nezpochybnitelnou pravdu, zarytou v minulosti s tím výsledkem, že 

přinesla to, co člověk ke svému životu potřebuje. Jistě, zkušeností nabývá člověk 

neustále i během svého života a neustále se učí situacemi, které zažívá v 

každodenním životě, získává tedy subjektivní zkušenosti, které jsou také 

samozřejmě vzácné a i jedinečné, ale nemají zdaleka takovou hodnotu a 

neobohatí v tomto případě člověka natolik, jako posvátná zkušenost, která je 

spojena s bohem a jeho konáním. Tyto zkušenosti nejsou posvěcené a nejsou 

tudíž pro člověka tolik vážené. Na rozdíl od zkušeností s mýtem, který je 

schopen mu vysvětlit prapůvod všeho, co se vyskytuje v jeho světě, včetně 

odůvodnění toho, jak se člověk chová, vzhledem k přírodě, ale i k jiné lidské 

bytosti. Dokáží zároveň zpřítomnit vyšší bytosti, tedy bohy, a umožní člověku se 

s nimi v posvátném čase setkat. „Postavy mýtu se zpřítomňují, stáváme se jejich 

současníky.“
62

 Svět archaické společnosti, založený na chápání podstatných věcí 

prostřednictvím mýtu, přináší jeho lidem jistoty a především jejich upevnění. 

Jistota je u nich v prvé řadě víra, která funguje na principu vzhlížení k něčemu 

vyššímu, což je bůh. Opakováním jeho gest, která mají přinášet dobro, si 

upevňují svou půdu pod nohama. Když něco konají dobře a dávají správnou 

podobu věcem kolem sebe nebo tyto věci správně používají a znají jejich smysl, 

znamená to, že činí stejně jako bohové. Jinak by pro ně v životě nebyl žádný řád 

a nebyl by k nalezení žádný smysl, který vede k viditelným výsledkům a přináší 

dobro a potřebné věci, ať již konkrétní či abstraktní. 

    Všechna negativa byla mezi sebou v archaické společnosti srovnatelná. Bitva 

byla stejně tragická jako nemoc, neplodnost ženy, nešťastná láska, ale stejně tak i 

neschopnost umělců, vytvořit nové dílo, tedy absence jejich múzy, nedostatek 

inspirace a tvůrčího ducha. Na všechny tyto nezdary, ať už byly jakéhokoliv rázu 

a měly dopad buď na jedince, nebo se jednalo o problémy zasahující celý svět, 

fungovala jedna jediná věc a tou byl mýtus o Stvoření. Ať už byl zaměřen na 

jakoukoliv tématiku, téměř vždy začínal Kosmogonií, úplným začátkem toho 
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nejzákladnějšího, a také historií konkrétního rodu, ve které byl mýtus vyprávěn a 

znovu prožíván a poté navázal na svůj detailnější obsah.
63

 Stvoření totiž při 

jakékoliv životní kolizi evokovalo u této společnosti něco pozitivního a vnášelo 

světlo a čerstvý vítr do jejího života. Přinášelo víru a naději v to, že i když se v 

něčem momentálně nedaří, může se začít od začátku a bez konkrétních, 

palčivých událostí, zanechávajících jizvy, ať už ve společnosti nebo v jedinci. 

    Teoreticky by dávalo smysl, když by se archaický člověk nemusel vracet v 

mýtech k prapůvodnímu a prvotnímu vzniku Kosmu a všeho, co k němu patří, 

neboť na to navazovali lidé znova a znova pomocí mýtů a rituálů prakticky 

odjakživa a mělo by tedy stačit navázání na své předky, například otce nebo 

dědy, kteří také opakovali to, co se stalo úplně poprvé. Jenže při tomto postupu 

by nebyl dosažen „silný čas“
64

, který dokázal poprvé stvořit svět, a nedošlo by k 

setkání s božským stvořením, které bylo schopné něco takového zvládnout. 

Otcové i dědové opakovali všechny úkony dozajista správně, přesně tak, jak 

měli, ale i ti se je někde naučili a potřebovali se dostat k tomu nejpravdivějšímu 

a nejreálnějšímu, co skutečně dokáže stvořit svět se vším, co k němu patří. To 

nalezli pouze v posvátném čase a u nadpřirozené bytosti. Zkrátka jen to, co bylo 

stvořeno úplně poprvé, má magickou sílu začátku všeho na zemi a všechny 

články prvotního Stvoření jsou ty nejsilnější, které jsou k nalezení. Archaický 

člověk tento moment považuje za ráj a cítí tedy „nostalgii po ráji.“
65

, kdy se chce 

vracet k oněm prvotním událostem. Lidé jsou jen obyčejní tvorové s 

nedokonalými vlastnostmi. Jsou to smrtelné bytosti, které čeká konec jejich 

existence a odchod z tohoto světa. Může je postihnout nemoc, padnutí v bitvě 

nebo stárnutí, ukončené přirozenou smrtí. Jsou omezeni svou konečností a tím, 

že jim dle jejich názoru nebylo dáno moc schopností, aby se během svého 

krátkého života dokázali postarat sami o sebe, a proto mají silnou potřebu 

odkazovat se na něco vyššího, co je mocné a má více schopností a možností, 

které běžný smrtelník nemá. Touží po nesmrtelnosti. Té jako takové logicky 

dosáhnout nemohou, ale mohou se přiblížit alespoň té božské, a to 

prostřednictvím mýtu. 
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    Opakování mýtu o vzniku Kosmu v archaické společnosti hrálo velký význam 

i pro nově nastoleného panovníka. Ten potřeboval být silný a měl představovat 

pro obyvatele svého území jistotu a oporu, ke které se mohou všichni občané 

obracet. Měl pro ně být v podstatě něco jako bůh, jen bez nadpřirozených 

schopností a s lidskými vlastnostmi. Těchto hodnot mohl vládce nejlépe 

dosáhnout právě opakováním mýtu o Stvoření, při svém nástupu na trůn.
66

 

Zároveň s ním znovu přišel silný, posvátný čas, který znovu nastolil pevný řád a 

svět, zajistil úrodu lidem žijícím na v oné zemi a panovníkovi zajistil dobré 

podmínky pro vládnutí. Symbolicky zničil ten předchozí svět, aby nastolil 

nový.
67 

    Dosavadní svět byl zahuben většinou nějakou katastrofou, podle mýtů o konci 

světa. Jednalo se například o potopu, zemětřesení nebo o spálení celého světa. 

Příčinou zániku mohla být nejen touha po novém světě, ale jeho záměrné 

zdevastování, za které mohli lidé, kteří se dopustili hříchu a způsobili tak úpadek 

společnosti. Zapříčinili zároveň i rozhněvání vyšších bytostí, které se pak chtěly 

pomstít obyčejnému lidskému tvorovi. Nejlepším řešením bylo usmrtit svět, 

který byl prorostlý hříchy.
68

 A současně s usmrcením světa tyto hříchy spálit.
69 

    Archaická společnost si to vysvětlovala tím, že Bohové nesnesli, když lidé 

nedodržovali jimi ustavené zákony a předpisy, a že tak docházelo k postupnému 

úpadku jimi vytvořené společnosti. Zahubit kompletně celou civilizaci, kromě 

sebe samých, bylo pro ně jediné řešení. Zničení světa a vznik nového, byl u 

různých kmenů a společností individuální. Všechny mýty po celém světě 

samozřejmě neměly stejnou podobu, bylo mnoho faktorů, které měly na jejich 

konečnou podobu vliv. V některých ani nemuselo docházet ke zničující 

katastrofě. Probíhaly mírnější formou, tedy obrozením světa bez nutnosti 

brutální záhuby předchozího. Ten mohl zmizet například rozplynutím a nemusel 

v něm být zahrnut vliv aktuálně žijící společnosti, která nerespektovala božská 

pravidla. Podoba tohoto zániku je zkrátka velmi individuální, u každé 
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pospolitosti respektující stejná pravidla a žijící podle stejných návyků.
70

 Počátek 

v sobě ale logicky zahrnoval absolutní a definitivní konec toho předchozího, se 

vším, co se ho týkalo. Pro všechny společnosti byl samozřejmě ale důležitější 

nový začátek, respektive jistota nového začátku, než konec předchozího světa. 

To je společný rys všech mýtů, ať už byly vyprávěny a promítány kdekoliv na 

světě.  Konec byl jen nutnou činností, která musela být provedena, aby mohlo 

přijít to podstatné. 

      I nástup na trůn byl akt, který se nejlépe prováděl za pomocí Kosmogonie. 

Měl podobný systém a stejně po sobě následující fáze. V té závěrečné měl lid 

nového vládce, kterého uctíval a s kterým přišel nový Kosmos, silný, 

neoblomný, čerstvý. S korunovací přišla zároveň nová etapa, která měla zajistit 

šťastný život, zdraví, dobré počasí a od toho odvíjející se kvalitní a bohatou 

úrodu v rámci obnovení Kosmu.  

    Opakováním a vracením se v posvátném čase můžeme pochopit, že pro 

archaického člověka představovala tato doba ráj, ve kterém se nacházela všechna 

blaženost. A právě proto, že se v něm nacházely samé ctnosti, se k němu vracelo. 

Nic vyššího, lepšího neexistovalo a bylo by naprosto nereálné a nesmyslné, 

hledat to v profánním čase, to by to musel stvořit člověk, což bylo nemyslitelné. 

Byla pouze jedna dokonalost a kvalita, ke které se mohlo vzhlížet a přiblížit se 

k ní. Nacházela se v posvátném čase a vzešla z rukou božích. Nic lepšího už po 

ní nepřichází a nepřijde, s takovým vědomím žila tradiční společnost a podle 

toho se také chovala a odvolávala se právě k prvnímu Stvoření, které pro ni bylo 

jedinou nadějí a jistotou. 

    V souvislosti s Eliadovým výkladem o panovníkovi a jeho nástupu na trůn, si 

dovolím zmínit související téma, kterým se zabývá Vernant. Ten píše, že v Řecku 

je „téma o vzniku světa začleněno do rozsáhlého královského eposu, plného 

bitev a střetů mezi staršími a mladšími generacemi bohů s rozličnými sakrálními 

mocnostmi.“
71

 Úkolem panovníka bylo tak mimo jiné prostřednictvím rituálu 

pravidelně opakovat tento souboj, většinou s drakem. Po souboji, ve kterém 

panovník musel zvítězit, nastalo obnovení času a zároveň potvrzení panovníkovy 
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moci. Do jeho kompetencí měly spadat dokonce i „vymezení prostoru, stvoření 

čas, regulace střídání ročních období.“
72

 

 

 

             2.3. Demytizace, hřích zapomenutí a snaha o navrácení paměti 

 

    Jak u moderní společnosti, tak i u té archaické, docházelo ke ztrátě významu 

mýtu nebo k jeho postupné přeměně, která je ovlivněna sledem událostí a 

plynutím času. V případě té archaické se jedná o tzv. „demytizaci“
73

. Mýtus 

začíná ztrácet svůj skutečný význam, je špatně opakován, neustále se vzdaluje 

od původní pravdy a smyslu. Už nijak nemůže pomoci přiblížit se k božskému a 

umožnit opakovat jeho činy. Stane se z něj pohádka, která je vyprávěna bez 

posvátného účelu. Jde tedy o znehodnocení mýtu, který tím ztrácí svou 

náboženskou podstatu, jakou měl kdysi pro předky. Některé také ztratily svůj 

smysl tím, že byly popřeny, a to podloženými dějinami lidské společnosti nebo i 

vědeckými teoriemi. To znamená, že se na ně začalo pohlížet nikoliv z hlediska 

mytologie, nýbrž z hlediska ontologie a byly vyvráceny reálným vznikem a 

vývojem lidstva, který má historickou hodnotu. Takže z mýtů o vzniku světa se 

jinými slovy staly „povídačky“, kterými si člověk tradiční společnosti 

vysvětloval vznik kosmu, protože neměl možnost se k němu dostat na základě 

pevných, podložených informací. O demytizaci se v Řecku pokoušel i Platón, ne 

však v takové míře, jako přináší pozdější staletí. Některé motivy mytologie se u 

něj také nacházela, například v podobě světa idejí a na následné rozpomínání se 

na tento svět, ve kterém člověk před svým narozením viděl vše a ve skutečném 

životě se pak na všechny systémy, které tam viděl, rozpomíná. Samotné 

rozpomínání neboli anamnésis
74

, souvisí nejen s Platónem a jeho teorií poznání a 

vědění lidské bytosti, ale i se samotnou mytologií. V ní je ústřední téma to, že 

člověk zapomene na svůj dosavadní život a kompletně na všechno, co s ním 

souviselo. Toto zapomnění měla na svědomí například láska, kdy se člověk 
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zamiloval do nějaké múzy nebo do jiné nadpřirozené bytosti a tím úplně ztratil 

paměť.
75

 Ta mu musí být navrácena, většinou toto navrácení probíhalo pomocí 

ritů nebo iniciací. Zapomenout bylo obrovský hřích, a když k němu došlo, musel 

být co nejdříve napraven. Některé společnosti přirovnávaly ztrátu paměti ke 

smrti nebo ke spánku
76

. Když kdokoliv ztratí paměť, je to, jako kdyby umřel, 

protože ztratil to nejpodstatnější ve svém životě. Nebo usne a k tomu, aby se 

probudil, je potřeba mu jeho paměť oživit. Postupně mu ji připomínat, aby si 

uvědomil, jak žil, a aby si uvědomil, že došlo k jeho ztrátě paměti. Musí si také 

uvědomit podstatu svého bytí, aby se mohl vrátit zpět ke svému životu. Ono 

probuzení ze smrti nebo ze spánku znamená vysvobození, kterému předcházelo 

utrpení. Probuzení se rovná vzpomenutí si na svůj život a navrácení paměti. To 

přináší však i něco víc. Přichází zároveň i větší moudrost, uvědomění si sebe 

sama a své existence, což nebylo možné tak intenzivně prožívat před „usnutím“. 

Dokonalou paměť, která byla lepší vlastností, než rozpomínání se
77

, vlastnili jen 

někteří bohové, kteří byli schopni si pamatovat své minulé životy. Tento atribut 

logicky nosili především bohové Paměti, kteří byli schopni pamatovat si nejen 

to, co bylo a je, ale věděli i také to, co bude. Dokázali zcela odkrýt minulost a 

vrátit se k prvotním počátkům světa. Minulost se pak mohla stát nekonečným 

zdrojem inspirace pro přítomnost a budoucnost. Paměť mohla mít mnoho 

dimenzí, někteří „vyvolení“ lidé měli tu vlastnost, že se jim paměť uchovávala i 

po smrti. Pamatovali si nejen tyto životy, ale i všechny své předchozí, což mělo 

význam pro převtělování duší.
78

 Takovou schopnost měl například Buddha, ale i 

mnoho jiných. Duše znala své předchozí životy a pak si i sama mohla vybrat, 

který život prožije příště. Šlo tedy o převtělení, kdy duše znovu mohla být 

zařazena do procesu zrození člověka a mohla prožít plnohodnotný život od 

začátku do konce. Tato mytologie paměti byla známa především v Řecku, kde se 

dělila do dvou rovin. V první rovině umožňovala člověku znát stvoření světa 

prostřednictvím mýtů, tedy Kosmogonii. Tato zkušenost se týkala pouze tohoto 

„aktuálního“ žití. Pak byla druhá rovina, která umožnila nahlédnout 
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k předchozím životům. Jednalo se tedy o ryze osobní paměť, nesouvisející s 

Kosmogonií a historickými událostmi. „V Řecku má tedy paměť dvojí hodnotu: 

1. Paměť, která poukazuje k primordiálním událostem (kosmogonie, theogonie, 

geneaologie), 2. Paměť, která uchovává vzpomínku na minulé životy, to 

znamená na historické události.“
79

 Obě dvě dimenze byly naprosto klíčové, 

protože se v nich zvítězilo nad „usnutím“ a „smrtí“, tedy zapomněním. Pro 

každou bylo podstatné něco jiného. Pro jednu to byly události posvěcené bohy, 

se záměrem se k nim co nejvíce přiblížit napodobit jejich konání, a pro druhou 

byla hlavní schopnost zapamatovat si bytí předešlé, které nyní v podstatě 

nesouvisí s tímto aktuálním životem a nijak do něj již nezasahuje, ale pro 

majitele této vlastnosti byl obrovský dar, znát svou osobní historii. Kromě té 

mělo stejnou váhu pamatovat si i systémy a hodnoty, které platily v minulých 

životech a podle nich pak chápat proces převtělování duší. Ten byl často pojímán 

představou vystoupení duše z těla, která překročí nějakou překážku (např. 

symbolicky přejde most života a smrti) a dostane se do nebe, kde ji čeká soud za 

uplynulý život.
80

 Setká se také při této příležitosti se sebou samou. V obou 

rovinách pamatování nebo rozpomínání platilo, že být „bdělý“
81

, tedy nespat 

nebo probudit se ze spánku a používat paměť, znamenalo mít silného ducha. Být 

při plném vědomí a překonávat upadání do spánku, které přináší ztrátu paměti, 

tedy to nejhorší, co se může archaickému člověku stát. 

    Zmínili jsme, že ke ztrátě paměti mohlo docházet tím, že se lidská bytost 

zamiluje. Možná odtud pochází v moderní společnosti známé pořekadlo, že láska 

je slepá. Nevidí, neslyší, dostane člověka do úplně jiné roviny vnímání a v 

podstatě způsobuje ztrátu paměti, protože když jsme se například spálili v 

předchozím vztahu a v tom novém nám hrozí úplně to samé, protože většinou 

opakujeme ty samé chyby nebo si vybíráme partnery s podobnými vlastnostmi, 

tak když jsme zamilovaní, jakoby zapomeneme na ty předchozí negativní 

zkušenosti a nevěříme, že by se nyní mohly opakovat. Nebo když se chceme k 

bývalému partnerovi vrátit, i přesto, že nám dříve hodně ublížil, naše okolí by na 

to možná reagovalo tak, že trpíme amnésií a zapomněli jsme na to, co 
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předcházelo tomu, že jsme se s tím člověkem rozešli. Když duše vzplane touhou, 

obzvláště po jiném těle, je schopna zapomenout, kým je a proč by se právě toho, 

po čem touží, měla vyvarovat. Tedy možná některé stopy mytologie přežily až 

do dnes, i když už se nepoužívají a neuplatňují v jejím rámci, ale jako nějaké 

poučky, ověřené životem a zkušenostmi s ním. I pro bohy je paměť jedna z 

nejvyšších ctností. Ti, kteří nezapomínají, jsou nejstálejší, věcní a mají svůj 

charakter, který se nikdy nemůže změnit. Bohové, kteří zapomínají, padají podle 

mytologie na zem a stávají se lidmi, protože již ztratili samu sebe a nelze v nich 

už najít jistotu, o kterou by se dalo opřít.
82

  

    Za anamnésis v modernějším pojetí se dá považovat stále silnější touha 

lidstva, znát své dějiny. Rozpomínat se na události, které se staly v průřezu 

existence lidí na Zemi a uchovat je ve své paměti. Tato touha se začala 

projevovat především počínaje renesancí, kdy tamní společnost hledala 

ideálního, dokonalého člověka, po vzoru antickém. Tudíž se musela sblížit s 

touto dobou a chápat její principy a systémy, na kterých stavěla. Někteří dřívější 

historici považovali studium dějin za účelné v tom smyslu, že může přinést 

vzory chování a chápání světa pro budoucí společnosti, které se mohou v 

dějinách nechat inspirovat. 

 

                   2.4. Bohové jako tvůrci esence a jejich mytologická smrt 

 

       Archaické společnosti zastávaly názor, že svět je ten, v němž esence 

předchází existenci
83

, nikoli naopak, což je podle jejich vztahu k prvotnímu již 

nasnadě. Nebylo to tak, že by se člověk narodil a až se svým životem všechno 

získával, pomocí času a zkušeností. Člověk se již do něčeho narodil, ale s tím, že 

před samotnou existencí lidstva, se pomocí bohů odehrála spousta událostí. A 

právě s těmi všemi událostmi, které se již odehrály, se člověk musí 

prostřednictvím mytologie seznámit, aby pak byl schopen v tomto světě 
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fungovat.
84

 Pomocí mytologie jsou mu vysvětlovány i ty nejzákladnější 

vlastnosti člověka a obecné, abstraktní věci. Například smrt je pojímána tak, že 

nějaký mytický předek kdysi dávno vlastnil nesmrtelnost, ale nějakým 

nedopatřením ji ztratil a proto jsou teď všechny bytosti konečné.
85

 Bývá 

vyobrazována nějakým neštěstím, které se stalo. Společnosti, ve kterých esence 

předcházela existenci, nebyla tato mytologie vykládána samozřejmě všude 

stejně. Velký vliv na její podobu mělo především náboženství, které ji 

formovalo. Mýty o všem, co bylo před narozením člověka, byly vytvářeny na 

různých územích rozdílně. Všude však platilo, že člověk po svém narození, až 

dosáhne nějakého určitého věku, musí prostřednictvím mýtů pochopit tento svět 

a jeho události. Musel je znát také proto, že tyto mytické události v podstatě 

utvořily jeho osobnost a daly vznik vlastnostem, které nyní má, takže je jeho 

povinnost, aby věděl, jak k nim přišel a proč.  

    V souvislosti s mytologií existují i jiní bohové, než ti, kteří stvořili svět. Jsou 

to bohové, kteří vznikli až po stvoření světa.
86

 Archaická společnost nevěděla 

přesně, odkud pocházejí nebo jak se zrodili, hráli však pro ni také důležitou roli, 

ač na světě nepobyli dlouho – byli totiž brzy po svém vzniku zavražděni 

mytickými předky.
87

 A právě tato smrt byla pro lidstvo přínosná. Byl to úděl 

těchto bohů, takže ostatní bohové nijak neměli lidem za zlé to, že je usmrtili. 

Jejich duch se následně po úmrtí přestěhoval do nějaké rostliny, zvířete nebo 

nějaké jiné substance, zrozené při vzniku Kosmu. Věc, do které se bůh posléze 

přemístil, byla tedy jiná, než ostatní věci, například ostatní rostliny. Jejich zrod 

byl „dán“, kdežto v případě přemístění mrtvého boha do rostliny předchází 

jejímu vzniku ona dramatická událost usmrcení boha. Je tedy něčím víc než 

ostatní, na první pohled stejné rostliny. Tyto „výživné rostliny jsou posvátné, 

neboť pocházejí s božského těla.“
88

    

     Některé společnosti si ze smrtelnosti těchto božstev posléze odvozovali i 

svou smrtelnost a brali je za jakési své předky, kteří předurčili jejich osud, tedy 
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jejich konečnost. Tato božstva měla například podobu zvířete a mytické schéma 

fungovalo téměř u všech společností, kde se tito bohové vyskytovali, stejně: 

nestvůra, s nadpřirozenými schopnostmi, chce zasvětit lidi do nějakých rituálů, 

které jim mají usnadnit jejich život a přinést jim potřebné věci. Zasvěcení 

probíhá tak, že tato obluda sní potencionální zasvěcence, a pak je vyplivne. To, 

že je sní, berou přihlížející jako zradu a obludu zabijí. Ve finále se však k tomuto 

mytickému scénáři vracejí pomocí ritů a onu obludu považují za posvátnou. 

Dokonce jí i postaví oltář nebo si ji nějak vyobrazí, aby na ni nezapomněli a 

mohli v její „blízkosti“ ony mytické rituály znovu opakovat.
89

 Vražda se v tomto 

případě nepovažuje za hřích, lidé si počínali správně. To dokazuje i to, že jí pak 

rituálně opakovali. Díky ní si získali přístup k iniciacím, prostřednictvím kterých 

se dostávali k nadpřirozeným, vyšším bytostem. Symbolicky se dá období před 

vraždou považovat za in illo tempore, vražda za setkání se s nadpřirozeným a 

období po vraždě se dalo považovat za to, v němž žil člověk skutečně žil. 

Zabitím nadpřirozené bytosti vzniká stálý a pevný vztah mezi ní a člověkem. V 

tomto případě se za esenci dá považovat vražda, která rozpohybovala kolotoč 

mýtů a s nimi souvisejících rituálů a iniciací, kterými si mimo jiné lidská bytost 

připomíná tento čin jako prvotní.  

    Jak vidíme, v archaických společnostech tedy nebyla nepřípustná a hříšná 

smrt, respektive usmrcení, ba dokonce usmrcení nadpřirozeného. Hříšné a 

trestuhodné by v tomto případě bylo, kdyby se na tento čin zapomnělo a přestal 

se myticky opakovat a ztratil by tak svůj význam. Povinností byla snaha na něj 

nikdy nezapomenout. Člověk tradiční společnosti měl nastavené úplně jiné 

hodnoty, než člověk moderní. To, co se dnes považuje za naprosto amorální a 

nepřípustné, bylo považováno za nutné, byť se toto usmrcení nacházelo v úplně 

jiné rovině, probíhalo v úplně jiném kontextu, který byl nutný pro pokrok a který 

je nesrovnatelný s dnešním významem usmrcení.     

    Není na místě soudit tradiční společnosti v tom smyslu, že považovali 

v některých případech vraždu za nutnost nebo samozřejmost. Ano, v dnešní době 

to je amorální a trestný čin, ale je v tomto světě páchán každý den, za nečistými 
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účely, na rozdíl od společnosti archaické. Ta zdůrazňuje i podstatu samotné 

smrti, která je nutná, aby mohlo dojít k plození a narození nových potomků, kteří 

si opět prostřednictvím zabití nadpřirozené bytosti musí připomenout, že tento 

svět je posvěcen bohy a jejich úkolem je se jim přiblížit a napodobovat jejich 

činy. Jako příklad si můžeme uvést mýtus pocházející z Nové Guineje:   

„Z rozkouskovaného a pohřbeného těla Hainuwele, mladé polobohyně, vyrostly 

nové, do té doby neznámé rostliny, především hlízy. Tato prvotní vražda zásadně 

změnila lidský úděl, neboť s sebou přinesla sexualitu a smrt a nastolila 

náboženské a sociální instituce, které platí dodnes. Násilná smrt Hainuwele není 

jen „tvůrčí“ smrtí, umožňuje současně bohyni, aby byla neustále přítomna v 

životě lidí, ba dokonce i v jejich smrti. Požívám rostlin, jež vzešly z jejího těla, 

požívají lidé ve skutečnosti samu substanci božství.“
90 

     

                     2.5. Mytologie jako „vyšší princip“ k chápání světa 

 

     Mýtus fungující v archaické společnosti, ať už byl jakkoliv tematicky 

zaměřen, měl přinést a znázornit modely, fungující in illo tempore. Byl tou 

nejlepší pomůckou k pochopení a znovudosažení činností, které poprvé konal 

bůh nebo jiné nadpřirozené bytosti. Měly vysvětlit, proč a jak vznikly určité 

principy a pomoct pochopit, proč je svět utvořen právě takto a funguje tímto 

způsobem. Ač se modernímu člověku může zdát, že opakování mýtu je poněkud 

omezené, protože v něm dochází právě pouze k tomu opakování toho, co už 

bylo, v člověku tradiční společnosti naopak vzbuzovaly mytické příběhy 

kreativitu a podněcovaly ho k neobvyklé a pestré tvorbě. Otázkou je, jestli to 

nejsme právě my jako moderní společnost, kdo funkci mýtu znehodnocuje, 

neboť jako společnost máme tendenci znehodnocovat mnoho slov, které měly 

dříve bezesporný význam. Patočka říká, že pojem mýtus je v dnešní době 

používám v pokleslém a nehodnotném významu a že „původní mýtus je pravda 

v silném smyslu, o pravdě jedná a pravdu obsahuje a chce být pojímán s nejvyšší 
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vážností, která náleží všemu prapůvodnímu a počátečnímu.“
91

 Není tedy spíše 

mylné z naší strany, domnívat se, že takto pojatý mýtus dokáže zvládnout každý 

„primitiv“
92

 a neměli bychom se spíše zamyslet nad tím, kdo zapříčinil to, že se 

tento původní význam tak výrazně proměnil? Mytologie, tedy v tom původním 

pojetí, měla posilovat uvědomění člověka, že tento svět, patřící do posvátné 

doby, ve kterém žili pouze bohové, skutečně existoval. Zároveň měl o tomto 

světě co nejpodrobněji poučit a neustále člověku připomínat, že v božském světě 

se odehrálo něco neskutečného a nadmíru velkolepého. Kdyby neexistovala in 

illo tempore říše bohů, neexistoval by ani svět archaické společnosti, která tedy 

cítila pokoru a zodpovědnost znát a ctít svět a čas bohů. Mýty byly považovány 

za vyšší princip, protože patřily k času bohů a tudíž nebyly pro všechny. Jak 

jsme již zmínili, v některých případech byly naprostým tabu pro ženy a pro děti 

a mohla je vyprávět pouze nějaká osobnost významného postavení, kterému byly 

mýty zprostředkovány svými předky. Jak osobnost, která je vyprávěla, tak lidé, 

kteří je poslouchali, museli pak projít speciálním zasvěcovacím rituálem. Možná 

právě proto se toho o těchto mýtech nedochovalo pro následující generace více. 

Byly záležitostí úzkého okruhu lidí, kteří přísně střežili tajemství zasvěcování do 

mytického světa. Opakování mýtu přinášelo zpřítomnění skutečného, které se 

jeví jako pevné a nezpochybnitelné, právě proto, že se stále opakuje. Plynutí a 

nevratnost času zde logicky opět nefungují, protože zasvěcenci se vracejí k 

počátkům, tedy neuznávají profánní čas, který pouze plyne a děje se v něm to 

nepodstatné. Člověk je „přenesen do mytického času, kde se tento exemplární 

úkon poprvé vyjevil.“
93

  

    Všechno podstatné má pak své mytické dějiny a bylo stvořeno in illo tempore. 

Člověk je se světem a s takto vytvořenými věcmi úzce spjat. Komunikuje se 

svým světem – ten k němu mluví skrze všechno živé ve světě a prozrazuje svá 

tajemství doby mytické a člověk je pak opakuje. Zároveň také prozrazuje světu 

své fantazie a touhy. Ztělesnění mýtu se provádí pomocí rituálů, ke kterým se 

dostaneme v následující kapitole. V souvislosti se spojením slov mýtus a rituál 

bych ještě jednou zmínila Patočku, který nazývá „mýtus jako slovo, které vyráží 
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z ritu. A jelikož ve slově se zdvojuje a tím reflektuje svět, máme v mýtu též první 

nápor reflexe člověka na jeho celkový vztah ke světu.“
94

 I když tedy, jako lidé 

žijící v 21. století, nemusíme chápat původní pojetí mýtu, jelikož jsme si ho 

přehodnotily (a možná znehodnotily) k obrazu svému, můžeme si z této 

archaické podoby odnést něco nového a nanejvýš zajímavého. Můžeme se 

podívat, jak dřívější společnost vnímala svůj svět, neboť se nám v chápání mýtu 

skutečně zrcadlí pohled na svět, který měli lidé, žijící na zemi dávno před námi.                                           

    

                                              3. Rituál 

 

       3.1. Ztělesnění mýtu. Podoba ritu u moderního a archaického člověka 

                                                     

    Aby mohl dát archaický člověk mýtu určitou formu, ztělesnit ho a provést tak, 

aby byl účinný a platný, musel se naučit rituálnímu chování. Tedy být zasvěcen 

do jejich tajemství, znát jejich sílu a zvládnout je uskutečnit. Nestačilo zůstat 

pouze v rovině vyprávění, bylo potřeba dát mytologickým příběhům jasnou 

podobu, aby splnily svůj účel. Opět zde nalézáme rozdílné chápání pojmu z 

hlediska člověka archaického a moderního. Moderní člověk si často spojuje 

rituál se slovem rutina. Je to něco, co dělá každý den, úplně v tom samém pořadí, 

stejným systémem a zachovává stejný způsob provádění. Může to být například 

ranní rituál, kdy vstane, provede hygienu, oblékne se a dá si svou oblíbenou 

snídani. Rituál mu evokuje něco příjemného, na co se každý den těší, je na to 

zvyklý a dokáže mu to udělat hezčí den. Moderní člověk dokáže i v těchto 

malých, zdánlivě nepodstatných, ale pravidelných činnostech, nalézt určitou 

jistotu. V podstatě neví, co bude zítra, ani za měsíc, ale ve svých rituálech nalézá 

útěchu, protože ví, že ty tu budou každý den. V dnešním světě je tedy rituál 

nějaká pravidelná činnost, konaná pro dosažení potěšení, ale představuje i 

běžnou povinnost, kterou dělá periodicky v určitý čas. Za příjemný rituál, 

konaný za účelem dosažení slasti, se dá považovat pravidelný páteční večer 

strávený s přáteli na oblíbeném místě, za povinnost pak například víkendový 
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úklid. Rituální činnosti mohou mít velký význam i pro děti. Například pro ty, 

které začínají čerstvě chodit do školky a musí si zvykat na život bez rodičů, 

především bez matky. Jsou z toho zmatené, protože je to pro ně něco úplně 

nového a mohou z toho být v rozpacích. Z počátku zcela nechápou, proč už 

nejsou doma s matkou a je to pro ně těžké období zvykání si na něco nového. 

Proto cítí potřebu, mít nějaké jistoty, respektive to cítí jejich empatičtí rodiče, 

kteří mohou vymyslet nějaké rituální činnosti, které budou s dítětem dělat každé 

ráno před odjezdem do školky a každé odpoledne a večer po návratu a slíbí 

dítěti, že takto to s ním budou dělat každý den. Dítěti to zajistí vědomí, že tu s 

nimi rodič bude. Vnese to do jejich života řád a vědomí, že přesto, že přes den 

není u rodičů, může se těšit, že s nimi dělá něco pravidelně, v čemž nalézá 

pevnost, systematičnost a dokáže se lépe adaptovat a naučí se tomuto způsobu 

života. Pro člověka dnešní společnosti je tedy rituál čistě „pragmatickým 

chováním“.
95

 

    Když vezmeme rituál moderní společnosti z jiného konce, lehce se přiblížíme 

k archaickému pojetí, tedy alespoň z části. I v dnešní společnosti nalézáme 

iniciační rituály, kdy na jejich konci se člověk „změní“ - jeho stav, sociální 

postavení, apod. Pro lepší představivost si pod tím můžeme představit například 

promoci nebo svatbu, kdy jedinec do jisté míry opustí svůj dosavadní život, aby 

mohl žít ten nový, v jiných podmínkách, ale i s jinými cíli. Rituálů toho 

charakteru u něj může v životě proběhnout jen pár a každý s jinou tématikou, ale 

přesto se za rituál považuje, protože stejným způsobem ho opakují i miliony lidí 

na celém světě. Stejně chronologicky seřazený, se stejným řádem, se stejnými 

zvyky a způsoby, proměnné jen v závislosti na daném území a tamní kultuře či 

náboženství, ale se stejným cílem a to proměnit jedince, který onen rituál 

podstupuje. Symbolicky uzavřít již uplynulou kapitolu jeho života a přivítat po 

změně kapitolu novou. Nutno podotknout, že tato podoba rituálního chování se 

sice dochovala, je však v očích mnohých moderních lidí viděna jako obtíž, 

kterou by nejradši nepodstupovali. Považují ji, ironicky řečeno, za „rituální 

taneček“ a přijde jim zbytečné, aby například museli svou lásku k druhému 

stvrzovat před rodinou a přáteli. A nebo, aby si čerstvě dostudovaní studenti 

museli kvůli předávání diplomu vzít sváteční oblečení a svůj diplom převzít před 
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ostatními, ve slavnostní aule. Proč, když by si ho mohli vyzvednout na studijním 

oddělení, kde by stačil jen podpis a nikoliv dlouhá ceremonie. Často tedy 

dochází k banalizaci rituálů a ke skeptickému pohledu na něj, ve kterém je 

považován za pouhou ztrátu času. 

    Když se dostaneme k archaické společnosti, zjišťujeme, že ta v rituálech 

viděla opět své božské vzory a jejich konání. Žila z předpokladu, že rity, které 

má lidstvo dělat, jsou jen ty, které již dělali bohové, čili jde o to, je opakovat.
96

 

Na žebříčku hodnot tohoto člověka jsou rituály na jednom z prvních míst. 

Vtiskovaly světu hodnotu a jeho role pro plnohodnotný život byla zcela zásadní. 

Obecně vzato připomínal rituál své archaické společnosti počáteční obraz světa, 

který byl nikoliv zidealizovaný, ale ideální. Dokázal člověka přenést do této 

doby pomocí přechodu z profánního času do času posvátného
97

 a zakusit tak 

kouzlo počátku, které bylo nejvyšší dokonalostí, zahrnující všechny dobré 

vlastnosti, ctnosti. Zde tedy nejde o pragmatické chování člověka nebo o 

banalizaci samotného aktu, nýbrž o jeho čisté provedení. 

    „Všechna gesta a činnosti, které se odehrávají v průběhu iniciace, mají být 

především opakováním exemplárních modelů, tj. gest a činností uskutečněných v 

mytickém čase zakladateli obřadů. Z toho vyplývá, že jsou posvátné a že jejich 

periodické opakování znovu obnovuje celý náboženský život daného 

společenství. Zdá se, že významy určitých gest byly zapomenuty, ale přesto se 

pokračuje s jejich opakováním, protože daná gesta byla učiněna mytickými 

bytostmi v průběhu ustanovení daného obřadu.“
98 

    Oproti tomu stojící člověk dnešní, v jehož světě se ten původní význam 

vytratil a nahradily ho hodnoty úplně jiné. Rituál přežil, nikoliv ale v původní 

verzi, jen jako pojem, který dostal jiný význam a na žebříčku hodnot klesl o 

hodně níž. Archaickému člověku však rituál zaručoval proměnu své osobnosti a 

šlo především o jeho důkladné provedení. Jednalo se tedy o tradici, která se 
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dědila po předcích. Měla proměnit jedince v jeho existenciální rovině a on se měl 

stát novou osobou. Tou se stal až na konci rituálu, který mohl trvat dny, týdny, 

ale i měsíce a iniciovaný v něm byl podroben těžkým zkouškám. Jedině tak se 

mohlo ověřit, zda je hoden získat nový sociální status a ustát svou novou 

existenci se všemi úkoly a těžkostmi, které ji čekaly. Během rituálu byl jedinec 

seznámen se systémem fungování svého potencionálního života a byl povinen se 

učit řádu nového světa, do něhož se chystá vstoupit. Musel tento svět správně 

chápat a také vědět, co obnáší a naučit se ho uctívat. Uctívat měl však nejen svůj 

budoucí svět, ale i bohy v něm. O těchto bozích byl poučen vyprávěním 

mytických příběhů. Bylo nutno je všechny znát, protože jen tak mohl iniciovaný 

jedinec pochopit a správně vnímat své okolí. Nestačilo získat nějaké objektivní 

informace, ty se naučit a pamatovat si je, bylo nutné střetnout se s božským, 

které tento svět zapříčinilo. 

 

                                  3.2. Co obnáší iniciace adolescenta 

 

    Typickým příkladem je přechod chlapce od puberty k dospělosti. Tento rituál 

podstupují všichni mladíci, je povinný, protože změna chlapce v muže je jedna z 

nejzásadnějších v jeho životě. Lidé, podílející se na rituálu, striktně dodržovali 

postupy, které byly dány jejich kulturou. Jak jejich božstvo provádělo obřízku 

chlapců, tak přesně tímto způsobem ji dělal i konkrétní kmen, ač mohla být i 

velice drastická. Nebralo se to jako zbytečné nebo nesmyslné trpění. Účastníci v 

tom viděli hluboký význam, a jestliže měla být iniciace drsnějšího rázu, ničemu 

to nepřekáželo, naopak to dokázalo silnou osobnost iniciovaného člověka, v 

tomto případě mladého chlapce, který pokud tuto zkoušku zvládl, byl hoden 

života dospělých. Rituál přechodu k dospělosti byl považován za jeden z 

nejdůležitějších mezníků v životě muže. Během něho je mu totiž 

zprostředkováno setkání s nadpřirozenými bytostmi, v posvátném čase. 

Důležitým bodem rituálu je mladíkovo symbolické usmrcení. „Iniciační smrt je 

nezbytná k zahájení duchovního života.“
99

 Tato smrt se provedením v každé 

kultuře samozřejmě liší, někde je pro nás více srozumitelnou a někdy méně. Tato 
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smrt představuje konec předešlého života iniciovaného a následné znovunarození 

pak symbolizuje nový život, do kterého již jako dospělý muž vstoupil. Smrt je 

tedy jedním z ústředních témat prováděného ritu. Dokáže nejlépe symbolizovat 

konečnost nějaké vlastnosti, nebo konec nějakého děje, nic jiného by ukončení 

činnosti nedokázalo ukázat lépe. V tomto případě jde o usmrcení dětství.
100

  

Rituálu přechodu k dospělosti se účastnili všichni členové kmene. Byli pyšní, že 

vyrostla nová generace, která má možnost získat jedinečnou zkušenost. Před 

iniciací to byly pouhé děti, které až s iniciačním rituálem nabývají plné 

„lidskosti“. Do té doby nebyli tito jedinci schopni uchopit správným způsobem 

své bytí a jeho hodnotu v životě. Zatím se na to postupně pouze připravovali. 

Člověkem v pravém slova smyslu se mohl stát jedině až po absolvování iniciace. 

Do té doby nemohl znát lidský osud, jeho úděl, co ho čeká, nemine, co obnáší 

chování podle morálky a jaký je skutečný smysl jeho existence v tomto světě. Je 

to naprosto rozhodující a klíčový moment archaické společnosti, respektive 

jedince, který rituál podstupuje. 

    „Mystická smrt noviců tedy nemá především negativní charakter. Naopak, tato 

smrt dětství, sexualitě, nevědomosti v souhrnu tedy profánnímu údělu, 

představuje možnost znovuobnovení celého kosmu a společnosti.“
101

 

     Žít lidský život bez podstoupení rituálu, tedy bez setkání se s nadpřirozeným, 

nebylo možné. Takový člověk by neměl šanci život přežít a ani by za skutečného 

člověka nemohl být považován. Byl by „neúplný“, bez potřebné zkušenosti. K 

dětství patřila zmatenost a do jisté míry i nicota, protože v něm chlapec není 

schopen dělat tu nejpodstatnější věc pro zachování civilizace, tedy plození. 

Nezná sexualitu, protože se s ní nedostal do styku a nezná tajemství, pomocí 

kterého může přivést na svět společně se ženou, svého potomka. „Vztahy mezi 

iniciací a sexuální zralostí jsou nepopiratelné.“
102

 Plodnost byla posvátnou 

záležitostí, neboť jedinci, kteří byli schopni přivést na svět zdravé dítě, se tak 

podíleli na tomto posvátném světě. 

    Přechodu mladíka od puberty k dospělosti předcházely velice náročné 

přípravy, chystané až několik měsíců dopředu a samotný rituál měl několik fází. 
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Zprvu muselo dojít k odříznutí od společnosti, ve které se hoch doposud 

nacházel. Šlo především o odloučení od matky, které někdy nabývalo až 

drastických podob.
103

 Také proto, že ženy do těchto rituálů zasvěceny nebyly. 

Matky budoucích iniciovaných chlapců nevěděly, co se děje, když byl chlapec 

odváděn. Myslely si, že jejich bude někam odvlečen a usmrcen nadpřirozenou 

bytostí a že už ho nikdy neuvidí. Odloučení bylo tedy doprovázeno velkým 

strachem z obou stran. Chlapci také neměli tušení, co je čeká. Ženy byly 

utěšovány tím, že se jejich syn brzy vrátí. Když tedy pominul strach z jeho 

možné konečné smrti, věděly, že když se vrátí, už to nebude jako dřív, že duch 

chlapce bude „jiný“ a tím pádem bude jiný i vzájemný vztah s matkou.
104

 Strach 

ženy, že jejich syn zemře, je však na jednu stranu oprávněný – chlapec skutečně 

zemře. Musí projít onou iniciační smrtí. Ta nejlépe symbolizuje konec jedné 

etapy lidského, respektive mužského života. Zkušenost smrti musí být během 

iniciace neustále prohlubována a chlapec je na ní připravován.  Tato smrt je však 

pouze symbolická. Většinou to, jakým způsobem je chlapec zabit, tak stejným 

způsobem je opět přiveden k životu. To znamená, že když ho sežere nebo zabije 

nějaká nadpřirozená obluda, je to ona, která ho potom vzkřísí. Od této iniciace se 

pak může odvíjet i chlapcovo nové jméno. Když při své iniciaci ve finále 

přemůže například medvěda, začne se mu říkat „Velký medvěd“. Jeho jméno je 

tedy odvozeno od jeho ctnosti a atypické vlastnosti, která ho charakterizuje. 

Iniciovaní chlapci se poté musí zapřísáhnout, že tajemství rituálu nikde 

nevyzradí.
105

 Kdyby se tak stalo, čekal by je nejen trest, ale hrozil by i zánik 

daného kmene, který díky těmto rituálům žije a funguje. Nutno zmínit, že i když 

smrt adolescenta měla být skutečně jen symbolická, tak některé rituály byly 

prováděné až v takové míře brutality a mučení, že je chlapec skutečně nepřežil. 

V tomto případě je o tom matka informována až několik dní poté. Řekne se jí, že 

chlapec nebyl dost silný, aby zvládl přemoci nestvůru.
106 

    Kdyby se stalo, že žena prozře tajemství těchto ritů, hrozil by jí vysoký trest, v 

některých kmenech by ji čekala i smrt. Chlapcům se smysl iniciace také 
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nevštěpoval už od dětství, takže neměli tušení, že je něco takového čeká. 

Neúčastnili se v raném dětství ani žádných náboženských událostí, protože jako 

malí chlapci toho nebyli hodni. Odtrhnutí od matky muselo probíhat drsnějším 

způsobem, aby vzpomínka na tento akt byla v obou silná a zůstala v dítěti i v 

matce celý život. Tento čin nesměl upadnout do zapomnění a měl zanechat silný 

pocit v těch, kteří se ho účastnili. Jednalo se o ukončení stavu blaženosti dětství 

v souvislosti závislosti na matce, které bylo nutné k posunutí se k životu 

dospělého člověka.
107

 Chlapec byl brán tak, že je s matkou jedna krev. Muselo 

tedy dojít k odpojení se od této krve a formou obřízky dát vznik krvi „nové“. 

Krev je zde „symbolem síly a plodnosti.“
108

 Se symbolikou krve se setkáváme i 

u iniciace dívek, která však nebyla po světě rozšířená v takové míře, jako právě 

ta chlapecká. U dívek rituál neprobíhal nijak hromadně, ale individuálně, neboť 

byl spjat s první menstruací.
109

 Po ní je dívka odříznuta od společnosti stejně 

jako hoch, zavlečena pryč na odlehlé místo, kde učí se věcem, které bude 

potřebovat jako žena, která musí být schopna se postarat o domácnost a 

především o děti. Iniciace ženy se stupňuje, nezůstane jen u záležitosti první 

menstruace. Další stupeň může být první pohlavní styk, početí, těhotenství a vše 

je završeno porodem
110

, kdy žena naplňuje své ženství a svůj úkol ve světě. 

    Muži, kteří se podíleli na přípravách iniciace mladého chlapce, se museli po 

celou dobu snažit, aby jejich konání zůstalo bez povšimnutí žen, kterých se 

vůbec netýkalo.
111

 Po odloučení od společnosti byl chlapec přenesen na jiné 

území, většinou daleko od civilizace, aby měl spolu s ostatními klid na další 

kroky. V tomto období přichází už samotné zasvěcování do nového života. To 

muselo být prováděno s velikou pečlivostí, neboť mělo ovlivnit adolescenta po 

zbytek jeho života. Podrobně mu byly vysvětlovány mechanismy a principy 

fungování života dospělého člověka, včetně seznámení se s jinými subjekty, se 

kterými se bude ve svém dospělém životě často setkávat. Během tohoto 

zasvěcování nedochází jen k učením se novému životu, doprovází ho také 

mnoho pravidel, které v té době ještě chlapec, musí dodržovat. Jedná se o různé 
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zákazy a odříkání si věcí, na které byl ve svém dětství zvyklý. Mohly by ho 

rozptylovat od plného soustředění na pojímání nových informací a snahy 

pochopit budoucí život. I když asi nejtěžším vzdáním se něčeho z dětství a svého 

dosavadního života, bylo odloučení od matky. Pravidla se opět liší kmen od 

kmene. Jako častý úkaz můžeme pozorovat to, že chlapec se nesmí dotýkat jídla 

a ani si sám neobstarává potravu. Když je totiž znovuzrozený, je ještě neschopný 

se sám nakrmit, natož si jídlo zaopatřit.
112

 O to se pak starají učitelé, kteří 

doprovázejí chlapce při jeho cestě k dospělosti. Jiné zákazy jsou například 

nesmět komunikovat s jinými adolescenty a podobná omezení. Díky nim chlapec 

trénuje sílu svého ducha, učí se askezi, poznává sám sebe a snaží se stát 

hodnotnějším člověkem. Pravidla během iniciace byla v některých společnostech 

až příliš přísná, mělo to však svůj význam. Měla chlapce „vytrénovat“ a posílit 

ho do života příštího. Zkouší jeho trpělivost, učí ho duchovnímu životu a 

vyvolávají v něm nové, nepoznané vlastnosti, které pak vycvičuje, aby je mohl v 

dospělém životě bez problémů používat a aby mu pomáhaly, když bude 

potřeba.
113

 Zároveň v něm pěstují hodnoty a utvářejí z něj jedinečného člověka, 

jehož mysl je založená na víře v boha. Přes svou důslednost v provádění 

zasvěcování chlapce do nového světa a přes podrobné seznámení s ním bylo toto 

poznání považování spíše za povrchní a dokonalé a úplné poznání přišlo až po 

samotném nástupu do nového života, po absolvování rituálu. Význam zkušenosti 

byl tedy po iniciaci velmi významný a měl „dokončit“ mužovo vzdělání o 

posvátném světě. Stávalo se, že po dokončení rituálu a navrácení se zpět na 

místo bydliště, muž nepoznával vlastní příbuzné, známé, ba dokonce neuměl 

návyky, které byl před tím zvyklý dělat každý den.
114

 Měla se tak vyjádřit zcela 

nová osobnost, která prostřednictvím iniciace vznikla. 

    Kromě přípravy chlapce na samotný rituál je také nutné připravit prostředí, ve 

kterém bude probíhat. Musí být vybráno místo, z kterého bude možné připravit 

posvátný prostor, hodný iniciace.
115

 Vybírá se co nejkvalitnější půda, na kterou 

pak budou umístěny posvátné symboly, které budou každý den ukazovány 
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chlapci. Na tomto posvátném místě se také každý večer rituálně tančí společně se 

všemi účastníky ritu a pracuje se na tom, nechat co nejvíce ono místo 

„prostoupit“ duchovnem. Pak na něm probíhají zásadní obřady týkající se 

zasvěcení mládence. Tato území se svou podobou liší v každé kultuře. Většinou 

jsou na ně přineseny nějaké talismany nebo různé památné předměty (např. 

ostatky ze zvířete), které danou civilizaci charakterizují a mají pro ni svůj 

význam. Tyto předměty danou společnost definují a zároveň na budoucí 

posvátné místo přinášejí svou auru, která je k plnohodnotnému provedení rituálu 

konkrétní kultury potřebná. Snaha o vytvoření duchovního místa byla logicky 

proto, aby se na něm mohly odehrát události, které se poprvé staly in illo 

tempore a byly čistě božskou záležitostí. Nešlo o nic jiného, než o jejich 

znovuopakování, které nemohlo být provedeno v profánním čase a na obyčejném 

místě. Bylo zapotřebí času posvátného, místa náboženského a událostí 

mytických, aby se mohla tato prvotní událost zopakovat co nejvěrněji a znovu 

přejít od Chaosu ke Kosmu a dát vzniknout nový svět. Respektive utvořit 

chlapcův svět, ve kterém z něj již bude dospělý muž.  Tento svět neměl nic 

společného se světem minulým. Zároveň samozřejmě docházelo k samotné 

Kosmogonii, která zasahovala celou společnost, do níž rituál spadal. Všichni 

účastníci se při něm nacházeli v mytické době a přibližovali se svým bohům. 

Místo, ve kterém je rituál prováděn, se snaží svou podobou přiblížit místu, ve 

kterém se odehrál úplně poprvé. Co nejvěrnější a nejkompletnější přiblížení se 

božským rituálům odehrávajícím se při prvotním vzniku Kosmu, zaručuje 

největší jistotu, že rituál bude proveden správně a že splní svůj účel. Jak jsem již 

zmínila, odtržení od matky muselo být ve všech kmenech velmi výrazné, někdy 

až brutální, aby si ho jeho aktéři pamatovali do konce života, měl vyvolat silný 

dojem, který zůstane v paměti. Samotný způsob provedení rituálu má však již 

spoustu variant a v různých společnostech měl různý stupeň brutality, existovala 

jich celá škála. V některých případech jsou novici jen zvedáni k nebi, aby byli 

blíže bohům a mohli se snáze přiblížit posvátnému.
116

 Zároveň jsou tak bohům i 

ukazováni, aby měli přehled, kdo se stává dospělým a setkává se při iniciaci s 

posvátným. Matky chlapců sedí u nich a rituálu přihlížejí. Jinde jsou mládenci 

zase opékáni na ohni a o tom, zda už toho vydrželi dost a jsou tedy úměrně silní 
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tomu, aby zvládli život dospělého člověka, rozhodují šamani, které mají celou 

iniciaci na starost.
117

 O těchto aktech matky pro změnu nemají tušení. 

                      

                    3.3. Různorodost rituálů a jejich nutnost k životu 

 

    Stejně tak, jako přechod od puberty k dospělosti, hrály prim v životě 

archaického člověka i rituály zabývající se jinou tématikou. Každá společnost 

měla svou stálou „sbírku“ rituálních aktů, které byly neustále opakovány. Byly 

považovány za klíč k chápání světa, který byl postupně odhalován iniciovaným 

osobám. Důležité je si uvědomit, jak moc zásadní v tehdejší době byly a že se od 

nich odvíjel život tamní společnosti. Kdyby některé životně důležitě rituály 

nebyly podstupovány, neměli by tehdejší lidé šanci se oné „jiné“ existence naučit 

jinde a pochopit a naučit se věcem, které s ní souvisely, nějakým jiným 

způsobem. To bylo naprosto nemyslitelné. Nešlo jinak pochopit instituce, 

způsoby chování, myšlení a posílit ducha schopného obstát v novém životě, nežli 

projít rituální cestou. To bylo tehdejšímu člověku více než jasné, že jedině tak se 

stane odpovědnou osobou, která je schopna žít tento život. Dalším důvodem 

pečlivého dodržování těchto tradic bylo logicky zachování pro další generace, 

které by se bez nich taktéž neobešly. Bylo tedy morální povinností rituální akty 

zachovat přesně v jejich podobě, nejen kvůli vrstevníkům, ale kvůli 

následovníkům. Ti se o nich musí dozvědět a provádět je, aby byli schopni 

navázat na předchozí svět, jelikož to jsou bytosti, jejichž svět byl stvořen bohy in 

illo tempore a musí tedy znát počátek stvoření své matky země, jelikož to bylo v 

podstatě i jejich. Na rozdíl od moderního člověka, který je toho názoru, že je 

stvořen přírodou a na své dějiny je schopen navázat sám. Samozřejmě je chce 

znát a vědět, co bylo před ním, jen ale z čisté zvědavosti historie svého lidstva a 

sebe jako dějinného člověka. Nikoliv z toho důvodu, aby mohl „správně“ v 

tomto světě existovat. Oproti tomu stojící člověk archaické společnosti má, i 

když jen zdánlivě, v podstatě omezenou svou minulost, přítomnost i budoucnost, 

protože to nejlepší a nejdokonalejší, co může existovat, už se odehrálo in illo 

tempore. Zvenčí to tak může vypadat, neboť se zdá, že nemůže nic nového 
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vymyslet a dospět k posunu, protože ví, že dílo boží už nijak předčít nemůže. 

Ovšem toto mínění je skutečně jen zdánlivé, protože kdyby to skutečně bylo tak, 

že archaický člověk je omezen ve svém žití, tak by byly omezené i rituály, které 

provádí. V takovém případě by neměly žádný smysl a bylo by zbytečné je 

provádět, protože by člověka nijak neobohacovaly. Což, jak vidíme, není pravda, 

protože člověk jimi žil a byly středobodem jeho bytí. Nešlo mu o nic jiného, než 

o reaktualizování těchto činností a především opakování kosmogonie, které mělo 

ze všech rituálů největší význam.
118

 Jak víme, jde o opětovný přechod od Chaosu 

ke Kosmu a jedině tehdy mohl iniciovaný člověk opustit svou starou osobnost a 

dosáhnout nové existence. Stará osobnost musí být usmrcena, aby se mohla 

narodit nová. Protože když poprvé vznikaly živé bytosti i neživě věci, taktéž 

vznikly z ničeho, z nebytí a nikoliv z předchozí, jinak formované existence. 

Jedině rituální smrt může člověka povýšit do nové duchovní sféry, ke které by se 

jinak nedostal.  „Všechny rituály vyjadřující nové zrození a vzkříšení a symboly, 

které obsahují, naznačují, že nový člen vstupuje do nového způsobu bytí 

nepříslušného těm, již nepodstoupili iniciační zkoušky, kteří nepoznali smrt. 

Zapamatujme si tuto zvláštnost archaického smýšlení: přesvědčení, že totiž není 

možné změnit nějaký stav bez toho, aniž bychom ho předtím zcela nezrušili.“
119 

    To, jakým způsobem je konkrétní rituál prováděn, má zcela zásadní dopad na 

jeho následnou účinnost. Musí to být naprosto identický způsob, jakým ho 

prováděli bohové úplně poprvé, včetně způsobu provedení usmrcení. Jinak není 

šance dosáhnout touženého stavu. Zmiňovala jsem, že všechny kultury striktně 

dodržovaly svá pravidla a konání jejich bohů, později však docházelo k mísení 

kultur, které se navzájem nechávaly inspirovat a zdál-li se jim způsob jiné 

kultury účinnější a zároveň snadnější, pak k němu taktéž přistoupily. I v rituálech 

docházelo tedy k inovacím. Považovat archaického člověka s jeho nekonečným 

opakováním rituálů za omezeného, by tím pádem nebylo taktní. On s nimi 

dokázal velké věci a především dosáhnout svého cíle - nového života. 

    Druhů rituálu existovala spousta. Zmínili jsme ten nejrozšířenější, tedy 

přechod od puberty k dospělosti, který absolvují všichni lidé, když se dostanou 

do vhodného stádia. Jedná se o povinnost a jediný způsob, jak se stát dospělým a 
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obstát ve světě. Existují ale i rituály, kterých se účastní jen někteří. Buď to bývá 

výhradně mužská, nebo výhradně ženská záležitost. K míšení pohlaví docházelo 

zřídkakdy.
120

 Pohlaví mezi sebou uzavírají společenství, která jsou nanejvýš 

tajná. Nikdo nesmí vyzradit tajemství iniciace, její postup a prostředky k 

dosažení změny. Tyto rituály byly povětšinou mužskou záležitostí, u žen to byly 

spíše výjimky. Snažily se jen o to, napodobit muže a jejich tajné svazky. Bohužel 

z těchto ritů se nám nedochovalo takové množství, protože, jak jsem již psala 

výše, účastníci si úzce střežili jejich průběh, takže se nemohl dochovat v takové 

míře, jak bychom si představovali. Pak existovaly ještě rituály, jejichž tajemství 

také mělo zůstat nevyzrazeno - jednalo se o specifické iniciace, založené na 

osobní zkušenosti toho, kdo je prováděl. Nemohly se tudíž opakovat na více 

územích, měly svou charakteristiku, a jak se říká, své „know how“. Lidé, kteří 

měli tu čest je podstoupit, byli už předem vybráni šamanem, který je prováděl. 

Vybíral si je podle svého instinktu. Logicky hledal silné osobnosti, které 

zvládnou tento rituál obstát a zároveň zvládnou i život, co přicházel po jeho 

dokončení. Tyto osoby byly k rituálům tedy už předurčeny po svém narození a 

krátce po něm si je jejich vůdce vybral, aby až dospějí, je mohly podstupovat. 

Vybraný jedinec je pak povinen rituálem projít, i kdyby to bylo proti jeho vůli.
121

 

Je hoden stát se v tomto případě náboženskou bytostí a takový úkol nebylo 

přípustné odmítnout. 

    V archaické společnosti existovalo nepřeberné množství rituálů, které měly 

rozmanitou podobu a mířily na různou cílovou skupinu. Jejich podstata byla 

však stejná, bez ohledu na člověka, kulturu a území, kde probíhaly. Dokázaly 

reaktualizovat čas. Za zásadní se považovala zkušenost se smrtí, která dokáže 

zasvětit do posvátného života a zároveň v něm probíhá. 
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                                         Závěr 

  

    Při psaní bakalářské práce jsem se přesvědčila, jak složité je vypracovat 

definici těchto pojmů. I když nazíráme na věc jedním pohledem, nedokážeme 

pojmout všechny aspekty, příslušící k dané problematice. Snažila jsem se 

odpovědět na otázku, co všechno představují dané pojmy, o kterých se zmiňuji. 

Cílem této práce tedy bylo seznámit se chápáním těchto pojmů a postihnout, co 

představovaly pro danou společnost.  

    Nejdůležitější bylo si uvědomit, že zcela odlišné vnímání nalézáme u 

archaické a u moderní společnosti. V té archaické se kladlo důraz na to, 

„vystoupit“ z profánního času a dostat se do času posvátného, ve kterém mohly 

být vyprávěny mýty a prováděny rituály. Prvotní stvoření světa, uskutečněné 

bohy, bylo tím nejdokonalejším činem, který se kdy stal. Probíhal totiž v 

nejsilnějším čase a vycházel z rukou nadpřirozených bytostí. Cílem lidí bylo se k 

tomuto prvotnímu aktu vracet. Fungovali tedy na principu cykličnosti času a vše 

konali tak, jako bohové úplně poprvé. To pro ně byl smysl jejich existence a 

jediná šance, jak dosáhnout plnohodnotného života. Je fascinující, s jakou 

pečlivostí prováděl daný kmen své rituály a neopomíjel žádný detail z rituálů 

božských. Bezmezně věřil tomu, že když bude vše opakovat tak, jak má, jeho 

život bude naplněn. Nalézal v božské činnosti svou útěchu. 

     Při čtení této práce postupně vnímáme, jak tyto pojmy dostávají zcela novou 

podobu, která již nemá nic společného s tou předchozí. Z rituálu se stane rutina a 

z mýtu pohádka. Asi to tak má být, kdo v dnešním světě by věřil, že například 

prostřednictvím vyprávění mýtu se vyléčí. Moderní člověk má nastavené úplně 

jiné hodnoty a principy fungování života a věří jen tomu, co zplodí moderní 

technika. Pro nadpřirozené věci, které se udály kdysi dávno, již není prostor. To 

je přirozený vývoj lidstva. Jediné, co mi přijde trochu bolestné, je to, že už není 

čas ani na to, pozastavit se nad pojmem, jako je čas, který je nedílnou součástí 

každého tvora na této planetě. Nikdo se neptá po jeho bytí, možnostech, 



 

 

hranicích a přitom je to něco, co obklopuje nás všechny a bez čeho by naše 

existence neměla šanci. Nelze jej uchopit tak, aby nějakou skulinou neutekla část 

jeho bytí, tudíž ho nemůžeme definovat absolutně, abychom byli spokojeni s 

výsledkem. Dalším problémem dnešní společnosti je to, že vnímá své chápání 

světa a věcí kolem ní jako to nejdokonalejší. Na ostatní kultury, ať již zaniklé 

nebo stále trvající, ale zcela odlišné, se dívá skrze kulturu svou, což často vede 

k tomu, že ty ostatní odsuzuje. Na tuto problematiku nás upozorňuje Claud Lévi-

Strauss, který je toho názoru, že bychom se měli odprostit od toho, abychom na 

jiné kultury pohlíželi zaujatě a nastolili si otázku, zda to nejsme právě my, kdo 

s tímto světem zachází nesprávně. Odlišnost jiných národů odůvodňuje jejich 

zeměpisnou polohou a především jejich zcela jiným historickým vývojem.  

    Naproti tomu u Eliadeho nacházíme bohaté množství informací o přírodních 

národech. Nabízí nám podrobné seznámení se s jejich smýšlením, s jejich 

kulturou a chápáním světa. Často se však v jeho dílech setkáváme s označením 

těchto národů za „primitivní“, od čehož náš právě Lévi-Strauss odrazuje. 

    Byla bych ráda, kdyby moje bakalářská práce posloužila jako inspirace k 

zamyšlení se nejen nad pojmy, kterými se zabývám já, ale i nad jinými 

abstraktními a aby se nezapomínalo na to, že věci, které jsou kolem nás od 

nepaměti, jsou hodny toho, abychom se nad nimi pozastavili a pátrali po nich 

více do hloubky. 
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