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Dějiny náboženství

PŘETMLUVA

ý naší néboženské literatuře

postrádáme dosud vhodnou příručku

srovnávací vědy náboženské a dějin náboženských. Již jako profesor

náboženství jsem pocitoval tuto mezeru. Proto jsem se věnoval studiu

vědy náboženské a dějir náboženství na filosofické fakultě Karlovy
university

sledováním předrášek prof., Pertoiča a Lesného, Po druhé

světové válce mí bylo umožněnočsl. ministerstvem školství /na zákla

dě recipročního stipendia vlády francouzské/ věnovati se podrobnější
mu studiu dějin náboženství na Sorbonně v Paříži /École des Hautes

Études, jež měla nehradit do jisté míry bohosloveckoufakultu po r.
1905/. Pod vedením pařížských profecorůsMasson-Oursele /indologie/,

Dumézila/germanista/, Festugiere-ho /náboženství řecké a římské/,
De Felice a jiných bylo mi umožněnoseznámiti se s bohatou literatu
rou jimi vedených seminářů. Kromětoho jsem navázal písemné i osobní

styky se slavným odborníkem světového jméne, P,Wilh.Schmidtem, který

dlel za války na odpočinku ve Frohnau ve Švýcarsku a míval pohostin

ské přednášky na švýcarské universitě ve Fribourgu,

Umínil jsem si zaplniti mezeru v naší literatuře náboženské tím
to nedokonalým dílkem, jež má zároven býti doplňkem též pro základní

bohosloví.
Křestanství je náboženstvím Vtěleného Boha a pod tímto zorným

uhlem je třeba sledovati ostatní náboženství mimokřeslanská. I věřící

katolík potřebuje znáti nátoženství ostatní,

aby k nim dovedl zaujmou

ti správný postoj a tím více si vážil svého náboženství vlastního. A to
má býti posláním předkládeného spisu.
Autor

I, díle

ÚVOD DO STUDIA DĚJIN NÁBOŽENSTVÍ.

Neni aajímavějšího, ale zároven i obtížnějšího studia než stu
ditu dějin náboženství., Dějiny náboženské jsou těsně spojeny s první
milpočátky lidské osvěty a celého vývoje lidstva.
se zabruují pod širší

Dějiny náboženství

pojem obecné vědy náboženské,

Obecné věda náboženská je samostatné věda, jež se obírá zkoumáním

všech známýchnábošenství. Již dříve belgický učenec, hrabě Goblet

a“Aiviella rozlišoval při studiu náboženskémtrojí hledisko. Tvrdil,
že na prvém místě třeba poaorovati jevy náboženské za tím učelem, aby

je badatel důkladně poznal a popsal a pro tuto popisnou nauku navrho

val název hierografie, Pak při studiunáboženství třeba zjistiti

zákony

náboženskéa kašdý s nich vysvětliti a pro toto roztřídění náboženství
doporaňoval.název histologie.

Konečněbadatel má určiti vnitřní povahu,

poslední příčiny a cenu jednotlivých náboženství a tato filosofie ná
boženství měla se zváti hierosofie.

H. Pinard de la Boullaye, známý

francouaský methodologista ve srovnávací vědě náboženské, toto rozdě

lení přijímá/1/.

8

Než to%o rozdělení obecné vědy náboženské mádva značné nedostat

ky, jednak nerozlišuje mezi dějinami a psychologií náboženství a pak
nahrazuje důležité a nenahraditelné slovo "náboženství" novýmvýrazem
hieros-posvátný.
TT 1-6
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£ proto dnes obecná věda náboženská zahrmuje v sobě
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1. HoPinardde La Boullivyes LÉtude comparéedes Religiona-I.t.--str.14.
Verie-Beauchesne-1929.

jako'popisnou
vědunáboženskou
dějiny

náboženství,

a pak dvě pomocné vědy. Je to na prvém místě psychologie nábožbnská,

jež je vomocnouvědou pro historika náboženství. Neboťnáboženství jé

podstatně duševní skutečností a proto dějiny náboženství maji zájem

o vnitřní hledisko oněch skutačností, jež popisují po stránce vnější.
Psychologie náboženství se zabývá zkoumáním pochodů a duševních pil
řádu náboženského.

Druhoupomocnouvědou pro historika náboženství je filosofie

ná

boženství. Dnešnídějiny náboženství úzkostlivěse vyhýbají filosofie
kémuzhodnocovánípravosti jednotlivých náboženství, jimiž se obírajío

A tu je úkolem filosofie náboženství, aby podala úsudek o pravosti a
praktické hodnotě rozličných náboženství.
Mezi styčné vědy, ke kterým přihlíží náboženskýhistorik,

patří

na prvémmístě ethnologis, jež bývá považována za část anthropologie

/vědy o člověku/. Zkoumátéš náboženství nižších skupin ethnických a
jejich vztahy ke společnosti.

Dále měl značný význampro náboženskou vě

da jazykozpyt a filologie vůbec, Rovněžvšeobecná filosofie,
a sociologie mají blízký vztah k obecné vědě náboženské,

psychologie

Předmětdějin náboženskýchsnáboženství.

Položíme-li si otázku, 00 je náboženství, zdá še na první pohled
odpověd snadná. Chce-li se však přesně odpověděti, poznáváme, že včo

není tak lehká, jak by se nám zdálo. Český nášsevnáboženství naznačuje,

že náboženství obsahuje závislost na Bohu. Latinský název religio,

jeně

se objevuje ve většině moderních řečí evropských bývá odvozován z latin

ského relegere, což znamenáopštně uvažovati, probírati.

Čicero píše ve

svém spises O povaze beds "Ti kteří vše, co se týká ucty bohů, bedlivě
opětně uvažují a jákoby znovu probírali,

se zovou nábožní podle oňoho

znovuprobírání"/relegendo/. ZLektancíusa po něms. Augustin hledají
kořen názvu religio ve slow: *gligare to jest opět poutati, Jednoduché
+

vysvětlení Lactancia a sv, Augustina, že náboženství je pouto, jež
nás spojuje s všemocnýmBohem, spočívá sice na slabém etymologickém

podkladě, ale věcně je případné. Sv. Tomášnerozhoduje se pro žádný
z uvedených výkladů a ve své Sunmětheologické píšes "A£ však nábožen

ství se nazývá od častého uvažování, af od opětného zvolení toho, co

bylo nedbale ztraceno, ab se nazývá od opětného připoutání, nábožen

ství vlestně obohacuje vztah k Bohu/-%importat orčinem ad Deus/.S.th,

2,IIpae8l,a.1l/.
Dějiny náboženství a srovnávací věda náboženská se ovšemobirají
náboženstvím v širším slova smyslu, V tomto smyslu náboženství možno

vyměřiti jako zaměření celého života lidského, jež vyplývá z uznávání
nějekého vztehu jsoucího mezi lidmi a řádemnadlidským, ať již lidé
tento řád považují za osobní či neosobní., Lidé nějakým způsobemuzná

vají nadřaděnost tohoto řádu a podléhají jeho vlivu. V tomto výměru

náboženství v širším slova smyslu jsou zahrnuty všechny utvary nábožen

ské: pravé i nepravé, monotheistické, polytheistické i pantheistickéz
je zde zahrnut kult sprévný, ale i pověra, magie, modlářství, fetišism,
manigm, animism a jiné složky. V tomto smyslu náboženství sestává ze

tří prvků, jež u každého náboženství vyžadoval Morris Jastrov /The

study of Religion —-str.170/:

1. poznání moci, jež je na nás nezávislá,

2. pocit závislosti na této moci, a 3. vejití ve vztah s touto mocí.

Náboženstvív užšímslova smysluvšak je " seuhrn

mrav

ních vztahů vůči jedinému a pravému
Bohu

osobnímu"

/2. Tentovýměrpředpokládá
z filosofie

jsoucnost jediného, osobního Boha, Mravními vztahy pak rozumímevšechny
vatahy, jimiž člověk Boha uznává a Bohu se podřizuje jako svému Pánu,

první Pravdě a poslednímu svémucíli.

Podle toho, jak člověk dochází

K poznání náboženských pravd « svých povinností vůči Bohu, zadapřiroze
O

—

2. Seb.TrompsDe revelatione christiana - Rona- Universitas Gregoriana
1945 —stre

33.
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nýmsvětlas svého rozumu čí z poušsní Božího neboli zjevení, rozlišu
jeme náboženství na dvě skupiny: přirozená a zjevená,

Základní pojmy při studiu dějín náboženství.
První za základních pojmův dějinách náboženství je pojem Bůh.,
V dějinách náboženství se mluví o Bohu, když nejvyšší moc, na níž se

cítí člověk závislý, je ohápána jako o s 0 bn Í „ Mluví se o božství,
je-li

chápána tato mocneurčitě a jako neosobní. Theismus/z řeského

theos-bůh/ ja náboženský názor, který je založen na víře v osobního boha
nebo bohy, v němž Bůh je považován za pána a vládce celého vesmíru, pů

vodos a udržovatele světa. Pojetí theistické je bud monotheistioké nebo

polytheistické podle toho, zdali vlastnosti boží jsou považoványjako

existující v jednomnositeli nebo rozdělené na více nositelů,

Monotheismus

/jednobožství/prohlašuje,že podstatoúa

první příčinou všeho je jediný, osobní Bůh, od světa odlišný, mimonějž

není jiných bohů, Mluví se o henotheismu/jedinobožství/,
člověk jednoho z mnohýchbohů, aby tím uctíval

uctívá-li

všechny. V dějinách ná 

boženství se nesetkáváma s tímto pojetím, leč v tě podobě, že všemohouc=

nost, vláda a vedení světa se připisuje postupně více bohůmsje to tak

zvoný ka themnothoeiemve

.. Ale ani polytheismus/mnohobožství/

není názorem výlučným, "Vedle rozličných bohů a současně s nimi je známa,

uotívána a prošena neviditelná a jediná všemohoucíbytost" /3/. Všechna
uvedená pojetí náboženská předpokládají určitý stupeň přemýšlení člověka.

Pam thei

amu s je názor, který ztotožňuje Bohase světem,

Nepřipouští skutečnost, že Bůhnaprosto přesahuje svět /transoendenci
Soha/, nýbrž oslý vesmír je mubohem. Protože tento názor popírá rozdíl
maai bohema světem /dualismus/,

d CWO
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bývá značován jako názor monistický,
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30 A.Břrd88Lathnologie

do

relicieuse

- Paris Bloud et Gay1936 --- str.

Pantheismus jedině v Indii se stal podklademnáboženských soustav.

Indický útvar pantheismubývápřesněji označovánjako theopa
n i s mu s, nebož podle indického názoru jedinou skutečností je neo
sobní prasíla božská a mimoni vše je pouhé zdání /Deus est omne- bůh

je vším/. Myslitelé indičtí objasnují tento svůj názor obrazemnádoby
ponořené do vody; voda naplní nádobu, ale současně je i mimonádobu

/“svět v bohu"/,
Od pojmů náboženských třeba lišiti

pojmy mimonáboženskéa protiná

boženské, "Nutnost ohremičení /demarkace/ mezi jevy náboženskými a
nenáboženskými se jeví jako samozřejmá"/4/.

1. V nižších útvarech názorových vystupuje do popředí představa

jakési neosobní síly, jejímž působenímse vysvětluje veškeré přírodní
dění. Tato představa neosobní síly se udržuje velmi úporně v nábožen
ském názoru světovém a v celém jeho vývoji.

S tímto zajímavým pseudoná

boženským prvkem se setkáváme u Australců a Melanesanů, u nichž bývá

označován slovem m a n a + Užší pojem téže síly u Indiánů irokézských

se vyskytuje pod názvemorenda, stejnou představu vyjadřuje slovo
vakanda u Siouxů a u Algonkinů výraz manito. Mana činí osoby a věci

nedotknutelnými "tabu" a tím jsou vynaty z profénního užívání, "Staro
germánské slovo pro mana-tabu je Heilagr" /5/. Mananení výraz výlučně

náboženský. Manaje každá síla, která se vyznačuje svou velikostí a
účinností a může býti libovolně řádu tajemného a nadpřirozeného nebo

též přirozeného a světského,
2, Animismus, Tímto slovem se již dávno označoval předpoklad, že

vedle hmoty, hmotnéhotěla existuje ještě duše /anima/. Od animismu
odlišují

někteří badatelé pojem a n i m a t i S m u, oož znamené

oduševnování věcí neživých. Než zdá se, že toto rozlišování je nadbyteč
*

4, Pinard de la Boullaye: Létude comparéedes religions —040--str.
De Neth, Sóderbloms Das Werden des Gottesgleaubens —-Lipsko - Hinrich
1926 —str. 52.
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ným hromaděním pojmů. 9 animismem těsně souvisí úcta k duším předků

/ghostse/, jež se označuje názvemmenismus.tb

pojmem,se kterým se

zhustasetkávámev dějináchnáboženstvíje p.et i Š ismus.

Feti

šisrus souvisí s animatismem.Choeme-li správně poohopit, 06 to je

fotišismus, nutno vyjíti od slova saméhoa ujaení ti ai především, 00

to je fetiš

, Je to slovo původuportupulokéhénfelticov, ješ

odpovídá latinském factitius

- modla. Tímto slovembyly omačovény

různépředměty
kouzelnéa amuletya pornu

dožene:

tak.nazývá

11 modlyčernochů,jež afričtí (černošisemipanýodkmolto. T ivropě
se ujálo slovo fetiš k označení předmětů,jimžvedátali negři uctu a
označovali i jinými názvy jako: suman, obosom, voůgpa, gri-gri. Jsou
to předměty umělé nebo přírodní, jimž se přikládá tajemná moc. Všude

v Africe je fetiš předmětemzvláštní uoty. John Lubbockztotožnoval

fetišismus s čarodějniotvím, oož však neodpovídá plně skutečnosti.

V náboženskýchdějinách se setkávámedále S nášvem totem.
Není to však pojem náboženský, nýbrž spíše sooiologický. "pývá totenem

nějaké zvíře, rostlina nebo předmětneživý, g nímětrvá společenská

akupina ve fiktivním společenství“ /6/. Toto,slovo je odvozenoz číppé

wajského, indiánského slova ototeman, jež měf "příbumost sourozengců",

U Australců se užívá obdobnéhonázvu kob

o 8-

Arnold von Gennep

popisuje totemism tektos l.Fotemísmus je oharekterigován vírou v příbu

zenské pouto, jež pojí na jedné straně určitou spříjměnouskupinu /elan/

a na druhé straně určitý druh zvířat nebo rostlin, 2. Tato víra se pro
jevuje v životě nábošenském určitými obřady a růmhýmizákazy. 3. Z hle

diska společenského je zavedeno řízené manšelství /sxogemie, endogeniej/

4. Totemistická skupina má jméno svého totemů /vlky: mědvědatd./

Důležité zařízení totemistickéje t.zv.

tabu

totiž příené zákazy,

jež vylučují určité osoby nebo věci z obyčejného užívání, Obdoboutotémů
úno

6. Ot.Pertold: Úvod do vědy náboženské - Melantrich 1945 - str.108.

v Mikr"nesii je kalkás
3, Magismus. Mezi pojmy zdánlivě náboženskými zjišťujeme v ději

nách náboženství skupinu názorů a ukomůzvaných magie /čarodějnictví/.
Magie spočívá v tom, že člověk se domnívá, že v určitých stvořených

věcech sídlí jakési nadlidské síly.

A čarodějník můžetěchto sil použí

$i: 1, aby poznal věci skrytě a budoucí /manteia/,

2, aby oddálil zlé vlivy duchůa neštěstí /apotropeia/,
3, aby rozmnožil sílu, urodnost a plodnost vlastní nebo v přírodě

flusteatio/,
4, aby zmenšil sílu nebo plodnost jiných nebo přírody /černá magie/,
5, aby mohl změniti osud nebo vůli bohů;

6. aby se očistil

od poskvrny viny nebo trestu /magie smírná, obřa

dy mysterií/,

7, aby dosáhl trvalého štěstí /iniciace v mysteriíoh/,
Analysujeme-li zásady, na nichž spočívá magie, budemeje mocí
sbrnouti do dvou hlavních, Předně,že podobné působí podobné čili že

w účlnku magickémse zračí příčina magickás a za druhé, že věci, jež

byly jednou v dotyku s jinou, působí i na vzdálenost, použije-li jich
magik k svýmcílům, Prote stanoví JG., F r a ze r

masií h Om eo pat

dvojí magii, a to

hi ck ou, založenouns zákonupodobnosti

/Aawof Similarity/ a magii dotykovou

/UontagiousMagio/,jež

spočívá na zákonu dotyku /law of Contact/ /7/. Magie chce býti jakousi
hudbou, jež by působila na skryté síly. Ale mezi magií a náboženstvím

je nepřeklenutelný rozdíl, Pověrečný magik používá kouzla jako zbrané,

aby jí zneužil vyšších sil pro své vozemské,nízké cíle, usiluje vyšší
svět podříditi

své vůli. Magcioje jevem protináboženským a prohřešuje

Seproti náboženstvítím, že staví místo Boha

tvora

a usiluje

vyputiti jakýmsi fysickým nátlakem a kouzly na Bohuto, co věřící usilu
»
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fe doGoWrazers The Golden Boghs A Study in Magic and Religion - London
1920 -—Macmillan and Cos-3evyd IČ,
- SVI 52 SG+
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je od Boha dosáhnouti modlitbou a podřízením se do vůle Boží. Předpo

kladem pověry i magie je pravidelně mravní úpadek a magie koření

v pokaženélidské přirozenosti, kdežto náboženství v přirozenosti
nepokažené.

S magií

senmnesmí
zeněňovatišamanismus

slovo tunguzské; odpovídající

uralsko-altajskému

. Šanje

k A M „ COŽznamená

asi co lékař. Někteří uvádějí výraz šam v souvislost se slovem buddhid=
tickým sramana, neboť mongolští mniši /sramanás/ ae; zabývali často

teinýmivěcmi, Šaman

selišíod

čarod

ě e tím, že při

svém šamanování je uplně pásívní. Šananování není libovolné, nelke je

sískati na pouhé přání, Budoucí šamanse rodí právidelně již jako dítě,
Ovšemmusí ještě prodělati dlouhou přípravu pro: svou budoucí činnost.

WPodlenázorů Tawsigů jsou šamané /nda/ jeko zástupci a obhájci všech

Wa/Samojedů/
proti

činnostizlých bytostí

a du

chů “ /8/.
Při studiu dějin náboženství je třeba míti jasné pojmy, s nímiž
se setkáváme, aby nedošlo k nesprávným závěrům. Hlavně se to týká otáz

ky, jaké bylo původní náboženství a z kterých prvků se vyvinulo. Rozli

Šují-li se správně jevy a prvky náboženské od jevů čistě ethnologickýcb
e sociologických,

pak nemůže dojíti

k neoprávněným a neodůvodněným

tvrzením a předsudkům.

Původa vývoj náboženství,
Problém původu ideje Boží a poměrubožstev nižších a vyšších kultur,
vývoj od prvních počátků až k Bohunáboženství zjevených je nejobtížněj

šín v dějinách náboženství, Hlavnímzdrojee rozporů mezi historiky nábo

ženství byla jejich rozdílná methodexjíž používali při třídění, uspo
p

=

hn

ou—zg0=
js ma

.—

—eG OY

há

„s

lb 7

8., Wilh,Scbmidt: Der Ursprung der Gottesidee-VII.Bd.

—-Asohendorf 1940,

Die Afrikanischen Hirtenvčlker —=-str. 658,
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řádávání a vykládání náboženských jevů., Docházeli sice k zdánlivě

velkolepým pojetím, jež však byla čistě theorotická a neodpovídala

skutečnosti. Autor nové theorie si předemoznačilurčitý

prvek za zá

kladní utvar náboženský a ve své umělé konstrukci pak šel do důsledků,
Tyto umělé stavby myšlenkové, pravé to zámky z karet,

měly za základ

předsudek svého původce. Téměřvšichni starší historikové náboženství

vycházeliz předpokladu
naprostého

vývoje.

Vývoj

byl kouzelným slávkem minulého století. Myšlenka mechanického vývoje
z věd přírodních byla přenášena i do dějin náboženství., To ovšem byl

osudný omyl, Racionalistický badatel ze zásady nepřipouštěl zjevení,
totiž možnost bezprostředního styku mezi transcendentním, osobním
Bohema lidstvem, Pod zorným uhlen agnosticismu a evoluce byly posuzo
vány všechny náboženské skutečnosti

a co odporovalo těmto zásadám,

bylo vyřazeno; vše se vysvětlovalo vývojově, Ba dokonce ty o zásady

byly přenášeny i na náboženství zjevená jako na př. křesťanství, Domně
nek o původu a vývoji náboženství

je značný počet, Svýmzpůsobem vysvě

tlují tuto důležitou otázku škola positivistická, škola naturisticko
mythologická, škola animistická, manistická, totemistická, magistická

a jiné. Společným
znakem
všechtěchtoškol je agnosticismus,
to jest tvrzení, že nolze dojíti k poznání Bohapřirozeným světlem

rozumu
a hlavněpožadavek
naprostého, výlučného

vývoje

od nižších utvarů náboženských k vyšším. Proto dlužno uvésti na pravou

míru ony theorie, jež náboženství usilovaly přímovysvětliti

z přírodní

mythologie, z animismua jeho složek nebo z víry v nadlidské síly a

kouzla /magismi/.
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A. Theorie

okládající

1. Theoriemythologicko-přírodní/naturismus/.

Již zekladatelfilosofickéhopositiviegmuAugust
Uomte
rozlišoval v dějináchlidstva tří doby.Vnejstarší době theolo
gické rozličovel údobí fetišismu a kultu přírody, po němžpřišlo údobí
mnohobožství /polythsiemu/ nebolí zosobněné přírody, plné rozličných
dučhů, a konečně udobí monothsismu. V tomto udobí taje přírodní byly
vysvětlovány zásahem božstev. V udobí druhém metafysickém podle Comte-ho

řeší všechny problémy filosofie aekonečné udobí vývoje lidstva je posi
tivní, kdy povedou jedině exaktní vědy.

Hlavnímipředstaviteli starší přírodně-mythologickéškoly byli
MexMůller, Ad. Kuhn, W. Schwarts a jiní.

Podle názoru této školy jsou

kosmické události zosobněnyv nythologických písních. Ponenáhlu "upad
kem řeči" tato zosobnění jsou považována za skutečné bohy. Na př. slun
ce zvené básníkem "Lykogenos-syn slunce" je ponenáhlu považováno za mu 

že zrozeného v Lykii. Dle zásady "Nomenfit numen-Jménose stává bož

stvem“ pro vsnik náboženství byla rozhodující přírodní mythologie. Urči
á síla přírodní z náboženské, vnitřní potřeby je považována za b 0 ž 

5 s vo„Tato
starší
škola
sivšímá
hlavně
přírodních
živlů,
jevů
mete
e+

c+

rsologických a jevů vegetačních a v nich nalézá prvkymythotvorné.,
Mythusje jí mě jssbtusumrěňséímm
útvarem
a zdrojemnáboženským.

Nakonci19.stol.školaaetrálně-nmythologická
vidí výlučně v uvthech vykresieu osud velkých hvězd. Jednostranně vysvět

žuje vznik náboženatýí =. ythu měsíčního tak zvaný panlunarism, z mythu

slunečního
pansolarisn/naG.Probenius/, pam baby lonism
/Stucken, Jeremias a jiní/ pak vyvazují náboženství z babylonskéhouotí
vání hvězd.

Posudeko na tu ri
přírody /t.2v.

s mu + - Věsik mythůzprostého pozorování

mythy přírodní/ sáhá až k najstarším dobámétohovního vý

voje lidstva. Avšaknení to prvotní

světovýnázor: Wpravěku

Jidstva nythické myšlení zěio úlohu velmi podřadnou.< V nejstarším

stupni lidské kultury pojetí nejvyšší bytostí bylo bez

mythéů

Toto pojetí nejvyšší bytosti nevzniklo z nějakéhomythického zosobnění

nebe, nebof mrevní a etickou činnost nejvyšší bytosti nelze odvoditi
z metereologických jevů oblchy. Dle ethnologických badání mythus se ob

jeveje až v primárním

stupníkulturním;vté dotěpostava

praotce lidstva „ jež nyní soupeří spostavou nejvyšší; bytosti, de
zahalována do mythlokého hávu A její

nami měsíce /mythus iunáraí/.

osudy jsou uváděny v soulad se změ

Inmárně-mythologický soubor se objevuje

ještě důraznějí v kulturmím kruhu r o l ni

c k é m; v němžpřevládá

mateřské právo. Mythologická, nejvyšší bytost ženská /MegnaMater/ je

bytostí měsíční a je ve spojení s deštěm, růstem, plodností a smrtí,
V kruhu totemistických vyšších lovců pakje

slunce obražem a pramenem

mužské, plodící síly. Zde je nejvyšší bytost zatlačována do pozadí

Usy nem

slunoe"

a objevuje se množstvímythůslunečních. Tyto

přírodní mythy se ronenáhlu stávají mythy o b o ž s t v e oh. Z hle
diska náboženského mythus má podstatně stejný význam jako pohádka.

Bohužel, mythy Zatemnují náboženské představy a B niní bývají promíseny,

ale původně
a podstatnějsou to výtvory

od i išné

odnábo

ženství, Vdějinách náboženství se setkávámes národy, kteří vůbec ne

nají mythů/na př. Římané/.Mythustedy není ani jev všeobecný
ani náboženský
a proto nemohlonábožahstvívzniknouti z mytho+
iogle.
2. Theorie animistioká.

V dějináchnáboženství "an inismus

označujevíru prvot

ních národů, že též neživé věci mají duši /enima/, ješ je příčinou jejich
činnosti a pohybů"/9/ Tato theorie tvrdí, že původnímnáboženstvím byl
9

m "o. pe dra

-»

9. W.Schmidt: Animismus- Buchberger-Lexikcn £, Theologié
stř. 447

4-1930,-

kulb-únšť.čebo duchů. Přee šámitky MaxeMůllera se tento emóxstal

Okjagsgicokou
smě

..M:ah

thheonri

í", ješ půněkolikdesttiletí udávala

pČnábožensko-ethnolosickém. Duchovnímotcem školy anizistie

ké je doBoYylor /Primitive

Guliure=2 sWo-4owydo1903/.Učení této ško

ly; jaž měle úmmoho
přívrženců, Je aut totoa Původní lidé si předsta

vovalí přivedu podle sebea oživovali si v ní mnohéjevy.
Posoroweli sebe a z jevů bdělosti, spánku, snů, vidění šacháse

jí k závěru; že člověk sestává z těla a životního zdroje, ktexý ve dně
$ělem kýbá, v noci pak tělo opouští a po probuzení se dá: těla Vričís

Dochází teďx E požsání jeonenostl

d uš 8 a

2. Prrotní lidé to, 60 pozorovali na sobě, přenášeli na čelou pří
rodu a sde sf vše cšivovali /aninatismme/.
3, Očtnů přicházejí k myšlence, že duše šije panósintuě i po puřti,
Yakvmiká úcta k duším seamulých/m an i smu s/.

4. Hyšlenka, še existují oddělení duchové, se přenáší na přírodu.
šnohé vředměty v přírodě jsou považovány 28 symoul a v.fbytek

ducčhá:

A ček vsulká fetišienus.
5o 3 předoboziho myšlení se pax vyvíjí onthropónorfické usta k výů=

ším bytostem, k bohům. Wapř. jsou notívání bohové dešíš, hrom, větru,

ohně,měsíce, olunceatd. TakVanikámnohcbožství
/oolytheie=
B u 8/0

6, Z polytheisnu se vyvíjí monotheismus/jednobožství/ a to buě
osstou hezotheleau, pokud jednomu= bohů se dostává prvenství nad ogtate

ními a ostatní rizejí uplně nebo jsou zatlačeni do vosadí. Hebocestou
vantheisnu, pokná celý svět je považován jeko ošivený jedním šivotným
zdrojem, duší světa.

Škola:esŤnrějhlrxódkcoo
logieoko-ma

ní sti

ek á, jejímě

zakladatelem byl Herbert Spencer /Phe prinožples of Sociology/ doplňuje
své předohádce V tom smyslu, še přímitívní národové docházejíck ideji

duší

předků

a domnívajíse, že dušesemřelých
pronikají celou

přívodu; očtuá vzniká kult ksmenů, rostlin,

zvířat atd. Z kultu

urivých též vamíkámodlářetví /idololstrie/

a oběti. Z úoty vynikají

cích předků/prarodičů, vynálezců, vojevůdců/ pak vzníků vyšší kult
bohů. Odtud je již jen krůček k monotheismmu.

Posnáek animisnu- Theorie amimistidcá je pouhýmnázorem o světě

oživenémduchy, ale není ještě n á bo ž en s tv ím.

Podle náhle

úu euimistů vznik-monotheiemuje velmi pozdní a možnýteprve ve velmi

pokrošilých
kulturách.Neš"fka.k ta ethnologick

£ do

svědšují pravý opak. Již dávno před animistickým pojetím a právě

u nejstarších

národů byla známamagie, a před ní předahimistický

mom othei

sumus. Proti theorií animistickétřebadále uvěsti,

že podle aethnologických výzkumů animismus a úota k urtvým /manismus/

se u národů ethnologicky nejstarších neobjevuje, ve větňÍ míře se s tě

mito pojetími setkávámeteprve u národů roln

udobí

úety

duchů

i eký

ch. Tedy

předcházíúdobít, av. předanimismu
ma

gického a monotheistického. Rovněžúcta k předkůmje v prvotních kul
tarách velmi řídkým zjevem a objevuje se jako druhotný jev vedle monc=

theismá. A n í mi s mu s ve skutečnosti naopak pravidelně zatemnoval

ideu

Boha

tvů roe „Též i psychologicky
theorieanimistická

a manistická je nesprávná, nebot vychází z jevů psyohologicky neobvyk

lých. Vědyt i primitivní člověk přemýšlí, rozlišuje mesi životními jevy
pravidelnými a abnormálními. Náboženskávíra dále předpokládá závislost
člověka na bošetvu a mravní odpovědnost před Bohéma animismms1 manis

mus v tomto případě nedovedou podáti vysvětlení a kdůvodnění. Tudíž ani

mistusamanisnus
nejsou

náséren

nábožřňenským

a proto 8 nich nemohlonáboženství porgtati,
3. Magisnus,
Důležitost předanimistického magismupřeceňoval J.H.King ve svém

ppišes The Supernatural, its nature and Evolution. Dle. jeho násoru
prvětní lidé si nedovedli vysvětliti mimořádné
jevy v přírodě a hledali

o VF

jejich příčinu v tajemrýoh, mimořádnýchsilách. A nakonec uvěřili

v jsoucnost těchto sil. AŤ již tuto sílu nazývají Melanesané"mana",
Irokézové orenda, Siouxové wakanda nebo Algonkinci manito, ukolem magie

bylo tuto sílu ovládnouti a se jí zmocniti ve prospěch človéka,

J.H.King a RoMarettvyvrátili tvrzení školy animistické, že by víra
v duchy byla nutným předpokladem magie.

Zakladatelé
theoriepsychologicko-magické
se shodují v tom, že hledají kořen náboženství v jakémsi udobí před
logickém, kdy člověk byl založen spíše pudově, ale nikoliv rozumově.

Tak K.Preuss tvrdí,

že v tomto udobí měl člověk pocit jakési tajuplné

síly /mana, orenda, wakanda/ a k tomuto pocitu přistupovaly nižší pudy
jeko na př. touha napodobovací, překvapení atd. A z tohoto dvojího

prvkumagického
prý vzniklo

náboženství..

Vlastní

cestou se ubírá J.Prazer. Podle něho na počátku vývoje lidstva je ma

gie totemistická. Kdyžmagie nepůsobila, člověk uctíval síly přírodní
jako sobě nadřaděné a zde je třeba hledati kořen náboženství. Ponenáhlu
se však člověk vrací k první myšlence, že si

přecemůže podrobiti síly

přírodní a to je pak věda,
S magismemsouvisí fetišismus,

jejž známýobdivovatel Voltairův,

De Brosses, a po němLubbock prohlašovali

za původní náboženství.

MaxMůller všechny snahy dokázati původ náboženství z fetišismu nazý

val ironicky "zlatým deštěmslov“, Neboťkaždé modlářství /i dola
t r i s/-a jím fetišismus v podstatě je-předpokládá úctu k Bohu/theo
latrii/

podobněasi jako nepravý peníz předpokládá jsoucnost peníze

pravého.

Vztahuje-li se fetišismus na kruh příbuzensky spojených lidí, kmen

/cian/,paksemluví
o fetišismu
Posudek,

totemistickém.

Magi e /čarodějnictví/se liší podstatněodná

boženství, ba je přímýmopakemnáboženství. Magik se dívá na svůj před

měť jako na zdroj ohromné síly, nikoli jako na něco dobrého, nejvyššího,
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božského, asi tak jako lovec na mocnězviře, jež může1stl uloviti,
fedy stoupenoi magie se nedívají na svůj předmět jako na nejvyššího

Pána, jejž třeba vzývati, věřiti a modlitbou si jej získati, Nábožen
ství a nagie se odlišují od sebe svou nejvnitřnější podstatou, neboť
náboženský člověk se sklání před božstvím, magik však usiluje si je

podřídit nebo aspoň nějak obejíti. Úkonykouzelníka /theurgie/,

jež

jsem vlastně mátlakemna vyšší bytost, třeba přísně odlišovati od pra=
vé bohépoety, Dále dlužno si uvědomiti, že náboženství pramení v duši

čisté, kdežto magie koření ve zkážené lidské přirozenosti,

Protestantští

theologové většinou ve svých výkladech přijímali

názory vývoje náboženského, Známýbiskup upsalský, Nathan Sóderblom,

sdůraznoval, že výklad vzniku náboženství theorií víry v nadlidskou

sílu /mana/ je pron nejpřijatelnější,
B. Iheoríe příznivé výkladu náboženské degenerace.
Předsudkunaprostého vývoje náboženského učinil koneo dlouho pře

„„gfrenýbadatel, AndrewLang.Jeho theorii nazývámemomnotheis

tiokým

předanimi

smem Lang podlouhých
studiích,

neboť sprvu byl stoupencem Tylěrova animismu, dochází k přesvědčení,

že u národů primitivních před jdeou duchovébytosti byl již pojem nej
vyššího Boha, A skutečně zjistil

unejprimitivnějších

národů v Austra=

lii, že mají poměrněčistý pojemnejvyšší bytosti jakožto tvůrce

a mravníhozákonodárce. Dále zjistil

u těchto národůpravou a čistou

mravouku,což lze vysvětliti snáze vírou v nejvyšší bytost ethickou
než nějakým animismem, manismemnébo magisnem, A tek "současně začíná

otřásati základními pilíři celé animístiockésoustavy" /10/. Na základě

podrobnéhozkoumánízjišťuje, že u všech primitivních národů je víra
==
+

v

a-

hd"

10, W. Sehmidta Der Ursprung der Gettesides.=I.T,-Miinster

31912=-str.l45,

v jediného Boha, Otce všech /A1l Father/, ješ často je savalena
nánosem fantastických,

ba někdy obscenních mythů.

Langovatvrzení byla podepřenaa potvrsene ethnologií, jež byla

pěstovánana nových,širších sákladechtak zvanou školou

ethnologicko=-

histori

okou. Ktomtoeměru,
jenž

bývá téš označovánjeko hietoricko-kulturní, se hlásí škola kol

íÍ n

s k á /Graebner,Ankermann,
Foy/, škola francouzeká
/DeGuatrefages,Rivet, Tastevina j./, škola anglická
/Maitland, Hobhaus,Rivere/, škola a meri ck á /Sapir, Lovie,
Boas/, škola ©kan din vek
á /Reemussen,
Krohn/.
Nejvýznačnější je však škola S.V.D. /Societas Verbi divini/
ve VÍ dní

pod vedenímP.Wil.Schmidt-a a W.Kopperse.Požadavkyto

hoto směru ethnologického by bylo mošnovystihnoutí asi takto:

a/ Nejprve je nutnovyloučití apriorní schematismya požadavek
naprosto paralelního vývoje mezi kulturou hmotnoua kulturou nábožensko=

-mravní.
b/ Nesmí se vycházeti z nějakých předsudků, nýbrž z faktů

/skutečností/.
c/ Předmět badání musí býti oo možnánejširší,

ti vše se vším/nářadí, jasyky, literatura,
náboženské,„soolální/.

aby se mohlo sroviš=

spěv, mythy, oběti, ideje

d/ Po kritickém zhodnocení fakt jsou popigsdiányzeměpisné kulturní

kruhy /coykly/ totiž území, jež prokazují totéž kulturní hledisko. Jsou
| cykly čisté a cykly smíšené, oblastí to veájemého prolínání a vlivu.
e/ Pak se určí chronologický postup jednotlivých. kruhů kulturních
na základě faktů a přesných vědeckých zásad.
Pro zajímavost uvedeme si přehled cyklů podle theorie W.Schmidta:

I. Cyklynejranněj

ší: Vyznačují
se tím, že příroda

není dosud obdělávána, muž se živí lovem, žena sbíráním plodin.

Toto prvotní údobí obsahuje 3 nebo 4 odlišné ovilisacet

1, Civilisace centrální

/Pygmejci,Negritové/,v níž

je monogamie, Bůh je nejvyšším Tvůrcem a zákonodárcem a obětují se prvo=

tinye
»

2. Civilisáce

j i ž ní

./Australie, Tasmanie/: Monogamieje méně
)

/

zřejmá. Bůhje nejvyšší tvůrce a zákonodárce,ale začíná se ukazovati ani
mismus a magie..

3. Civilisace A r k ti.cká

/Bskymáciv SOV,Ásii a ámerice/. Bůh

nejvyšší tvůrce a zákonodárce, ale objevuje se šamanismus

4. Čivilisace bumerangová

(již, Afrika,„Australie
. Bůh

nejvyšší je zatemněn úctou k zakladateli kmenea mythologií měsícee

II. Cyklyprimární.,
Je to další vývoj nějranějsího období.-Vyvíjejí souběžně3 kruhya za=

čínáobdělávání přírody
a/ Civilisace velké
ko č ovný

ch

rodiny.

sotcovskýmprávem
pástýřů

/nomádůi/.Vyznáčůjé se kultem Bohůnebeskéhoa něbe:a vznie

kají menší bohovéa kult důchů. Patří sem dobyvatelské národy uralo-altejské,
indoevropské a semito=chamitské.

b/ Civilisace velkých

i

'lověů

s právemotcóvským
Objevuje

se totemismus, kult sluneční a manismnusa rozvíjí 'se magie /Afrika, úmoriká,
Nová Guinsa/,

c/ Civilisace rolníků.

s právemmateřským.
Vznikají tajné“společe

nosti mužůproti matriarchátu. Kult měsíce a

Ve 1 ké

Matky

o Vyvá=

nutý animismuse/Molánesie, Indonesie,, západní Afrikaatd./

Pak nastupují cykly druhotné a terciární. /11/.
P.W. Schmidt došel po dlouhých studiích ethnologických a anthropolo

gickýchk závěru,že čím starší
je anthropologicky a ethnologicky,

a

opůvodnější

národ

stavbou těla a pojetím duchovním,

—

ll. W. Schmidt: Origine et évolution de la Religion-Paris-Grasset 1931-
|
Srove str. 297-296.
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tím se uplatňuje u něho čistěji téměř d č t s k á, ale přece pravdi

váa vznešené

představa

Boha. Ať5etentoBůh

soye Djauš pita /Oteo nebe/ u praarijoů, nebo Tien /Nobe/ u Číňanů,

Allah u Semitů dávnopřed Mohamedem,Wzambi,Nyamb

fvůrce/ u černochůbantusských,Awon a wilona
Wat aui

i /Mocný,

vMexiku,

n ewa /VysokýPén nahoře/ u Indiánů na Ohnovézemi,

Altjira u australských Arandů, Cagn, Huwe/Stvořitel, Zachovatel/
u Křováků, Munganngaua /Náš; Otec/ u jihoaustralských Kurnaiů -- je to

pořád jediný Bůh, který nemůžebýti vysvětlen ani animisticky eni před
animisticky ani jako mythus nebo magicky. Tento násor nejnovější theo

rie nábošenskéje známpodvýratempramonotheismuse

(Ormonotheisenmus/.
Nezávislou na všech sporných, učených otázkách zůstává skutečnost,

še jiš v nejramnějším stupni lidského pokolení bylo v zárodku pravé

nábošenetví, jež nelze vysvětliti

podle nějakého schématu vývojového.

Webyloby ovšem vhodné zařazovati biblické prazjevení časově do oblastí
nábošenských dějin. Rovněž nebylo by správné zásadně odmítati myšlenku

vývoje náboženského. Dlužno si připomenouti, že učitelský uřad církevní

ponechává v této oblasti badatelům plnou volnost a metafysické

důkazy jaeouconosti Boší neposbývají avé
váhy, ikdybytheorie pramonotheisnu neod

povídala skutečnosti.

Jieorie evoluční či—degeneračnív
oblasti náboženství?
:
—
Jiš Ondřej Lang, jejš možno nazvati pravým mučedníkemvědy, nazna

Šoval, že stará degenerační theorie /0ld degeneration Theory/ není tek
naprosto neodůvodněná.Zastánci theorie dogenerační neboli deterio
rační tvrdí, že původněna světě bylo náboženství napřósto dokonalé,
monotheistické a teprve průběhemdoby lídetvo 8e od tohoto dokonalého

náboženství odvrátilo a tím vznikla rozmanitá náboženství pohanské,
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Kouzlo evolucionismu v dějinách náboženství pohaclo a theorie degene

raČNÍ; zdůrazňující, že nejstarším náboženstvímlidstva byl e thi

ký monotheisnu

c

s, máčímdále, šímvíce přívrženců.Neboť

"počet těch, kteří připouštějí nemožnost vycházeti z animismu, magismu,

totemismua naturismua kteří nejvyšší Bytosti přiznávají nezávislý

původ, neustále vzrůstá“/12/, Deteriorní theorie zdůrazňující, že

monotheismus
byl na počátku
k o n ci,

vývojelidstva a nikoliv na jeho

potvrzují dnes z ostatních věd hlavně ethnologie, srovná

vací jazykozpyt, psychologie a archeologie,

1. Naprvémmístě et hnolosická

badánípřineslauplný

zvrat do názorů o původu a vývoji náboženství. Z ethnologů hlavně zná

mýP.W.Schmidt
ve své velkolepésynthesis “Ursprung

der

C o t t e s i de e" dokazuje na základě badání vlastních i množství
ethnologů a misionářů, že všichni dnešní národové na nejnižším stupni

civilisace /p r i mi t i v o vé/ v Americe,Asii, Africe i Australii
mají velmi čistou ideu jediného Boha, stvořitele světa a mravního
zákonodárce a v jejich

světovém názoru není stop po nějakém animismu,

naturismu, menismuani magicmu. Tento vynikající

ethnolog světového

jména naznačuje s poctivou důkledností vědce, že "není s to dáti odpo

věd na otázku po původu nejvyššího Boha prakultury a z této ideje vy

plývajícího
náboženství
s vědeckou

podrobností"

Ale dodává, že "v žádné zprávě není zmínky, že by si sám kmen našel nebo

vytvořil své náboženství, ale všude se vyslovuje a zdůrazňuje jeko zdroj

po dání

--, jež vede až k božskéBytosti"/13/. Ethnologickábadání

P.Schmídta potvrzují nejen zprávy misionářů /na př. Pavla Šebesty,

našeho krajana/, nýbrž i všechny uvedené kulturně historické školy
ethnologů světských.

12, W.Schmidt:Origine et Évolution de la Religion-0.c.--str.
275.
15. W.Schmidt%Der Ursprung der Gottesidee- VI.T. - 1936--srov.str.IX.sg.
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2. Badání jazykozpytná rovněž dotvraují, že nejstěrším nábo

ženstvím
lidstvabylmomnotheismus
Tak vynikající oenekritista

|

, víděňský profesor, Léopold v.Schroeder,

ve svémrozsáhlém diles"Arische Religionen" dokázal, že nejstarší

evropené/praarijci/
pítar.

Indo

uctívali jediného Boha, jejž nazývali Djauě

Tento název znamená "Otec nabe"; kořen Djauš=-divznamená zářící.

V $omtopraarijském názvu nejvyšší bytosti je obsažena idea Boha tvůr
ce, Bento kořen 80 vyskytuje ve většíně řečí indoevropských. Podobně

4 néáeev

Boha

v jazycích slovanskýchdávátušiti ideu Boha,

pořadatele a ředitele světa. Prajazykový kmenbhogho souvisí se sanskrt
ským slovesným kořenem b had

ž s významem"děliti",

malopůvodně
"r ozdělovateil",

"Slovo to zname

přidělovača g toho odvozen

pojem ředitele světa jako rozdělovače všeho. Toto slovo se objevuje
jednak v sanakrtském bhagaván, znamenejícím "pán'' a potom i v pregnant
ním enyslu jako "Pán swěta", jednak v steroperském bagha, kde má význem
vbýh“, Toto slovo we dostává též do jazyků slovenských a to v podobě

b © €, 2 něhož rozličné jazyky tvoří své vlastní formy. Tedy i české

„Ď ů h"==»je pokračovatelemtohoto slov

a"/a/.

Vnejstarších dobách

semitské kmenynetívely nejvyšší božskou bytost Pl. Nazývalyji

Otcem

věků, její trvání bylo časově neomezené, protože žije' od věčnosti.
Po strénce jazykové je velri zajímavé, še sumerské slovéso

svítiti,

e 1 znamená

osařovati, býti jasný. Toto sumérsekésloveso bylo vypůjčeno

však ze semitského slovního pokladu tvorem 61 lu $oj- jasný, zářící,
svítící o Tedy zřejmá to obdoba arijského redikálu ;Djauš —div - zářící.
Prof.D.G.Brockelmenn ve svém"állah und die GÓtze, der Ursprung der vor

islamischen Monotheligmus-Archivfur Religionswissenschaft 1922.- se obí
rá monotheismempředislámským u nůrodů semitských: Dokazuje Že pojem

sliah, který byl zvántéž B'I, I 1 /Silný/ nebo ar
GEOCEZGA 000dp BO CIDOII P TD E

R:a nmad

AO OKACP T LZ

14. Srovnejs+»Preha1945=-iielantrich=-stro44o
Ot.PertoldsÚvod do vědy

= U

nát

o |8 onseké -=

Miiosrdný/ u starých Arabů nepochází z animiomu.Je to pojea 'Beha
3

st v o ř i tel

kr

e, Touto studií byla zlomenanadvláda, jíž dosud

zatěžoval animismus studium náboženství semitských,

3,Správnost theorie

degenerační

nepří

motéž zdůvodnuje
psychologie.
I primitivní

člověk je tvor rozumný/homo sapiens/,

byl si vědom

své závislosti na vyšší bytosti a hledal toho příčinu, Kdyžnašel pří
činu v osobě Boha, uspokojii se, Monotheistické myšlenka u prvotních

Jidí byle ovšemprostá e jednoduchá, Je to však idea důstojná člověka
jakožto tvora rozumnéhoa náboženského, Než když lidstvo začalo upadati
mravně, rovněž idea Boba se zaterm“ovala, do oblasti

náboženské proni

kají prvky nenáboženaké, hlavně výtvory mythické, animistické, magis

tické, Ale u žádnéhonárodapůvodnímyšlenkamonotheiasti
ká

ce

v mysli uplně nezanikla. V každém pohanskémnáboženství lze z pod

nárosu rozličných prvků nenátožerských, ba i protinábošenských, vydabý

ti původníčistou

ideu

momothei

sticokou

. Obdobou

této skutečnosti, jež se odehrévala běhemdlouhých dějin lidstva, je
skutečnost, jak náboženské myšlenky přijímá duše nezkažená, kdežto duše

mrevněklesslá se staví proti myšlenos jsouonosti Boží, neboť je prav
divé francouzské přísloví,

že "rozam je hlupáčkem srdee", Zvrácená vůle

ovlivnuje i rozunové náhledy a tudíž theorie o degeneraci náboženství

|

v dějinách lidstva je paychologicky podložena.

4.Dokonce
iarcheologické
nálezy
potvrzují
správnost
tuporie
deg

nerační »

Na Orientě vedle vykopávek v Egyptě e Asyrii /na př. Amarna/ vzbu

dily velkou pozornostv poslední doběbohaté objevy v Ras

Shamra,

jež překonaly i ty nejsmělejší naděje, Asi 22 lm ma sever od přístavu

syrského Lettaguiée /stará Laodicea/, blízko přístaviště Minet-el-Beida
(Bílý přístav/ náhodou při orbě v roce 1928 došlo k důležitému odhalení.
Archeologická výprava "Services des Antiguités en Syrie" pod vedením
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Virolleaud-a odkrývá zbytky starobylého města Ugaritu, jež mělo již
před Kristem několikatisícileté dějiny. Po dlouboletýchvykopávkách

bylo zjištěno

pět

vretev, z nichě nejspodnější stářím sáhá do doby

starokamenné, neboť jiš "od doby paleolithické

okolí Ras Shamres

a Minet-el-Beidu bylo osídleno"/15/. Nalezené tabulky popsené klínovým
písmem svědčí o pantheonu semitských Ugarifenů. V nejvyšší (časově

nejmladší/ vrstvě bylanalezena celá řadatabulek'o mýthu Baalovu,
dále o Anut=u 8 soupeři Beal-a, Mót-ovi. Tato božstva pasou ryBYy

rolnioké

a odpovídajísemitskécivilisaci rolalcké. Vestarší

vrstvě věsk se uchovaly archeologické dokladyo

3 bošatvech, jimě

dlužno připsati ráz astrální. E 1 je uváděnjako bůb měsíce, Atirat
jako bohyně slmce a Atar jako bůh hvězdy Venuše. Tato skupina božstev

je z doby starší,

pastýřů

kdy ještě u Ugaritenů byly vzpomínkyne civilisaci

kočovných.

Nejzajímavější
mythologický
text

z Ugaritu /aignatura:SS/ pojednává o "zrození milostivých a krásných
bohů"".Není v něm zmínky ani o Baalovi a Anut=u, kteří byli prvořadými

bošstvy v ostatní mythologii. "Celá pošornost je soustředěnana Bl,
nejvyššího boha a na Šahar a Šalem, udánlivě astrální božstva, o je

jichš zrození vypravuje.básen"/16/. Tento důležitý text je důkazem,
že obyvatelé Uzaritu prošli udobímcivilisace n o m á ddské, kdy
v popředí jejich představ nábošenských stál jediný, nejvyšší bůh E11

/Silný/ a teprve posději si přísvojíli další bohy; výplody to mytho
logické jako Baala, Anat-aa celou božakou rodinu. Vykopávkyv Ras

Shamradotvrzují, še v dějinách nábošenství obyvatelů slavného Ugaritu

nebylonějakého
vývojeod nižších
nábošenských
fo
rem k utvarům
vyšší m,nýbrěn 40 pak, že se zde
35. Rob.de Langhe: Les textes de Ras Shanra-Ugarit et, idurs Rapporta

sy
Milieu Bibligue de 1Anoien Jostenent-—-I.
d.
/Universitas cath. Lovaniensis-T.35,-1945/.
16. Rob.de Langhe: Les textes de Ras Shamra-Ugarit m IIL.díl---s tr. 177.
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odehrávala

degenerace

a8něrem0d nono90

theisnu k nnohobožetví e nythologii.

Nálezy ve vrstvě časevě mladší svědčí o bohaté mythologii, jež odívala

náboženské představy sterých Ugaritanů, kdežto nálazy ve vrstvách ča

sově starších dosvědčují mythologii daleko prostší a El je považován
zo prvního a nejvyššího boka,- Nejspodnější vretvy, zejména vrotva
pátá, jež je v hloubce 12 m, nejsou dosud důkladně prozkoumány, než

přes to objevy v Ras Shamra jsou pro dějiny náboženství nesmírně důle

žité.
Velmi bohatý přínos dokladů ugaritských rovněž potvrzuje biblio
kou bohověduStarého Zákona, Hárod israelský oproti Ugaritu a vůbec
oelé zemi Kanaan, jež si vytvořily celý mythologický svět, kde se boková

rodí, žení a žijí jakolidé, uznává jediného

Boh a.-Nábo

ženství Israele nepřipouští mythologie. Ale i v Jzraeli podobnějako
v Ugaritu a jinde mnohočinitelů lid přitehovelo k mnohobožství, lid
izraelský přes všechny sklony zůstává věrmý monotheismujahvistickómu.

Tuto skutečnost ovšemnelze vysvětliti

činiteli přirozenými, Jde zde

o jedinečný zjev dějiuný, který historicky není odvoditelný,

Náchylnost k náboženské degeneraci, kpoly
theismu a k pojetím mythologickým, animistickým, magistickým ešů. je

potvrzena
celýmipohnutými
Vy veleného,

dějinenui

národa

Jedině sásahemvyššímbyl Izrael vehráněnod ná

božanské degenerace a upadnutí do pohanství, aby si udržel víru w jedí
ného, pravého, osobního Hospodina,

Z toho vyvěrá důležitý
uinýy nábož

závěr pro dě

en s tv +, še idsa jedlnéhoBohapatří k du

Chovmnímu pokladu

1ids tva.. Bthnologicky
nejstarší

národy ji mají a žádný předhistorický nález nedokazuje, že by ji vymře=

lé rasy neměly. Tato idea je u dnešních, primitivních národů původní.
Nedá se odvoditi z víry v duše, ani z úcty předků, z uctívání přírodních
— DY

jevů ani z osobních usilí magickýchoNejvyššíbytost u primitivních

národů je Bůh

v zn e š e n ý, Který vše přesahuje /transoendentní/,

ale zároveň bytost člověku nesmírně blízká /Otec všech/, který dobro od

měnujea zlo trestá, V dějinách náboženství se zjišťuje, že častokráte

přesvyspělosthospodářskou
a technickou, pravé
ství

nábožen

bylo porušeno, zejmémakdyž do oblastí náboženské se prová

lily prvky mythologické a magie s pověrou se zde ujaly vedení, I když

původní ideu

monmnothei

ků náboženskýchje těžko zjistiti,
bude možnoodhaliti

sti

ckonmu někdypodnánosemprv

přeo při hlubším studiu vždy ji

aspon v zárodku,

Pod tímto zornýmúhlem třeba sledovati dějiny náboženství u jed

notlivých národů, s nimiž se setkávéme v dějinách,

A právě ze studia dějin přirozených náboženství, z velkého nábo
ženského upadku zračícího se v pohanství v době před Kristem, vysvítá

nutnostnáboženství
zjeveného,
které je náboženstvím

absolutně

pravým, poněvadž
je původu Božího.

II,díls
NÁBOŽENSTVÍ NÁRODÍÍ PŘÍRODNÍCH.

1. Náboženstvípředhistorického lidstva,
Prehissorie zahrnuje v sobě dvě vědy: anthropologii, jež se obírá

tělesnými pozůstatky nejstaršího lidstva a ethnologii, která zkoumá
jeho kulturní výtvory, jež se ovšem zachovaly jenom ulomkovitě,

Z doby třetihorní prehistorie nenalezá nějakých pozůstatků po člo

věku. V době čtvrtohorní starší zvané diluvium /pleistocén/
období ledová /glaciály/

se střídala

s teplými obdobímimeziledovými/iuterglaciály/.

Z druhého období meziledového mámejiž kamenné nástroje

a zbraně, které

si pračlověk vyrobil, a jimi si usnadnoval život v přírodě. Touto druhou

meziledovou dobou začíná tak zvaná starší doba kamenná/paleolitická/,

ve které se objevují doklady lidské vzdělanosti. Nejstarší stupen paleo
litické

vzdělanosti je zván souborně předchelleským podle francouzského

naleziště v Chelles v okrese Seine et Marne. Předchelleské nástroje
jsou ještě hrubé a nedokonalé a nesou pečet velkého stáří a primitiv

nosti., Ve třetí doběmeziledovése objevují pr alidé

se vadě

laností chelleskous; jejich hlavním nástrojem je pěstní klín s ostrým hro
tem, který jim sloužil jako kamennásekera. Vzdělanost chelleská vrcholí
vzdělaností acheulskou /podle naleziště Saint Acheul u Amiensu/. Na po
čátku čtvrté doby ledové zastihujeme vzdělanost moustierskou zvanou tak

podle naleziště Le Moustier a jejím nositelem je člověk neandertálský.
Neandertálci zvaní tak podle proslulého nálezu v Neanderthalu u Důssel
dorfu byli lidé menší postavy, ač jejich velké nadoční oblouky značně při
pomínají veleopy. Nálezy jejich výrobků, i když jsou neumělé,svědčí o tom,že
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2

vasu Udáskou, foustlerak,

4

svujyiba a. Korěí starší
©

obdobi

Ooolitické a táž dějinné uloha p r a č l o v č k a /homo prini
ganius/ o

Ymladšímobdobípaleolitu se objevuje nová
ská

/nomo

rasa

lid

8 a pi en 8/, jež pravděpodobně
zatlačila v bojích

míně pokročilé lidi neandertálské, kteří pak záhy vyhynuli. Anthropo
lozové rozlišují

tři rasys aurignackou, oromagnonskoua grimaldskou.

Příslněníciaurignaokérasy byli lovci

mamutů

anechali

po sobě mnohopamátek i na Moravě v Předmostí u Přerova a v tábořišti

v Dolních Věstonicích. Po industrii aurignacké nastupuje vzdělanost

solutrejská, kde jsou jíž dokonalejší nástroje. Další rasa zvaná

Pi ovei

so bů" nebo též Magdaléncípodle naleziště La Madeilene

mají nástroje z čepelovitých oštěpků a zanechali po sobě též zajímavé

Pyglitelské hole" ze sobích parohů, "Povašují se za odznaky náčelníků,
kouzelné /nagloké/ předměty, také všek za zcela všední věcí praktické

Jepinsdla šatů/*/1/.

Tato dvě velká období, kdy pračlověk se živil

blswcě Jovan, bývají též označována jako období. lovce nižšího /neuměloe/

loves vyššího /wmélee/. Pak teprve přichází člověk neolitický/v mlad
šakš kamenní“ asi kol rs 5690 př. Kr., který umí nejen tesati kámen,
BA 468 jej loštití

a zunechává po sobě poměrmědokonalé výrobky hzn

.2, kolové stavby, úačíné okoveti zvířata a věnuje se i rolniotví,
» úéto době nastupuje doba bronzová a pak železná, kdy už vstupujeme

zomýshdějin /protohistkorie/.

Po stránce nůbošenskéJe nejzajímavější období e tarokanme%
7 6, Ra prvém místě při studiu náboženství předhistorického člověka
si všimovuti kultu mebvw?ch.

I. Hroby

předh

stozrické

„ řiž v skaršídoběkama

mž věřili lidé v Život posmrtný a zanechali námhroby svých nebožtíků,
ar>

8 00:WDC2 CDCb ČD CP O

o Jiří Naustupnýs Právěk lidstva - Orbis Praha 3946=—-stro 30.
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Nejstarší hroby známez vbdobí moustierského a zvláště četné jsou

z období aurignackého. Pozůstalí pochovávali své mrtvé asi na místě

jejich dosavadního bydliště a odstěhovali se jinam. V Solutré pohřbení
nebožtíci jsou obrácení hlavouk západu. Mrtvý dostal do hrobu ozdoby,
kamennénástroje a potravu. Někteří mrtví jsou zbarveni červenýmokro
výmbarvivem, někdy je zbarvena jen hlava. V hrobce v Předmostí bylo

nalezeno dvacet pohřbenýchpředhistorických lidí,

z nichž ja 12 dětí;

jedno děcko mělo jako ozdobu náhrdelník z perliček z mamutoviny.

V La Chapelle aux Saints v malé jeskynce bylo nalezeno mnohokostí zví

řecích, jež byly zlámány, kdežto kostra člověka je neporušená. Z pou
hých archeologických nálezů těžko proniknouti do duševního života pa

leolitického člověka, ale je jisto,

že pro něho smrt byla jenommezní

kemv životě, který pokračoval dále. Mrtvý čil i po smrti, proto dávají
mupozůstalí do hrobu potravu, zbraně a jiné věci, Život zesnulého je

však zvláštní, pozůstalí si nepřejí, aby nebožtík žil mezi nimi, Proto
oddělovali mrtvé od šivých a pohřbívali je, "Ale ž toho všeho ještě ne

následujeuctí

vání

mrtvý

ch a je též dokázati,že se jich

báli a chtěli je od sebe oddáliti“/2/,
2. Nálezy archeologické poučují nás dále o zručnosti a víře

lovoů

uměleů.

Zvláštnímučelůmsloužily dvěstředoevropské

jeskyněs Drachenloch ve Švýcarsku a Pětersholle u Velden v Bavorsku.

Jsou zde složeny lidskou wixou medvědí lebky. Snad to byly jakési svatyně

lovců předhistorických. V ješkým' Montespanne/ve Prancii/ je uchována
hlíněná socha jeskynního medvěd: se skutečnou hlavou, jehož tělo je plno

ran šípových. Podobněobrazy: iluviálních

zvířat na stěně jeskyně svěd

čí o magických ukonech předhistorických lovoů, V roce 1868 byla odkryta

jeskyně Altamira u Santillaax ve Špánělsku, jež uchovává na 150 nástěnných
2. GČarlClemens:Die Religionan der Erde. Ihr Wesenuad ihre Geschichte
Verlag P.Bruckmenn-Můnchen 1927--—-str. 5.
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obzasů,.Které jsou výborně uohované. Všechnyobrazy jsou provrtány
šípy a zepoohybuěsloušily loveckýmkouzlům/magii/o Lovoi si ohtěli

sajistiti

takto úlovek, nebo věřili, še zvíře zobrazenéjako zraněné

bude ulováno. Podobně 1 medvědí hlava s Dolníoh Věstonio ná ránu za u

Chom,oDĚ buda téš dokladea lovecké magie. Dále záleželo předhistoric
kýmlovoům na plodností zvířat. V jeskyni Puo d Audouber byly objeveny

ne stěnách rytiny diluviálních

zvířat a doby Magdalenců. 7 Jjadná boční

síni této jeskyně na stvrdlé hlíně podlahy jsou otisky nohoudiluviál
ního člověka, V hluboké tmě stojí 2 sochy bisogů, samice a ann08. Kolem

těchto soch podle nalesených stop asi tančívali mladí lidé, Byla $o ně
pochybněsvatyně, kde se prováděla kousla k zajištění plodností lovné
zvěře. Rovněš obras v Gogulu představuje devět žen, ješ jsou oděny sul

nlcemi a tančí kol nehé zuěské postavy ©neobyčejně velikým faluseo

Pravděpodobněse zde jedná rovněš o kousla k zajištění plodnosti.
Pozorování vyplývající z uspořádání hrobů a s vosboru uněleckých

děl odhalují leocos s náboženství paleolitického člověku a poodhalují
roušku do jebo nábošenvkéhoŽivota. X primitivní člověk paleclitický

přemýšlí a dochání k poznání gvé sávislosti

ma vyšší bytosti. Aroheo

logické nálešy nesporně dosvěděvýívířa paleolitického člověka v ne
smrtelnost

duše, ooš je jedem © předpokladů nábošemskýcho V dobšžlovců

uněloů jiš bují magie, ješ Je jevem protinábočenskýmoNeš jeko nepravý

peníz předpoklédé penía pravý, tak i magie předpokládá předehosí poznání:

vyšší bytosti a sávislosti

člověka ma ní. Možnovývozovati, že paleo

litický člověk měl víru v jedacho,; osobního Boha?Paleolitický člověk
byl homosapiens, člověk přenýšlející.o Není proto důvodů, proč by te

předem
měl semíteti monotbhelístioký

|

násornábošeskýu pra

věkéhočlověka v čobě předhistocké,

VzávěruBočnořící, ře prehistosiecl. nezsné
ší ds tva,

počátků

2 seznermjenás s pruvděpodobrělidskými a náboženskými

staršími lovci, kteří poušfvají pasourku,3. uznávájako určí
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tě

lidaké a nábošenské lovce umělce, kteří
mají podobu dokonale lidskou a přicházejí po první skupině, 4. vidí
první projevy náboženské v peči o mrtvé a v magických úkonech, jež

se dály ve prospěch mrtvých nebo též živých."/3/.

2. Náboženstvínárodů nižší kultury.
První nesnáz, s níž se setkáváme, mluvíme-li o národech nižší

kultury, je sám jejich název. Dříve byli zváni národy "přírodní" nebo
prostě divoši. Máme-li pod tímto výrazemna mysli lidi na nízkém stupni,

bez zákonů, slušnosti,

bez společenské a rodinné organisace, pak "divošl"

takovéhoto druhu nejsou. Někteří spisovatelé je nazývají národy nekul

turní /na př. Pertold: Náboženství národů nekulturních/. I když nemají
kultury našeho druhu, mají všek přes to svou oivilisaci,

jež odpovídá

jejich povaze, jejich životním podmínkáma po mnohé stránce má své před

nosti. Proto nejvhodnějšínázevpro tyto národyje "pri
v 6", Máme-lí ny mysli pod tímto slovem stupen civilisace,

mi tivo
jež svou jedno

duchostí odpovídá stavu člověka předhistori.ckého, pak tento název

"primitivové" odpovídánejvýstižněji skutečnosti. Primitivní národové
byli zatlačení do nejkrajnějších koutů země,ustrnuli na nízkém stupni

a mohou
býtipovažování
za nejstarší

skupinu

Lid

s 6 v a. "Na každý způsob stupeň vnější, hmotné kultury u přírodních
národů všeobecně se musí považovati za ustrmulé předstupně k vývojovým

stupňůmnárodů kulturních a nikoli za výtvor degeneračního pochodu

vyvěrajícího z posledních“/1/.
Studiem primitivních národů prakulturních se podrobně obíral
P.W.Sohmidt a ve svém 2., Ž., 4. Svazku velkolepého díla "Ursprung

3. Jos.Hubyz Ghristus. Manueldhistoire
1944

- T+výyd.———str.

des religions.-Paris-Beauchesne

VÁ 8Ge

1. P.W.Sohmidt:Klasifikace náboženství-Dioctionnaire de Théologie cathol.
XI1I.svazek-Paris 1936 -=str. 483,

der Gottenidee“" popisuje váboženství těchto Enenů. Pyto pranázody

(Oeršlkex/ patří mezi nejstesší dosuddosažitelné kmenylidské.
Ribnologidy nejvyššího stáří jscu Pygmejci a Pygapidé, Veddovéma Ceyr

Jowma,premávodyametraleké, v Africe jsou to Negriti, v dali Samojeji
a Řerjaci,

wdmaviče kměmylgonkinů.

náboženstvípraku
Ameriky, ABÍB;Aástralie

Pro lepší přehlednost všimnemesí

l turních

národ

ů podlesvětadílů:

a Afwlkyo

i

V novezuíAmerice úsjvětší a též nejzejímavější jedn ÍMOU
národní,

SKUPŽYOŘ

ječ obývá rossesh.e úžemí od Labradoru až k Ti obému OGSÁHU

šeou kneny Algonkinů. "Právě u kmenu Algonkinů se ajevně projevuje

víra v jedru opravdunejvyšší bytost: nebot jsou to právě out, u níchě
sg setkáváne se mámouposbavou Velkého Dneba "Tě

Monitu“/2/, Mnozí

bedatelé byli tak překvapeni tento drutečnosví, še usiloveli vwysvětlíti

vazník
ideje

jednoho

nejvyššího

bešstvaslgonkin

ského w vlivů křesťanských, ooš ovšem nebylo syrévné, 9 Lemapů, východ

níct to Algonkinůtrvá uzceStvořitele

nad čldvěsem
i po enrti,

Po Jedenácte dnů zůstává duše zommuléhov blíekostí

hrobu a teprve dvenát=

tý dem89 odebízá do ráje k BohvoU sépadních Algonkinoň Velký
Duch

Je najen stvořítalam, ufdrž 1 strážcem masností.

Algomici
n.alké

knsny Objíbra sice věří v smežetví dnchů Manidos,'ale njvyšší

mí s uplně nezávislý je Ki t8(ť

Ham i U

BeBZÍXi

Pódobněje $omumkmene

Menomini, sídlícího u jezeře Hohiganského, Jen zřídka de u drdlávů

algonkinských objevuje kult prmotce kmene, národníhohrdiny, který je

někdypředstavitelemzla. Je ale vždypodříze nejvyšší hytorti -mého
apství

Algonkipůje pravý a skutečný nonothelewud,Nojvyšší bytost je

npavně dokonalá a všude zezsdíií jem dobro: Je napohlávní, neně Žemysmí

dětí. Je stvořitelem veškezríhovesmíru a praotec nene bsvý prostřed
níkemmesi bytostí nejvyšší a lidmi,
d

2. PoW.Sehnláte Ureprumgčer dottonidegs=-1I.Teil ůnstsr
z

1929=W%o396:

Druhou zajímavou skupinou kmenů indiánských jsou v jižní Americe

obyvatelé Oh nové

z emě. Tyto prakulturní kmenyprojevovaly

vůči bílým utiskovatelům nepřátelství na život a na smrt. Nejjižnější
kmensvěta, rybáři Yamananeboli Yaganuctívají nejvyšší bytost, již

nazývají Wa t an in ewa, která sídlí v nebi. Podobněkmen
Alakalufů nebolí Halakwulup se klaní svémuBohu, jejž zvou Kolaš; je to

nejvyšší duch, který nemá ženy a je strážcem mravnosti. Rovněž i u kme

nu Selknamůdobré božstvo Timaulk

je nejvyšší bytostí. "Uvšech

tří kmenůOhnovézemějasně a silně vysvítá víra i jednu nejvyšší by

tost a též celá řada podstatnýchvlastností této nejvyšší bytosti je
u všech tří totožnát/3/. Náboženství primitivního národa indiánského
na Ohňové zemi v poslední době prostudovali

důkladně-přofesor Gusinde

ze Santiagu. Gusinde a známý ethnolog Hopřersv roce 1922 byli připuš

těni na systenatický jakýsi výchovnýkurs pro dospívající mládež, při
tak zveném zasvěcení u kmene Yamanůa majíce důvěru domorodců i znajíce

jejich řeč zjišťují,

že Yamanémají víru v nejvyšší bytost Watauinéva,

což znamená jako Věčný, Nezměnitelný. Je nazýván též Hitapuan neboli

Otea můj. Watauinéva je považován za stvořitele,

2a Pána života a smrti,

a je v podstatě dobrým, laskavým Bohem, pouhým, neviditelným

duchem.

Proti němu žádný kouzelník nemá moci. Koppers uvádí několik modliteb
k Watauinévovi. Tamané se k něm modlí takto: "Můj Otče, tam nahoře,

proč jsí mnepotrestal?", neboťříkají:

"0h, Tennahoře, jíž nechal

zemříti všechny druhy mého zasvěcení", nebo jindy prosí: "Můj Otče,

bud ke mnědnes milostivý, učiň mé srdce silné.
(Tato víra v nejvyšší bytost nemůžebýti od misionářů, neboť
v modlitbách kmeneYamanajsou starobylé obraty slovní a ucta k Wataui
névovi je čistě kmenová, Tudíž víra Yamanůve Watauinévu neboli Hitapúan-a
je pravá a původní. /Srovnej:

Wilh.Koppers: Der Urmenscéhund sein

2, P.W.SohmidtsUrsprung der Gottesidee-IT.díl-Minster
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1929--str. 991.

Weltbřld > Herold Vídeň —1949 —-str.

180 sa./ Proto můžemetyrditi,

že víra v nejvyšší bytost uklídnující rosumi cit a vyžadující poměrně

vysokoumravnostje pro celouAmerikunejstarší
č en s t ví,

formou

nábo

jíš se můšenedopátrati dnešnímiprostředky badání.

Ynáboženství amerických prakultur 60 nesetkávémevůbec nebo jep sla
bě 6 prvky přírodní mythologie, s prvky animistíokými, manistickými
l magidcými,

2 .Asljšt í primítirvové.
Ethnologickynejstarší skupinoulidskouv Agii jsou Pycnecvá
/txpasličí lídé, kteří měří asi 150 om/.Všímáme-lisí jejich

způsobu

rosdělávání ohně, zpracování nástrojů z kamene, jejich Bvykůpři pohřbí

vání, jejích společenských obyčejů, peakseznáváne, že tyto trpesličí

národy jsou v předpaleolitickém stupni kultury, WAsii mošnorozlišiti

tři až čtyři prakulturní oblastis kol rovníku prakulturu střední /oentrál
ní/, v Tasmenii prekulturu

j i ž n 1, dále sovorní arktiobkoua nejmlad=

ší bunerangovou

/s jazykových
důvodůněkteříbadateléji ne

povežují za kulturu odlišnov/.

Doprvní prakulturní skupinyse zařazují Andamunešsané,
kteří dnes rychle vymírají. Andanmnesané
uctívají nejvyšší bytost

"Pu lu g a", kterou představuje svatý monsum.Puluge je neviditelný,
nesmrtelný, sídlí v nebi, "HněvPulugův vsbuzují lidé svou neposlušností
vůči jeho přikázáním“/4/,

Wedouukátvšký řodinný šivot Wmonogamickém

menšejství.Zajímavíjsou téš pygnejští Semangovéa

pygmoldí

Sekai na poloostrově Malekia, jejichž zvyky studoval dnáňý cestovatel
Pavel Šebesta. "Všichni Benssgové se bojí tří přírodníeh úkazů hromu
uátopy a bouře. Hromse nazývá téměř u všech kmenůSenangůKai a Její

před ním Strach, ale ještě více před bytostí, jož stojí pa nín a vytváří
hroma ji nazývají Djehaiové a Menri-ové týmž názvem "E a z 8 L"ý/BÝ,
o 2

-o

La.,

4 F.W,SobudbeUreprung der Gottegidee-3,dil-F: úster 1931-=8tr. 107.
5. Pořebestat Bei den Urmaldsvorgen von Malaymfroakhougd Lipsko 1927

SL, 177
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Karei je bytost věčná, sídlí na nebi, je stvořitelem a pánemtvorstva,
Dávámravní příkazy a trestá hříchy. Do střední oblasti se zahrnují též

Neg ri

té

maPilipinách. Jak zjistila vědeckávýpravaP.Vanoverbegha,

umožněná podporou papeže Pia XI, v r. 1923, jsou tyto: kůleny na vysoké

mrevní výši, není u nich ani pověry ani magié, naopak udtívají modlit
bou a obětí nejvyšší

bytost Banagów-a. Podobně je tommy4 pygmoidů Wedda

/měří asi 160 cm/ na Ceylonu. Ethnologové dokázali, že nejstaršími,

předarijskými
národyv asijské

Indi

i jsou primitivníkmeny:

Bhil, Nahál, Kadar, Baiga, Reddi, Chenchu. V ro0e;1938-39 byla podnik

nuta vědecká expedice do střední Indie ke kmenu B h i l, vedená prof.
Martinem Gusindema Wilh. Koppersem. Zkušení ethnólogové zjišťují,

že

primitivní kmen B hi l uctívá nejvyššího boha Bh a .g Wan a, mezi
nímž a ostatními božstvy, odvíslými od Bhagwanaje zásadní rozdíl,
Bhagwanje podle pojetí Bhilů Pán nad životem a smrtí, Modlí se k němu:

"O Bože, velký Pane. Tys nás stvořil,

dobrotivý!" Dokoncezjistilí

učín nás dnes šťastné, buč k nám

zde i mythus o stvoření, jenž zdůraznuje,

že na počátku Bhagwanbyl sám, stvořil sí jako sluhy božstva, aby bylí
nositeli

světla. V doměBhagwanověje blaženost, Ba dokonce Bhilové

mají i svůj mythus o potopě. Bhezwanřídí celý svět, nemá vůbec Žžá d

né

ženy

a ostatní božstva jsou mu"melela" to jest podřízena.

"Yšeobeoně dnes ve světle srovnávacího badání kulturního a náboženského
není více pochybnosti o tom, že ženská božstva, a zvláště ženská nej

vyšší božstva, jsou v souvislosti s rozvojem mateřskéhopráva"/6a2/,
U primitivních národů se s nimí nesetkáváme. Naopak všechna vědecky

prozkoumanánejstarší

náboženství jsou ovládána poměrnějasnou a vyhra

něnou vírou v jednoho Boha.

Podobněprimitivní kmenpředarijský Chenchu:ve státě Haidarabadu

o počtu asi 12.000 příslušníků, uctívá nejvyššího Boha
2- 2 0 B 0 O
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.——
ma

6a: Wilh.Kopperss: Der Urmensch und sein Weltbild-Wien, Herold 1949

str, 150,
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$hagavantaru,

jenž rovněžnemáženy, je Bohem
nebeským,

stvořitelem duší a soudoemlidí,

a tomuto věudypřítomnémuduohu příná

šejí a obětují Chenchu-ovéprvotiny.
Rovněž dravidický kmen, T a m í l, jenž má na 20 milionů členů,

věří v nejvyšší bytost, Ješ vše stvořila, od níž nebe i zeměodviví,
Tato bytost božská zvaná Kadawul nemá nio společného s indickýsz Brehnou.

Šivu nebo Višnu, Kadawul znamenáasi oo "Isoucí",

tedy je to etická

postava nejvyššího Boha. Pokudjde o předarijské a nearijské obyvatel
stvo Indie asijské, možnosouhrně říci, še je u něho více ménějasně

se projevující víra v jediného Boha./6b/.
Arijecá víra v neosobní osudovoumocnost se jeví ve světle dnes

otimologioky
a híatoricky dokázených
fekt jsko sjev

sekun

dá rn í a pozěrněuladý, nikoliv, jak se dosudmyslelo, zjev prvotný.
A avláště třeba poukásati na jagzykozpytnéobjevy, že v Rig vedu s 1028

byany se objevuje postava nejvyššího Boha D y a u s, indioky zvaného

Dysuspitar., ktarý je totošný s řeckýmZeus Pater; 6 latinským Jappiterem,
s germánskýmPyr-am. Die W.Můllora je tento jazykospytný fakt "nejvýz

načnějším objevem19.,stoleti“,

lezi národy soverní čili erktiokó prakultury se počítají Samojedí,
Mmguzové, Ainu-ové aeEdymácí.

Samojedi

patří mesiUgro-Finya obývajíseverní Sibiř.

Uctívají nejvyšší bytost Nun, Eterá je duchovní, sídlí v nebí a je stvo
řitelet života /G1leemberte/. Fromětéto nejvyšší býtoeti znají Samojedi

ještě nižší, neviditelné bytosti tadebteio, které vládnounad osudy
lidí e jsou spíše zdrojem zla. V úzkémvzteku s čnoby tadobstio jsou
šamsné/tatibe/. Podle násoru východní skupiny senojedů tek zvaných

Tavzigů stojí šamané/nda/ jako zástupci a obhájci Na / damoječů/ proti
činnosti vyšších zlých bytostí a duohů/Srovmej: A4 PojoweĎie Tawzigeu
2 Ma04 6

"

P"

P
pl

hutím 7

Ób: Wilk.Koppore: Der Uvymenschund sein Velthild=6sGo-+8Ť2
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-Moskve1936/. U některých Semojedůje však víra v duchy abázeň před

kouzelníky velmi malá. Šamenéprý mají tři důše a jejich kouzelnýmná

strojem je buben,- Tunguzovéuctívají nejvyšší bytost Boa neboli Buga.

Korjakové, kteří se šiví hlavně lovem tulenů, znají kroměnejvyšší by

tosti, kteřou nazývají "Jeden nahoře" též zlé duchy/kalau/, proti nimž
je chrání.kouzla šamanů,-Jednou2 nejstarších

skupin lidských ve východ

ní Asii jsou kmeny A i nu „ 0d rybaření přešli k rolnictví a proto

u ních je idea nejvyšší bytosti již více zavalenanánosempolytheistic
kého náboženství přírodního, které se projevuje uctíváním dobrých duchů

"kami“",Ainu-ovévěří v nesmrtelnost duše, ješ opouští tělo a putuje
do horního světe ./kanna Moširi/nebo do podsvětí .-Bskymáci nazývejí nej

vyšší bytost

S i l a « V arktickém prakulturním okruhu nejvyšší bytost

hledá Šaman v sedmém, zletém nebi, u všech kmenů se setkáváme s obětmi

prvotin, vírou v duši a posmrtnýživot. "Je-li duše dobrá, jde dohebe,
kde sídlí nejvyšší bytost, je-li zlá, jde do podsvětí, kde jéjí osnů je

nejistý"/60/.

3,Aust ra l ští primitiv ové«
Jihoaustralská kultura zeměpisněje nejbližší prskultuře asijských
Pygmeů, Prakulturní kmenyaustralské

byly dlouho odloučeny od styku

s civilisací evropskou. Zajímavýkmenaustralský jsou K u rnai

-ové,

kteří nazývají nejvyšší bytost Mungaungana /Oteo náš/..Druhá skupina

jsou Kulin-ové,u nichž je nejvyšší bytost zvána Bundjil

aje

stvořitelem a strážcem mravnosti. Bundjil seslel potopu na černé, kteří
byli zlí.- KmenyYuin-Kuri nazývají nejvyšší bytost Daremulun,který je
dobrý, je ochráncemmravního a společenského řádua trestá jejich pře

Btoupení.- U čtvrté skupiny prakulturních knenů australských:

Wiradi-Kamilaroi

je Daramilun
uctíván
jako bytost

60. P.W.SohmidtsEndsynthese der Religicnen der Urvolkér Amerikas, Aelens,

Australiens, Afrikas.-Bd.VI.U.d.G.-Minster 1935--str.+ 77.
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něsíční /lunární/ a jeho syn Balamejako nejvyšší bytost a tvůrce.
Dlužnopřipustiti,

že u tóto skupiny poměrnějiž zaujala značnou

»blast a ovlivnila názor na nejvyšší bytost astrální mythologie. "Vevšech

skupinách, ve kterých nejvyšší bytost byla silněji ovlivněna astrální
nythologií nebo zcela splynula s její hlavní postávou, je silnějí vy
rinuto kouzelniotví a též čemá magie škůdnická“/7/, U žádného z uve
jených prakulturních kmenůnení nábožehství ovlivněno ani prvky ani

nistickými ani manistickými. Mrtví nejsou uctívání zvláštním způsobem.

Vejvyššíbytost je k o nk ret ní, přesněvyhráněnouosobností,.
bydlí v nebi, je věčná, vševědoucí, eticky dobrá, stvořila svět a první

Lidi. Australští prakulturní národovéji uotívají modlitbou, ale je sa
jímavé, že neznají obětí. Tudíž neodpovídá skutečnosti tvrzení, že

víra v bytosti zlé, duchy,jevlastní typ
Augtraloovy víry“/8/.

Zajímavýje téš u Australců obřad iniciace, još aěla za účel uvésti
lo totámového společenství pohlevně dospšvšího mladíka. Neš je to spíše
jev společenský neš náboženský,

Podobnějako Pygmeovéasijští

tóž africké trpasličí kmeny, roztrou

šené hlavně v těžko přístupných pralesích Kongaa rovníkové Afriky,

aotívají jedru nejvyšší bytost nebeskou. Podle jejích přesvědčenípraotec
lidstva plně souhlasí se svýmStvořítelem, tudíž nená nejvyšší bytost
oroti sobě nějakého osobního sástupce zla, který by rušil jeho plány
2 umysly.

Příbuzní Pygmeůmjsou jihoafričtí Sra n-ové, svaní též Zřováci/Bush
nani/. Sanovévěří, že na nebi sídlí Kaangneboli Pán, Jejš nesývají též

Cue-Ahentangnebolí Pán všech věcís je ránen života i aurti. e

Zajímavouskupinoučernochůjihoafrických jsou H o tentoté.
m

-©

“apaw

[+ W.sohmidtz Ursprung der Gottesidee-VI, díl--Minster

|
1955 --B8tr. 3186,

3. Ot,Pertold: Náboženství národů nekulturních=Praha 1925--str. 95,

Ránopřed. východemslunce opouštějí chyše e jdou ku oremení, Obráceni

k východu, se modlí k T sui

- Goa

to jest "Otoi oteů", Vkaždé ro

dině mají svá předky, jimž přinášejí oběti. Slavný cestovatel Livingstone

o nich píše: "Ačkoli jsou zaostalí, není třebasjim upírati znalost
jsoucnosti Boha a posmrtného života. Tyto dvě pravdy jsou všeobsrně
uznávány v Africe. Všechny jevy, ktere domorodci nemohouvysvětliti

přirozeně, připisují božství, Mluví-li se o mrtvém, odpovědí váze
"Odešel před Boha“ /Uuadrefages-Livinegstonas Les Fygmées-str. PZL.

Yorubové

v pořičí Nigeruzovounejvyšší Pytost Oloruu,

to jest "Pán nebes", Kromětoho uotívají celou řadu nižších božstev
jako Orishas, kteří obývají vzduch a cheň.Duchy ohránicí domácíkrb na
zývají Egun a duchy zlá Esu. Zaklínačí /Babalewo/ nají právé za ukol

chrániti lidí proti zlým duchům.

Nejdůležitější a nejpočetnější skupinou národů afridkých na nižším

stupnikulturyjsou Ban tuov

6.

NázvemBentu je označována jazyková eknupina, která z8ujímá velkou

část rovníková Afriky od oceánu Indického až k Atlantiku. Bantuové sestá
vají z moha knenů, z nichž každý má svou řeč, své zvyky, svůj způsob ži

vota, Byly doby, kdy povrchní cestovatelé psali, ža tyto národy neuají
náboženství, nýbrž jenomhrubý fetišismus bez jakábokoli poznání božství,

Jejich zprávami se řídilí i mnozí spisovatelé obírající se náboženstvím
a soudili, že "africká náboženství nesou na sobě vyslovsný základní ráz

víry přírodní, jenžs0projevuje
fotišistickým
ná zore

m"/9/, Dnestoto hledisko je překonané,Naopakje skutečnosti,

že u všechBantuůje uznávánještě jiný neviditelný

svět, nad

snyslevý, který obklopuje svět hmotnýa viditelný, Podla názoru primi

tivních černochůvšechny věcí nají tajné síly, jež se projevují zvláště
w

=>S22> 7293 P

2.sSrov.: Ot.Pertold: Náboženství národů
nekulturních+0«0.--str. 165.
1+
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v lidech, kteří se vyznamenali silou, odvahou, věděním. Tyto síly

trvejí díle i po skonu dále v neviditelném světě. Proto černoši

usilují zajistiti

pokoj duši zesnulého a konají rozličné obřadypo

hřební.Z tohovyvěrádůkaz,že věří V nesmrtelnost
dušea posmrtný
živo t. Hlavnístarostí pozůstalých
je,
aby připoutali duši zesnulého na jedno obydlí, které mánahraditi tělo,
V západní Africe tímto příbytkem bývá všeobecně lebka zesnulého, jež
je pečlivě upravena a pomalována červeně. Uchovává se v rodinné skřín
ce nebo ve svláštní

chyšce pohřební. U vohodu do vesnic bantuských

a na křižovatkách je mnohouvedených staveb, chyšek "m z i mu", duší

předků, kamž jsou přinášeny i obětinky: koláče, víno palmové a jiné dá

ry. Bentnsští černoši sice mnohonepřemýšlejí o životě posmrtném, ale

znají místo trestů, jež nazývají Ototolan.- Vneviditelném světě žijí
však ještě duchové vyšší. Černí dávají těmto tajenným bytostem název

"ope po" /"decu větru"/. Někteří z těchto duchů jsou ochránci /na př.

Ombwiri/, jiní však mají rysy podlé a zlomyslné. Rádi posedávají lidi
a pak je třeba zaklínání kouzelníků černošských,- Vedle těchto duchů

znají Bautuovébytost nejvyšší, jiš roóvouMu l u n gu /toto
nemá unožného čísla/.

slovo

"Mulu“gu" je ctcem a pánem všeho. Mulungu není

představeným ani duchů "pepo" ani duší předků"mzímu“, nýbrž je

nad ně nekonečně

pov zn ese np.Označují
tuto nejvyš

ší bytost též přívlastkem vzstým ze slova
"Pořadatel" , jindy používají slova "eza',

"a.m;b e", oož znamená
což znamená"Mocný", U Bantuů

mag.cké úkony se úikdy nevztahují na nejvyšší bytost "Mulungu", nýbrž
jsou výlučně zeměřenyna nižší

ducby předků "mzimu" nebo vyšší duchy

"pepo“, Též Bantuové si nikde nepředstavují Mulungu pod nějakou hmotnou

podobou. Mulungunemá fetišů.

"feková je v souhrnu náboženská víra pri

mlitivů bantuské Afriky. V neviditelném světě jsou t ři

předků,

stupně: říše

s niniž pozůstalí zůstávají otále v jakémsistyku; říše

d u ch ů, geniů nebo démonů,kteří často zasahují do lidského života

a jsou schopnikonati dot nebo zlc, ale neštěstí lze míti na ně
vliv. A konečně ř £í š e B oh a, který všez vládne, ale je velmi
vznešený, tak že je nemožnonaň nějek působiti nebo proti němu“/10/.

Náboženství národů kultury prvotná
/primární/.
Na vyšším stupni vzdělanosti než prakultumní národy stíjí

a asijské národy kočovníků.

Mez pastýřskénárodyafrické

se zahrnujítři skupiny8 to: čistí
i di

a Ni lot

afťrioké

Chamité,

Chem. tó

i. 0d kočovníkůasijských se liší tím, že připisují

menší význam lovu a jsou méně stěhovaví.

Chamitské kmenypřišly do Afriky přes drabií:

byly to zůvodně

pastýřské kmenykavkazské a jelikož byli line vyzbrojení naž domorod=

ci, záhyovládli kraje osazenéčernochy.Chovisjí
d o by tek.

ho

zí

Největší chanitský kmenje kuen G a Lil a Ver. A4řrice,

eo
= www
d
Věří
v nejvyšší
bytost.

z..
: £ ee
, o .
s 74.
"Vlastní
jménonejvyšší
bytosti e je
Waka,což

znemená též nebe“/11/. Úzká souvislost

tóto bytosti

£ hmotnýmnebem

byla již nápadná nejstearšímnpozorovatelům., Příslušníci

rý

EmeneGalle věří,

če východ je sídlištěm Boha, kterého vzývají v modliltbách jako Obce

Stvořitele. Wekaje nezávislý, je to bytost nejvýše mravní/"Boží oko

proniká zdi", tak zní lidové pořekedio/, je dobrotivýa všemohoucí,Mají
é
jekýsi hexalog, jenž zakazuje: urážeti rodiše, cizoloži

Jeti, lháti a porušovati smlouvu.,Nejvyšé!Í Zněz, itterékho možno označiti

ze jakéhosi rapeže kmeneGalla, je zván žbta uda. Náboženství tohoto
ctamitsličho národa je tudíž živý monothsismus,
Z afrických Chamitoidů je nejznámější kmen M a 8 2 i, který obývá

Mavýchodních stepích kol rovníku /Kenya/. Massi-óvé chovají hovězí
Zu.Cp CPPb 0

s
10.:
Jos.
Huby:Christus-Menuel
dhistoire
des„relistong-o.o—-o4n.98.
ba ©
10s
PoW.SchmičtsDie
Afrikenischen
Hirtenvolkar.
JSatiter und Hami$o4den
U.A.G.-Bd*4. -Aschendorí 1940-ustr. 27.

dobytek a věří,že jedině jim dal na počátku Bůhstáda dobytka a že

ne lovnežných výpravách si jen berou zpět svůj majetek, který jim

druzí národové zlovciné odnali "Nejvyšší bytost zovou E n g ai,

což

znemená vlastůč nebe"/12/. Prostředníkem mezi Bohéma lidmi je

Neiterů

©b, jehožpřostřednictvímse obracejí Masaiovék Bohu

Fngel se svýni prosbací o déšť, zdraví atd, Masaiové znají oběti denní

n výroční, Objovuje se u nich i magie, již provádí nejvyšší kouzelník
/medizinses/ zvemý"ol oiboni". Nepřítelem lidí je zlý démonyNenauir,

který bisudí po opuštěných stezkách,

2 asijských národů primámí kultury jsou nejznámější: Tataři,
w ee v

TPuneguzovéa Hanůžuové., Význačným rysem těchto národů je tak zvaná mon

goidká nemoc, Je upřílišené A nesprávné tvrzení, že národy oblasti

zoveronsijeké uotivají jedině démony.Nejvyšší bytost nazývají

PTengzgere

a

ora E an; teto řídí osudysvěta ze svého sídliš

te v sedmnáctévrstvě světové., Kromětéto bytosti dobré znají sibiřští

Mongolovétéž duchovébytosti zlá, Z nich nejznánější je Erdili
/

k,

: :

původce zla, který sedí na černén trůně. Člověk, který dovede s pomocí

svých předků pyon.iroubi vratvy světové sa zove .k a-m/u Altajců/,
+

©nruců

vč náhle,

Š am, v Bvropě se ujel názov šámen. Šamanemse stává člo

oje o jskousi posedlcet /meongolskánemoc/. Důležitým nástro

o| obědove
dylášim
způsobem
koně,
Ale
iunich
jsou
zřejmé
stopy
se

0

„č buben votešený jelení koží. Bibiřské národy mají ve zvyku

iČÁk.oýhevdSPA,,

+80 P.W.Bohnléts: Dle Afrikenischen Hirtenvělkers Haňiter und Hamitoiden
U.č„G.-Bů.Vil.-Ascheudorf 1940—-stro 335.
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NÁBOŽENSTVÍ NÁRODU VYŠĚÍ KULTURY,

Pro snadnýpřehled třeba si roztříditi náboženství kulturních
národů podle jejich rozšíření a podle oblastí zeměpisných,

Příručky dějin náboženství nejčastěji rozdělují náboženství kul=

turníchnárodůna náboženstvínárodní

a náboženstvísvě

t ová,
Doprvní skupiny zařazují náboženství národů oblastí

a meri

c

ké ,aefrické,asijeké a evropské.
Do skupiny náboženství světových, jež překročila hranice svých

zemísezařazuje
buddhismus,

židovství

a islam.

O křesťanství jakožto náboženství zjeveném bude pojednáno ve

zvláštní knize, aby vysvitl jeho transcendentální ráz.
l. Náboženství kultumích národů amerických.
Původními obyvateli západního světadílu jsou Indiáni. V době obje

vení Amerikytvořili jednak skupinu národů kulturních jako byli Aztékové
v Mexiku a Peruánci v jižní Americe, jednak byli na nižším stupni kmenů

kočovných.Vyspělákultura indiánská se rozvinula hlavně v Mexiku

av Per u.

I, Mexiko.
V době příchodu dobyvatelů španělských do střední Ameriky ovládal
téměř celé dnešní Mexiko bojovný kmen Aztéků neboli starých Mexikánů.

Cejý národ se však nazývel Nahua a jeho řeč nahuatl. Národ Nahua měl

zajímavé písmo obdobné hleroglyfickému,

stavěli
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si pyremidy a podobně

se vyjadřovali ve svých rístěnných malbách jako staří Egyptené.

Ačkoli v Mexikusídlilo více kmenůindiánských, které založily
mocné říše jako to byli Mayovéa později Aztékové čili staří Mexikáni,

přec celou střední Amerikudlužno považovati za jedinou kulturní a ná
božesskou oblast.

Všechny kmenymexikánské měly společný kalendář

občenský a církevní,

žili ve spořádaných státech sepilným a nadaným

lidem. Vynikali v umění a stavitelství

a jejich užemí bylo často zváno

"americkým Egyptem".

Náboženství Hexikánů,
Nejlépe mámedochovámýyzprávy o náboženství Aztéků a jejich

chůdců Nahoasůe "Je ddkázáno, že N ah o as ové

Boha, stvořitele všech věcí"/1/.

před

wěřili v jednoho

Nejvyšší bytost označovali různými

názvy:TlokNahuague
/"Ten, kdomávše v sobě"/ čilí Stvořitel
v te o ch věcí,
Ipalneoni-"Ten, jímž žijene“. Ale nejrozšířenější
název nejvyšší bytosti u Mexikánů, před příchodemEvropanů byl

Ometecuhtli,

kterýbyl uctívánjakobůhstvořitelsídlící

v nejvyšším nebi OmeyocanuoJe znázormovén anthroponorficky jeko král

sedící na ozdobnémtrůnu Iepalli.

Tato skutečnost je známkoudegenerač

ního pochodu náboženského. Hahoasové totiž předpokládali, že v prvním

božstvu je spojen princip muěskýa ženský, což vyvožovali s pozorování

života w přírodě. Vedle Ometecuhtli-no je uctíván Tonatecuhtli, což

znamenáasi jeko“Pán, který nás živí", Tonatecuhtli je vlastně bůh
slunce. Pozdější theogonie zná též manželku Tonatecuhtli-ho "Paní,

která nás živí“, zemi, jíž zvali Tonecacihuatl. Božskýtento pár má
dvě děti: Guetzalkoatl, večermici a Tezcatlipoca, měsíc. Tato čtyři
božstva stvořila prvý pár lidí: prvního mužeCipactli-ho a první ženu
Oxomoco,kteří jsou považování za prarodiče lidského pokolení
--

=

ee

1., Caniile Crivellis La relizgioa des žnciens Mexicáins./Huby-Christus-1944/
Paris-Baguichesne-- str. L35,
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a připisuje se jim vynalezení kalendáře. Zajímavý je dále mexický
bůh T 1 a l ok,

bůh bouří a vladař mrtvých. Podle mythu na dvoře

boha Tlaloka jsou čtyři nádrže vody, z nichž na rozkaz Tlaloka nraky
vylávají vodu a když holemi tlukou do nádrží, pak hřmí. U rolníků byla

ve velké oblibě a uotě bohyněmáje, Centeotl

Víra v posmrtný život.
Staří Mexikáni věřili,

že pro duše zesnulých jsou vyhrazena

čtyři obydlí. Předčasně zemřelýmdětem je vykázán zvláštní ráj, kde

se stromů padají krůpěje mléka, Zesnulí, kteří zemřeli přirozenou
smrtí, docházeli teprve po dlouhém, namáhavémputování do království

Mictlanu. T, kdož zemřeli užehem, utopením nebo obdobnou smrtí, při

cházeli do T la lok

anu,

příbytku boha Tlaloka, jenž byl místem

radovánek a zábav. Do čtvrtého obydlí zemřelých, Tlhuicatl Tonatiuh,

jež bylo zárovenobydlímslunce, byli připuštěníjedině váleční
c i, kteří pedli v boji, a zajatci, kteří zemřeliu nepřítele na obět
ním oltáři.

Tamse těšili

nevýslovným radostem a proměnění v kolibříky

poletovali od květu ke květu,- Zajímavé pohřební obřady u všech k enů
mexických byly obdobné a trvaly po osm dnů.

Huíitzilopočtili.

|

Když jsme si všímali náboženství nahuatlského, nezmiňovali jsme se

v bohuHuitzilopočtlim, který se stal nejdůležitějším ževšech bohů
azteckých. Jeho krvavý kult je pověstný a jedinečný v dějinách nábožen
ství. Zdá se, že jej Aztékové převzali od kmene Michoacanů a svého

boh

a Me xi-ho

ztotožnili

s tímto novýmbohemadoznačili novým

názvemHuitzilopočtli /Huitzilin znamená
kolibřík, opočtli
znamenáhrozný/. Aztékové si vykládali, že matka Huitzilopočtli-ho,
Coatlicue, jej počala zvláštním způsobemz chuchvalce peří kolibřičího
při metení chrámu. Tento hrozný bůh byl znázorňován jako bojovník

se štítem v levé ruce a praporemv pravici; na čele měl kolibří péra,
Aztékové uctívali

svého nového boha války lidskými obětmi. Tyto krvavé

—-4

obšti Hulizailopcoěslinu byly ovrsváu néčím chavným.,Obe“ovsný byl
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ních modhllibsči of SEU.

veudiněz a nožem z obsidiáru rouovře POoč

2 těla srůce. Ještě Slulčucí sičce
neštastníkova © ze bYiva ců vyvtrhi
a
obětovel bohu slunci a pak odhodil

nohámsochy Huitzilovoótlino.

Krví lidské oběti pek byly vouazány rty model a zalověny stěny chrámu.

Zvláště za císaře Moteoulizonmav tek zvané svaté válce /x o chi y 4

o t 1/ padlo tisíce lidských zajatců v oběť tomuto příšernému kultu.
Podie náznaků kodexu Telleránského úrválo ohavné vražůění zajatců
po čtyři dny a nočet obětí je uděvén na 20.609,

V Mexikubyla vyvinuta tíž ořísně organizovaná kněžská hierarchie.
Podle udajž dějepisce Torouemedyu velkého chrámů v hlavním městě Mexiku

bylo na 5.000 kněží a služobníků chrámových. Nejvyšší kněz byl pravidel

ně 2 rodu královského a slul Teotecuhtli. Ostatní kněží "strážci boha"

si natírali obličej a tělo zvláštní černounastí a nosili lněné tuniky
Každý a nich úěl svuj vykázemýukol. Nejzajímavější byl tlamacezcateoti,

který vedi erchiv e dozírel ne hlieroglifické záznamy.U hlavního ciránu
byla též kolej „ro výchovu budoucích kněží a uředníků zvaná Zalmeusc.
kde byla neszármné přísná zázemn,

V dodatku třeba se ještě stručně zníniti o zajímavémbožstvu uctí
=

vanám v Wexiku kultem kříže. Jiš dávno před příchodem Španělů byla

v Mexikuznáua ucta ke kříži, která byla v souvislosti s bohem
Wustzeszonii-em.Perez Yerdia, zexloký čójopisec vysvětluje tuto skuteš
noců veini zajímavě ve cvéu díle: Compenůiode la historia

de México

/Sexico 1911“ £ol 19.ot. na řece Panuco se objevila skupina bílých

i-dí, vousatých, obločenýchv člouhý šat, Ježio šli
uzysly, byli sříjetí

míruzilovné

vlídně mexickýni domorodcid usadili se v krá

jovcúví To..en. Jejich vůdce byli zvén 'ueizeccatl a byl to muž sprě
vedlivý u zoudrý, jeně

naučil Toltecasy uační zpracovávkil kovy

a vyučil je rozličným řemeslům. Hlásal nové náboženství lásky k bliž
nímu, pokárí a vyžadoval ctnotný život, Později pak pro nepochopení
odchází o země Fakatenu a zde byl znám pod jménemKukulken.

jej yovažovali za velkého vrorcka, neboť prohlásil,

Domorodci

že přijdou z výcho

du bílí lidé a podrobí si všechny národy a zavedoůnovénáboženství.
Po smrti moudrýGuetzekoatl zečal býti uctíván jako bytost božská, 
Zdá se pravděpodobné, že Guatzekoatl byl islandský misidnář, který
dostihl již v 10. st. pevniny americké au pohahskýchnárodů zavedl

úctu ke kříži, jakožto syubolu křesťanství,

II. P e r u.
Mezi kulturními národy jihoamerickými jsou nejznámější obyvatelé
dnešního Peru, kteří před příchodem Evropanů tvořili

Indiány obývající tehdy Peru možnorozděliti

Byli to K e č u o vé,

známouříši Inků,

na tři hlavní kmeny.

vládnoucí národ staré říše, v jihovýchodních

krajích pak Aymarovéa konečně Čimuové, kteří bydleli ná severu. Stará

říše peruánská /Tahuantinsuyu/ zvaná též "říše Inků" podle vládnoucího

rodu.byla největší indiánskou říší vůbec a byla spíše státem církev
ním než světským. Zakladatel říše, Ma nk o K o p a k, a jeho nástup
ci Inkové byli považováni za vtělené bohy na zemi, /Srov: Rud. Brehm:

Das Inka Reich-Jena 1895/. Zdá se, že Inkové mluvili jinou řečí než
lid kečuánský a byli cizorodým živlem vzhledem ke svým poddaným. Říše

Inků byla založena na soustavě komunistické, nebot nikdo neměl soukro

méhomajetku, a vše patřilo státu totiž inkovi, Jádrem obyvatelstva byli
zemědělci, kteří pěstovali kukuřici, brambory a chovali pro vlnu lamy.
Náboženství,

Někteří Španělští dějepisci nám zachovali zprávy, že Peruánci

věřili v jednoho Boha, neviditelného stvořitele světa, jemužnestavěli
ctitelé

chrámů, poněvadž je všudypřítomný a véž si ho nezobrazovali.

"y různých krajináh říše Inků byl znám pod různými jmény jako Virakoča,
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Pačakamaka jinek"./2/.

Jméno Pačamek směl vysloviti

pouze Inba a to

v kleče při zvláštním obřadu zvenémmoče. Později měl lid ve zvláštní

úctš boha slunce, jejž zvu] v kečuenětině Inti, Aymarového zvali Insi
nobo Lupi. Tento lidový buh byl vovažován za prvorozeného syna nejvyš

šího boha Vi rak

oč a. Inti daroval lideu teplo a světlo z jemu

lidstvo váěčí aa své bytí i šŠtčetí, Byl zobrazovén vod podobou kotou
če s lidským obličejen a kruhem paprsků kolen dokola, Toto zobrazová

ní božstva pod podobou lidskou /anthropomorfisnus/ je známkoudegene
race původního neanthropomorfickéhc nonotheismu v nábáženství mvthic

ké u Peruánců. Bohuslunce byl zasvěcen nejznánější anejkrásnější
chrám v městě Kuzku. Stěny ohrámovébyly vykládány doskaní ze zlata,
kovu to zasvěcenémubohu sluncí, ze zlata byly i dlaždige ohrámové
a oltář s ohromnýmslunečním kotoučem. První Inka, MankoKavak, se pro

hlásil aa syna boha slunce /Iati Čuri/ a svou nanželku za dceru boha

slunce.
K y t hi c ký

bůh slunce měl za ženu bohyni něsíce, Guilja.

Jí byl zasvěcen v Kuzku druhý ohrém, který byl zase vyzdoben deskeni
stříbrnými, podobně i dlaždicemi a ogdobani z kovu milého bohrní

měsíce,

Steří Peruánci znali tíž boha větru, Aukeyoka,který byl též
bohem války, bohyni moře Umina a jiná druhořadá bocžetva.

U chrámůkonalo službu zvláštní kněžstvo, Nejvyšší knéžstvo bylo

zváno huilzk, Huilekové vyučovali lid náboženství a z nich byl volen
velekněz slunce, který měl býti příbuznýmInky a svůj uřad měl do

životně. Sídlil u chrémuboha slunce v Kuzkua též dozíml na říšské
dějepisce. /Dnes písmo kipů bylo rosluštěno Dsdatelem Nordenskičlden“.

Druhoutřídu kněžstva tvořili věštci zvaní hatukové. mi věštili,
=-

5 G5 6

když

aw-GDam

2. Čestm. Loukotkas Náboženství Indiánů-"Veemír" Proha 1926——-str.141.

Přehledné dějiny náboženeké-Základy-díl II.

se uvedli pitím zvláštního nápoje / číča/ do zvláštního stavu katalep
tického a pak pronášeli záhadné věštby, Nejnižší tříou oak byli nakak,
kteří připravovali k obětem a byli to vlastně obráhová:Blužebníci.
Bá dokonce měli Peruánci i své mnichy /hnanieakt14

a panny zasvěcené

ni(vestálkami.
bohu slunce /intipčinan/, jež možnonagvati indi únokýnáji
Staří Inkové věřili v posnrtnýživot, proto těla svých mrtvých
pečlivě mumifikovali a opatřovali své zesnulé vším potřebnýmpro zá

hrobní život, V blízkostí města Lima jsou dodnes zabhovány starobylé
hřbitovy Inků, kde se dějí zajímavé vykopávky,
O
Mexikáni a Peruánci v době příchodu Španělů do Ameriky byli nej

kulturnějšími národy indiánskými a v jejich náboženství se setkáváme
se zřetelnými stopami původního monotheismu. Dnes;SDRnárody se hlásí

k učení Kristovu a jsou vroucími otiteli

PannyMarie.

2, Náboženství Číny.

1

Rozsáhlá říše čínská mající přes 600 milionů.obyvatel je užasnou

směsicí národů, které se různí jazyken, životem, k bapvu i náboženstvím,
Na severu říše "S t ř e d u" sídlí Mandžuové,se doorogápaáních stepích
Mongolové a Tataři, na západě Tibečané, na jihu prak timí kmeny
Miao a Lolo, původní obyvatelé země, Nejmocnějšíma (nejpočetnějším

národemjsou Čínané, kteří na počátkujotstottetí „e

Kristemse při

stěhovali pravděpodobněze západu do oblasti žluté řeký, Podle starých
podání vůdcemkočovných těchto přistěhovalců byl taj smnýFo-hi, Vedle

stetečného Fohi-ho připomínají starobylé zkazky ještě slavného císaře
Hoang-ti a Šiina, Poněvadžjednotlivé císařské dynastie "zasahovaly učin
ně do náboženství své země, třeba se seznámiti s nejznámějšími panov
nickými rody čínské země. Téměřpo celé prvé tlafotletí
před Kristem

vládla v Číně mocnádynastie Čeu, za níž došlo k =změnám
nábo
ženství čínského. V prvních staletích po Kristu vyniká blsařský rod Han,
za něhož se nejvíce rozšířil taoismms. Dynastie Soei a ang ve druhé

- 51 

nolovině prvého tisíciletí

dovolují hlásání mazdeismu,nestoriánství

a podzorují brzy buddhismus, brzy konfuciánství a opět brzy taoismus,
Mongolskoudynastii Yiien, která býla v ohledu náboženskémvelmi snášen

livá, vystřídává domácí čínská dynastie Ming, jež vláfila až do roku 1644.

Poslední císařská dynastie tatarsko-mandžuská Tsing byla svržena revo

lucí w roce 1911. Za posledních tří dynastií největšího vlivu u dvora
císařského se domohli hlasatelé obnovenéhokonfuoiánství tek uvaní

literáti.

v

Prameny.
O dějinách a písemnictví staré Číny poučují náš kanonické knihy
zvané king. Za klasické knihy čínského starověku jsou považovény:
U
1, I“e:k.4 n g, kniha Proměn,spis o věštění a diagraéch císaře Fohí-ho

a jeho nástupc“ 2. Š u - ki n g, kniha dějinnýchPos
ješ obsahuje
zlomkydějin « prvýchtřech dynastiích čínských,di P i- kin G;
kniha zpěvů. sbírka to prostonárodní poesie z dobyjrafie

4, Lí - ki, knihaobřadů,5. Ču n- tehi

Čeu,

1 ronka o událostech

v knížeotví Lu,, sepsaná Konfuoiez, Krouč těchto klasických prvořadých
knih ve velké vážnosti jsou menší knihy a konmtáře pocházející od žáků
Konfuciových. Číňské posvátné kmihy byly přeloženy do:latiny

Angelen

Zottolim vesbírce:
Cur au s litersturae
Sinicae miselonariisacoomcda $us, doanglič
tiny Leggem,frančiny Pauthlerem, do něnčiny a jiných světových jazyků,

I. Prvotní náboženství Čínanů,
Zprávy o původním, nejstarším náboženství čínském jsou nám docho

vány v knize zpěvů Ši-king a v nejstarší knize čínských dějin Šu-king.

Nejstarší náboženstvíČíňanůbyla víra v:j'e.A.neho

monotheismue

Boh a, čistý

Nejvyššíbytost nazývalikočovníČíňané

Sheng-Ti čili Svrchovaný Pán, nebo prostě "Ti" „Pán,Vladař, "Z násvu

je tedy zřejmé,že je uznáván osobní

-
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Bů h, nejvyšší bytost

nade vším“/1/. Usedlí Čínané zabývající se rolnictvím nasývají později
nejvyšší bytost Hoang-Tien /Nejvyšší Nebe/ nebo Tien čili Nebe. Někdy

se vyskytuje výraz Hoang-Tien-šang-ti čili Svrchovanýpán nejvyššího neba,
PojmyVladař a Nebe se dokonale kryjí,

Pozdější víra v pět svrchovaných

pánů nebes označená posvátným číslem pět je vlestně vírou v jediného,

nejvyššího Pána, jak to vždy zdůrazňovali čínští vůdělanci. Čínané to

tiž počítají pět živlů, pět světovýchstran /sever; jih, západ, východ
a střed/, tudíž pět svrchovanýchPánů je jen jeden nejvyšší Pán a je to

paterý projev jedné a téže nejvyšší bytosti. /Srovnej: Dr.Jos.Hanušt
Náboženství v Číně-3.sv. Bohovědnéhoslovníku-str.347/,

Kult vadévaný

nejvyšší bytosti je velmi jednoduchý. Zprvu nebylo v Číně ohrámůani

kněžstva. Císař obětoval sámna posvátné hoře čínské Tai

Šanu

Yladaři nebe a kouřemvystupujícím z oběti k nebi byly oznamoványSvrgho

vanómuPánu události říše. K poznání vůle nebe později bylo pěstováno

věštění a hadačství ze zjevů nebeských, z podivuhodnýchdiagramů a ji
ných pomůcek. V neviditelném světě SvrchovanémuPánu pomáhá množství
nebeských duchů zvaných čínsky " š e n "“. 0d-duchů nebeských se lišili

pozemští " k i ", kteří byli jakýmisi genii hor, řek, půdy, žní atd.

Šang-

Ti

byl podle staročínských zkazektvůróemnebe /Tien/, otcem

všech duchů /šenů/ a též stvořitelem prvního člověka Puati-ku. Podle

starobylých záznamůčínských dějepisců Lo-pi-ho, Čáo-kang-tsi-ho a jiných

prý se první člověk klaněl Pánu nebes, žil v ráji, ale pro svou nepo
slušnost byl 2 ráje vypovězen,
Oblíbená ucta k předkůmje data pozdějšího. V Číně se všeobecně

věřilo v posmrtný život lidské duše. Spojení mrtvéhos jeho pozůstalými
přáteli

a potomky naznačovala dřevěná nebo kamenná deska s nápisem jména

zesnulého a výpočtemjeho ctností, jež býleve neb » uotě v každémčín
skémdomě.Za dynastie Čeu běhemprvního tisíciletí
předKřisten ucta

l. W.E.Soothil: The
Press 1923.
str. three
120. Religions of Ohina-OxforůUhiversity
V

- 53 

a bázeň před důchy zemřelýchvzrůstá a rozvíjí

se v tak zvaný manis

mus. Podle přesvědčení čínského duše zemřelých sí žádají uctivé

pochování těla v rodné půdě, dále pokrmy, jež požívají. Jinak trestají
a se mstí svýmnedbalým pozůstalým. "Kult předků se tudíž stává pod

statným kultem Číny"./2/.

Původní víra v jednoho Boha u lidu čínského

ponenáhlu ustupuje nnohobožství, zbožnění duchové předků a nejhrubší

pověry zatlačují

čistou víru v nejvyššího Vladařé do pozadí. Úpadek

mravní, neřestí všeho druhu, které se rozmohly důsledlikemnesvárů poli
tických, nesou s sebou též i upadek náboženský. Rozmáhýse pověrečné

věštění a při všech důležitých počinech obracejí se Číňané k věštbám,

aby z nich poznali vůli nebes,

II. Čínští reformátoři.
Rozvrat politický,

mravní i náboženský vyvolal bnáhy o obnovu u dvou

velkých myslitelů čínských, kteří skoro současně chtěli najíti

správnou

"cestu nebe" ke ctnosti a mravnímuobrození národa čínského. Jsou to:

Lao-tsi a Kong-fu-tsi. Laotsi byl spíše filosof. Přemýšlel o původu

věcí. Kong-fu-tsi pak byl spíše politik, který odmítel abstrektní úvahy
a myslel jako čínští předkové. Oba dva se zaznamenali v čínských dějinách

jako největší synové svého národa, nebyli však nějakými reformátory.
náboženskými,nýbrž jen mysiiteli v oblzsti filosofické a mrevní. To

třeba míti stále na paměti.,

A. Lao

t si.

0 Lao-tsim "latinsky Laocius/ víme velmi málo.

Někteří znalci čínských starožitností

/sinologové/ dokoncepopírali

pravost životního díla Laociova, Knihy Tsote-king, jiní pak vykládali
její vznik z vlivů buddhistických. Není ani přesně zjištěno, kdy Lao-tsi
žil. Anglický sinolog Soothil udává jako rok narození Laocia rok 604.
před Kristem. Tvrdí se o Laociovi, že byl správcem archivu a pokladu
"> emp
6m.- S P 2D.DYADOPO E P P E OD

2, W.E.Soothii: The three Rei. of China-str. 181
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na císařském dvoře dynast'.2 Čeu.Podle svědectví Ssi-ma-tshiena

v Letopisech Ssí-ki, jehož se přidržuje i náš význačnýsinolog,
Dr.Rud. Dvořák,Lao-ten /Starý mistr Tan/, jejž navštívil Konfucius,

je osoba totožná s Lao-tsim, Starý filosof, tehdy již 87-letý, jed
nal. s daleko mladším Konfuciem velmi odměřeněa ten po svém návratu

o němprý pronesl: "Dnes jsem viděl Lao-tsiho a mohl bych ho přirovnati

k jezdci". Kdyžúsilí starého filosofa o nápravu mravního živote na dvo
ře císařském se setkalo s neúspěchem, odchází Lao-tsi na západ do ne
známýchkončin, když před tím napsal pro dobro lidstva

svou knihu

Mao-te-king. Ovšemlegendy pocházející z pozdější doby vyzdobily posta
vu Laociovu a jeho činnost oslavnými zkazkami a zejména v době, kdy

"Starý mistr" byl předmětemtéměř božské úcty.

Učení Tao-te-king.

"Tao-tsi byl filosof neobyčejněhluboký,originální"/3/., Přemýšlel
o původuvěcí, Jeho filosofická soustava je v podstatě dualistickým
pantheismem. Základemvšeho je Laociovi "Tao", Je to síla,

z níž se vy

vinuly principy stvoření: mužskýyang a ženský yin, Oba tyto principy

proniká a souladně pojí vystupující dech "khi“, Tao je prvotní příči
nou všeno a vzoren pro všechno tvorstvo., Do lidského života vstupuje
Tao jako mravní zákon vod podobou otnosti

"Te", Z toho důvodu nazývá

starý myslitel čínský svou knihu Tao-te-king. Neosobní Tao existoval
prý již před SvrchovanýmPánemprvotního náboženství čínského, neboť

"yše pluje v oceánu Tao". Z těchto metafysických úvah vyvěrají praktic
ké důsledky, vlastně celá mravoukataoistická,

Člověk na prvémmístě

<.
CE
"re
SEE
2E

ná prohlubovati své poznání, že je jedno s Tao a proto stačí zaměřiti
tomuto středu veškerou pofgormnost
a nevšímati si jednotlivostí,

Podle

úvavouky Laotsi-ovy dále člověk má přísně pečovati 0 hygienu těla

3. Dr. Jose Herně: Náboženství v Číně.-V.Kotrba, Práha 1921-- str. 5.
Otisk z ITT., svazku Bohovědného slovníku,
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i hygienu duše, aby vášněmi nevyčerpal své síly a dožil se vykázaného

sobě počtu let. Věřící taoista,

ktecý je přesvědčeno totožnosti svěho

já s 80 a je si vědom,že nevysílil ani svého těla ani své duše, klid
ně očekává konec svého života a nemá obav před smrtí. Zemříti pro

vyznavače taoismu znamenájenom odložiti

užívaný šat a zaměniti jej za

lepší, Přívrženeo filosofické soustavy Laociovy, již nazývámetaoismen;
nezasahuje do dění světa, všemu ponechává volný průběh. Proto taoisté

ostře odsuzují a zavrhují války. Moudrostí jest očekávati v nokojí
trvalý odpočinek za hrobem, kdežto veškeré pachtění se v životě za něřm

je vrcholnoupošetilostí,
Kniha Laociova pro odchylné názory, jež bylý cizí čínskému duchu,

nebyla pojata mezi kanonické knihy čínské a Tao+te-king je v Číně poměr

ně málo znám. Z žáků Laociových byl nejslavnější

Čnang-tsi, celá

filosoficko-mravní soustava Laociova je známapod názvem taoismis a
její stoupenci slují Tao-ssi. Taoismusv duchovních dějinách čínských

hrál význačnouulohu, z původní filosofické

soustavy se ponenáhlu rozvi

nulo povšrečné náboženství lidová, Čínětí císaři občas podporovali
taoismus a lidu se zamlouvalo učení Lao-tsiho, že je třeba všem věcem
dáti volný průběh a ničeho nepodnikatio K tomuto hmotařskémunázoru

o klidném pozemskémblahobytu taoismus připojil vášnivou touhu po pro

dloužení pozemskéhoživota a nesmrtelnosti.

Při styku s buddhismem

přejal mnohoprvků z tohoto cizího náboženství. Dokonce za císaře Čena

r, 1017 po Kr. taoismus se stal náboženstvím státním. Lidový taoistický

bůh- “"Nejvyšší

Čistý“

byl tehdyprohlášenza praotce

panující císařské rodiny, císař tacisty je prohlášen Za syna nebes a
prostředníkem mezi císařem a nejvyšším bohemse stal Lho-tsi. Taoisté

vzdávali císaři poctu téměřbožskou. Ba císař Hoei r. 1115. prohlásil

"Nejvyššího Čistého", který byl uctíván jako nejvyšší bytost taoisty,
totožným se "SvrčhovanýmPánem“ prvotního náboženství čínského.

Taoismusjako státní náboženství přijímá rozličné názory buddhistické

a konfuciánské o posmrtné odplatě., Náboženskýsynkretism

je skutačně

výraznýmrysemčínského taoismu,

B.oKomng - fu

- si

. Konfucius,čínskyKong-fu-tsi, se

narodil kol roku 551 před Kristem v Hiang-šang-pingu v knížectví Lu,

v nynější provinoii Šantungu. "Jeho matka slula Čing-tsai z rodiny

Yan a byla druhou manželkouŠu-liang-tsi" /4/. Ve třech letech zratil
otoe a hmotné poměry jeho matky nebyly příliš

skvělé. V uevařonáoti

leteoh se oženil a stal se dozorcemskladišť knížecích. Již tehdy byl
známý, nebot Čao-kung, kníže v Lu, muposílá u příležitosti

narození

prvorozeného dítěte darem dva kapry. Později je povolán do hlavního

města dynastie Čeu, kde se podle legendy setkává s archivářem Lao-tsim,

který prý k němupronesl: "Jsi jako člověk, který tluče na buben, aby
nalezl prospalý spánek." Tímto výrokem"Starý filosof"

zeujal odmítavý

postoj k úsilí svého současníka, který usiloval vytrhnouti z upadku
současnou společnost zavsdením moudrých nauk minulosti.

Roku 501. se

stává Konfucius ministrem státu Lu, zavádí pevný řád a spravedlnost a
získal

ml všeobecnou důvěru, Ale vladař státu Tshi získává darem o8%

úesát krásek knížete Ting-Kungaa záhy mravokárce je ode dvora propuš
těn, Konfucius odchází r.484, rozmrzen ode dvora a věnuje se nyní studíů

starých dob čínských, vydává zapomenutéstará letopisy /Šu-king/, usD0

řádává knihu starých obřadů/Li-ki/a jiné kanonické knihy. Řídil školu,
kde na 3.000 žáků uváděl do slavné minulosti čínské vlasti.

Zklamaný

myslitel ve svém stáří se stává podivínem. Jak byl pověrčívý, je zřejmo
z příhody, jež se stala na honu knížeta Wgai. Bylo totiž zastřeleno zvíře
podobné antilopě, jednorožec Kilin, o němžslýchával Konfucius, že se uká

zalo jeho matce při jeho narození, Zestárlý mistr, když spatřil zabité
zvíře, zvolal s pláčem: O, Kiline, proč jsi sempřišel. Jako Kilin je
zvláštní mezi zvířaty, tak i já jsem něco zvláštního mezi lidmi, to zvíře
nyB ;nj? AD
me

4, Rudolf Dvořák: Chinas Religionen. I-dfl-0onfucius
Manster 1895,—- str. 8,

und sein Lehre

mi přineclo konec., Nikd. ušie nepochopil, cest mých nenastoupil,

mudro

zemřel" Pak už pověršiví Konfucius nepromluvil, ulehl a po sedmi
dnech zesnul ve 73 latach svého života podle zvráv r, 479. pře Rro

Učení Konfucia. Kong-fu-tse byl prohjašován za zakladatele čínské

litoratufy,

jindy za původcečínského náboženství, nebo těž za vlast

ního tvůroe čínakého státu. Choeme-lí správně oceniti Konfuoia, třeba
si uvědomiti, že nebyl ani tvůrceu aní reformátorem náboženským, nýbrě
opravdovým Číňanem v pravém slova smyslu, skutečným ptaročínenem. Neboť

"myslil jako předkové, věřil jako oui. Jako staří Čínaná věřili v Nebe,
ve SvrchovanéhoPána a prozřetelnost,

chtěl i on poznati cestu nebe"

/5/. Veškerou činnost soustřaduje na učení "cesty nebes", totiž na
mravní spořádání života. Jeho učení není v podstatě náboženské, nýbrž
má ráz mravoučný. Konfucius zdůrezňnie tří všeobaoné ctnosti: vědění,

lidskost a statečnost, ktará se mají uplatníti ve všech pěti společens
kých vztazích: mezi mužen a ženou, mezi rodičí a dětmi, mezi staršími

a mladšími, mezi přáteli s druhy a konečně mesi vrchností a poddanými.

Vedie oddanosti k státu/lovality/

kladl největší důraz na oddanost

/pietu/ w rodině. Zavázal nejpřísnější povinností otce, aby pečoval
o rodinu totiž o menželku a děti, od dětí vyžaduje náprostou poslušnost
vůči rodičům, mladší mají v rodině poslouchati starších, předpisoval

uotu ke stáří a vzájemnoulásku,- Po této strénce si získal Konfucius
nepnírní zásluhy a príve“ se nazývá největším synemříše "Středu“, nebot

ucevníl rodinné svazky ve své wiasti, Stran náboženství bylo by bezprá
vím na Ronfuolovi spatřovati v účmathoistu,

maovakrovněž je neoprávně

né, kdyš na druhé streně je považován za zakladatele vlastní náboženské
soustavy nebo dokonce prohlašován za původce čínského náboženství vůbeo".

/6/5
——29 S -2

5. PoLoWlegsrsChine /Religinns et doctrines/+Dioticn.Apol.-D Alea -2925,/
Besuchesie-Pir“.s== str., 514,
6. Srovos RudoDvořákeVonfu .zs und sein Leben-Winster 1995-0,00--str.?1B.
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Žáci Konfuciovi byli nazýváni Tseng-tsi a z nich se nejvíce pro
slavil Meng-tsi známýpod latinským jménemMencius. Obhájci Konfucia

tak zvsní literáti

zaujali odmítavýpostoj k hlasateli účinné blížen

ské láskyMeiti-mu, který někdy byl zván čínskýmJežíšem. Ve století
12. po Er. konfuclánský reformátor Čuhi hlásá atheismus a hmotařský
morj.smus,který činí podklademnovokonfuciánství. Zprvu zakladatel no
vého směru "čuhismu" se svými přívrženci byl pronásledován, ale za cí

saře Li byl prohlášen za ideálního vykladatele Konfucia a za velkého

učitele. Podle čuhismuneexistuje Bůh ani prozřetelnost. Vesmír a vše

chny věci v němsestávají ze dvou principů: li/formy/ a khi/látky/.
Pod působením tvaru látka se vyvíjí ve dvou střídavých obměnáchyang

a yin. Nesmrtelnost duše je prý výmyslembuddhistů. Učení Čuhistické
je v podstatě hmotařským monismem.

Že učení Konfucia se rozšířilo

po celé Číně a dokonce Konfucius

se stal předmětembožské úcty, bylo zásluhou žáků Konfuciových, kteří

pro své vzdělání byli zváni literáti.

Literáti opisovali knihy, šíří

li na školách vzdělání, usilovali si získati přízen císařů, Již v roce
57. po Kr. dosáhli toho, že z rozkazu císařského byl zaveden kult
Konfucia po celé říši,

od r. 628. bylo Konfuciovi obětováno ve chrámech.

Nikdo nemohl dosáhnouti hodnosti mamdarina „literáta,

školu literátů

dokud neprodělal

a nevzdal povinný hold Konfuciovi podle předpisů. Teprve

r. 1907 byly zrušeny výsady literátů

a bylo jim odňnatoprávo zkoušeti

státní úředníky a dozor nad obřady.
III. Buddhismusv Číně.

Než ani taoismus aní konfuciánství neodpovídaly na životní nábožen

ské otázky čínského lidu. Za císaře Ming-tiho se objevuje poprvé v říši
čínské buddhismuspod podoboupozdější složky zvené maha

já n 8D.

Byl to kul nesčetných buddhů, žijících v nebi nebo přicházejících na svět
pod postavami Bodhisattvů. Zvláště dynastie Tsin přes odpor literátů
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podporuje buddhismusa Čína na počátku 5.stol.
buddhistickými kláštery

po Kr. je takřka poseta

a ohrámy/pagodami/. Mluví se v této době

o 30.000 pagodách a o 2 milionech buddhistických mnichů a mnišek

v Číně. Buddha pod názvem Foh je uctíván jako nový čínský bůh a pros
tý lid má oblíbeného Omitofoh-a, vtěleného to BuddhuAmitabha. Podob

ně u čínského lidu velmi bylo oblíbeno božstvo Kuen-yin, buddhistický

Avalokitešvara, jež si představovalí jako bohyni s děřátken.
Závěr. Všimneme-li si blíže náboženství v Číně, seznáme, že není

možnoděliti Čínu na tři oddělené oblasti náboženské: konfucianismus,
taoismus a buddhismus. Všechny tři prvky ge snoubí v jeden celek a na

vzájem se nevylučují. Čínan můžebýti klidně současně buddhistou, kon

fuciánem i taoistou.-

Prvotním náboženstvím starýchČíňanů byl mono

theismus, víra v jednoho Boha. Když však se rozvíjela v Číně hmotná

civilisace, ponenéhlu se projevuje mravní a náboženskýúpadek, Nepomáhají
aní snahy Konfucia o mravní obrození a o návrat k stárým tradicím
čínským. "Ani taoismus ani buddhísrus nepřidaly nic hodnotného ke staré

čínské ideji Boha, naopak přispěly k její degradáci!/7//.. Všechnytři
uvedené soustavy: taoismus, konfucianismus i buddhismus jsou stejnou
měrou odpovědné za užasné rozmnožení bůžků a zbožněných svatých, jimě

nevédomýlid vzdával uctu božskou a tak se zatemňovala pravá víra
v Boha,

3, Náboženství Japonska,

Bthnologové a prehistorikové

se shodují v tpm, žepůvodními obyva

teli ostrovů japonských byli Ainu-ové, pravděpodobně:příbuzní kmenů

uralo-altajských. V době předdějinné asi na počátku pývního tisíciletí
před Kristem přistaly na ostrovech japonských kmenymůigoleké a malajsko
čínské, které si podrobily pívodní obyvatele, s nimiž. še částečně též


7. W.E.Soothil: The three Religions of China-Oxford1923--str. 132.
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smísily, a tak vznikla rasová směs nynějšího národa japonského.
Do dvacátého století

žili Japonci svým svérázným národním životem,

Ale na počátku nynějšího století

došlo k užasné přeměněve všech oblas

technhnotného pokrcku, pro niž nemámev dějinách lidstva

obdoby.

Národ, který se po staletí uzkostlivě bránil vlivu a styku s civili
sacemi křestanskými, soustřeďuje nyní všechny své síly,

aby si osvo

jil moderní techniku. Jedině oblast náboženská a mrovní zůstává v Ja
ponsku téměř nedotčena proudy západního ryšlení.
Dějinný přehled vývoje náboženského,

V náboženských dějinách Japonců možnorozlišovati

trojí údobí:

údobí starého, předbuddhistického šintoismu, údobí buddhismu, který
se ovšempřizpůsobil prostředí japonskému/6-18. st. po Kr./ a udobí

obnovenéhočistého šintoiszu, který můženetéž označiti jako šintois
mus moderní.

Šintoismus je prvotním náboženstvím starých Japonců, jež v dějinách
zjišťujeme. VýrazemŠinto, který je původu čínského a znamená"cesta

bohů" byly označovány starobylé tradice národní i náboženské v Japonu

a odlišovala se jím stará víra jenonské od víry nové, jež byla přinese
na do Japonska z Číny, totiž butsudo neboli buddhisms. Středemšinto
ismu je ucta

ke

"k ami".

"V původnímvýznamukami znamenalo to,

co je "nahoře", "výše" a vyjadřovalo se jím vše, co budilo bázeň a
uotu'/1/.

Postupně slovo "kemi" v lidové mluvě znamenábožstvo a od

povídá asi řeckémuoureniones nebo letindcému suveri a coelicoli,

"keni" se rozlišují

Mezi

dvě skupiny a to božstva přírodní a božstva lidská,

Kamipřírodní jsou zosobněné síly přírodní jako světlo, ohen, vítr,
dále geniové hor, řek, moře atd. Nejoblíbenější a nejznámější mezi

přírodními kami byla sluneční bohyněámaterasu. Božstva čili kami lidští

jsou vlastně zbožněníslavní lidé, z nichž nejslavnější je zakladatel
1. Jos., Dahlmann:Les religions du Javan-str, 230.-/Huby:Christus
Beauchesue/

—-1944.
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císařské dynastie japonské, JimmuTenno. Staré zkazky japonské jsou
zaznamenányve dvou slavných národních eposech: Kojiki a Nihonghi

z 8.st.-po Kr. a vypravují o nesmírnémmnožství těchto božstev /8 mili

ardách/.
Významnouudílostí

pro náboženské dějiny Japonců je vstup budd

hismu na půdu japonskou v 6.st.

civilisací

po Kristu. Od té doby Japonsko se svou

se vyvíjí souběžněs Čínou a Indií. Čímbylo Řecko a Řím

pro Evropu, tím pro Japonsko byla Čína, Dějinné pramenynás poučují,
že kol r. 552 byly přineseny mikadoví Kirmmei-ovibuddhistické knihy
a obrazy. Císař se stcví přísnivě k novémunáboženství přes odpor svých

rádců, kteří byli nadšenými přívrženci domácí víry. Buddhismufponenáhlu

pmemiká
« stává se nositelem nové civilisace,

která ovládá "nebeské

císeřství" až do )9.st. Po dlouhá staletí buddhističtí bonzové mšli
v rukou duchovní vedení národa japonského počínaje mikadema konče jeho

nejnižším podderým,Bohaté písemnictví,

podporovanénádhérným kultem, 862na

muje lid s šivotem © učením Buddhy, který je nazýván v Japonsku Šhaka.

Buddhismusse přizpůsobuje domácím prostředí a pohostizisky přijíná sta
rá, národní božstva do svého Pantheonu. A tak povstává:dakásí směs ná
boženská s komoromigunezi vírou starou a novou, která: je známapod náz=
vem Ryobu-Šinto,

Než starý šintoismus nezeniká, naopak přešívá vše, "Cesta bohů" býla
tak úzce spojena s japonským prostředím, že tato zeměbyla nazývána "ze

mí bohů“, šinkoku. Srdce lidu bylo spjato se starými tradicemi národními,
Asi kol roku 1700, vsniká nové hnutí, jež bývá označováno jeko "obrození

člstého šintolemu". Japonští vlactenečtí spisovetelé úpírali své zraky
ke stearobylým památkám svého národa, Heslem nového hnutí bylo: "Návrat

k jeponeké antice“, Ercměsunaraje Keišiez se proslavil studiem staxo
bylých svědků jeponských zradějin, eposů Kojiki a Nihonghi, "otec antic
vého studia japcnského", Mebuši a zvláště jeho žák, Motoori. Tento vyni
»

kující zasténce čictého čintoisru vydává monumentálnídílo 44.svazkový
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Puddhově,

vro dům oíseřský, jehož klrva Žkado byl uzavřen šogmem, jacýmsl

najorácneu císařského peláce v Zlctu. Revoluce r.1869 snetla šogunát
a Wikedovi se dostává narrosté moci. Ha rozkaz novévlédy budčnistické
nagody jsou proměněnyve chrámy činivistické

a bonzové bučdnističtí

musejí ustouviti šintoistickým kanuší=im. Vláda japonská vřesně rozli
šŠuješintoismus národní a náboženský kult šintoistický,
ministerstva

Výukyv Javonsku 8422,IX.1932/. Dnes svatyně šintoistioké

i Miikedověna LG.,

šinboističtí

(o

/Arovnej výnos

jsču státem chréánénýmipamátkami

kněží "kenuši'" jseu vládními uřediáky.
W
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Nábožengstvai Jařpopnož
V náboženství Japonců se tudiž setkáváme se tření scustavani.

"Ďinto neboli cesta keni je urvní ceste, po níž šli lidé japonští s vy
velévá vzpomínkyna minulost, Judo, konfuolanismus je ceste soravedli
wího prostředí a zaměřujek přítórnoeti.

Butsudo neboli cesta Budáhy

se vztehuje k životu budovcímua je cestou, na níž třeba zenříti, aby

se došle života budoucího"/2/,

a
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Y náboženství Shirto shleděvéme dvojí prveks kult přírody a kult
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Gene

podání se stkáváme s umělýmmythem, který osvětluje jasně toto čvojí

pojetí,

z něhož vyšla "cesta bohů“".Mythus, který uchovaly pozdějším pe

kolením kompilace z doby poněrně rozdní /8.st

po Kr./ eposy Kojiki a Ni

hongi, líčí stvoření nebe a seně, původ bohů a původ národa japonského.

Podle tohoto dětsky prostirkého mytbu na počátku stvoření se objevuje

stvořitelský pér, bůh Isanaghi a bohyně Izanani. Y oceánu vod vytváře

jí první ostrovy japonské a množetví nižších božstev, Izanemi při zro
zení božstva ohně se senrtelně popálila a zenřele. Její manžel Izanaghi
hledá svou družku v podsvětí, ale s hrůzou prcháodtud a pak se unývá

v řece. Při jeho očíštování se tvoří další božstva, jeko bohyně slunce
Ameterasu, bohyně luny, zlý bůh Sueano a jiní.-Nebeští

bohové posílají

na svět vnuka bohyně Amaterasu, Nininghi-ho, který zakládá nebeské cí

sařství na zemi. Od něho pochází císařský rod Mikadů. Je tudíž velri

pravděpodobné, že nejstarší

památkyo japonských tredicích,

eposy Kojiki

a Nihonghi, byly vytvořeny unčle za tím učelen, aby dokazovaly božský
původ rodiny Mikadů,

V pentkeonu šihtoistickém se snadno rozeznojí: božstva přírodní
a božstva, jež vznikla abožněnímduší předků. Kamina prvém místě jsou

božstva přírodní. Sedmpokolení božských bytostí,
předetavovéno božským párem Izenagchi a Izenaui,

z nichž sedné je
je jenom malým před

vojem obrovského množství 800 miliard Kari, kteří zaplňují japonský

pentkeon. "Svýmpočtem a svou měnlivostí vřironírají

latinská božstvo

"munina"/4/. Širto, jek je znáne v dějinné době, tudíž nozná jediné

nejvyšší božstvo. Ani oblíbená bohyněsvětla a růstu, sluneční jmeteresu,
není božstvem nezávislým a její moc sehá jenon ku hranicím království

stínů Yomív podevětí,

A m a te

rasu

májnmnoho
slsbostí ženských.

Rovněžvelké uctě se těšilo božstvo zeměa rostlinstva,
Ju

Okuni

shi a dále božatvo hojnosti, jež zajišťuje výživu japonského

4. Alex.Brou: Japon /Diction= Apol.-BA.es-II.tome-Beeuchesne 1924,

str. 1200,
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lidu, Uk e Mo shi.
vodně bůh rclnictví,

Velmi cblíbeým lidovýmbchembyl Tnori, pů
který byl předstovován jako velebný stařec s bi

lým vcusemjezdící na bílé lišce,
Zdá se pravděpodobné., že staří Japonci neznali původně kultu mrt

výobh."Zbožnění určitých zesnulých dlužno přivsati vlivu buddhisau"/5,
Mezi zbožněnými předky první místo zeaujímai mikado Čjin Tenno, Eterý
v 6. st., po Kr. byl ztotožněn s mongolskýmbohem války Hašimarem. Později

byj zbožněni císařský ministr Sugahura. V posledních degítiletích
povýšeno na dvacet osob, které se zasloužily o císaře a o vlast

bylo
uředním

nařízením císařským mezi kemi a jscu uctívéni ve chrémech.

Kult šinttoistick

Šintcistický kult se projevuje dvojím způsobem, jednak úctou kami
a duchů ve ohrámech a pak uctíváním duší zesnulých ve svatyních rodin

ných. Nejvyšším knězen šintoistickým je sémMikado a v důležitých okol

nostech koná osobně náboženské obřady, Kněží šintoističtí
Keninusht neboli držitelé

šintoistické

se nazývají

bohů. Dnešnímvládním uřečníkům, kteří spravují

svatyně, se dává název jinkwau. Jejich posláním je konání

obětí, předříkávání modliteb a dozor nad chrámy. Na rozdíl od buddhistic
kých bonzů si neholí hlavy a nosí obyčejný oblek občanský. Eonají též
různé náboženské obřady i v rodinách jako různá žehnání, obředy pohřební,

začehnávání a jiné.

Nejslavnější svatyní národní je šintoistická svatyně v Ise, jíž
je vyhražen název Miya čili státní svatyně. Rovněžjo slavný chrám Naši
mana, boha války v Kiotu a svatyně zbožněného Tenmangana čiušlu.

šintoističtí

"něží

přinášejí ve svetyních ráno a večer oběti, které nají

za učel očistiti

od rituélních poskvrn a spočívají pravidelně v oředklá

dání pokrmů a nápojů nejvíce užívaných v Javonsku, Modlitby zvané nexito

úsou přednášeny ve starobyjém jezyku japonském « prosí se v nich jedině
0 © 650 UD00 60P CDO ND00GD0D3 Ga

o dobra časné. Zajímavé jscu obředy očistné, z nichž nejdůležitější
je národní očistný obřed zvaný Oharai.
Kult mrtvých je zaměřenk duším zesmulých, jež nazývají Japonci

"mitema" /vznešený duch/. Toto pojetí odpovídá pojmu "dii zanes!"

u sterých Říranů. Středemkultu mrtvých v rodinné svetyni je vznešený
důmduší /Mitemaya/. Je tc skřínka z bílého dřevá 8 dvojír otvorem,

v níž je uloženadestička "Taneshiro", na níž jsou vepsána jména zesnu
lých. V době pohřbu se "dům duší" otevírá,
duch zesnulého.

aby se v němmohl usídliti

"Důmduší" je jakýmsi olářem předků a rodinným chrámem

v miniatuře. Duch zesnulého se podle přesvědčení pozůstalých stal kami

a má právo na uotu í oběti pozůstalých.

Než i v Japonsku v nejstarších

dobách byla idea jednoho Boha, nej

vyšší bytosti, jež byla v pozdějších dobách zatlačene do pozadí natu
risnem /uotívéním jevů přírodních/ a manigmem/uctou duší předků/. Ale

2 poměrněpozčních literárních

pemátek národa válčením zdivočelého tež

ko lze přesvědčivě dokézati tuto skutečnost jako tomu je u jiných ná
rodů.

IZ. Japonský buddhismus.

Japonský buddhismus, který po 15 století
ponského národa, možno rozděliti

téměř ovládal myšlení ja

na buddhismus lidový a buddhismus sekt,

Buddhiemus přichází do Japonska pod podobou pozdější složky zvené Mahe

jénam. Novémunáboženství otevřela cestu do srdcí japonského lidu trojí
nauka mahajánského buddhisrm. Na prvém místě buddhistická nauka o vykou

pení zaplnila prázdnotu šintoigmu ohledně posmrtnéhoživota.
bonzové slibují

Mahajánští

po smrti ráj, obydlený množstvím bučdhů, Dále mahajánská

mravcuka, jež nalezla opory ještě v nravouce Konfuciově, vyplnuje citel
ný nedostatek starého náboženství, jež nemělo mravních přikázání. Proc

lid mravní závazky byly shrnuty do pěti hlavních přikázání

zvomýchGokai:

Nezabíjeti, nesmilniti, nelháti, nekrásti a nepíti opojnýchnápojů.
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Vlivykonfuciánství

znam“-:.4me
v Japonsku již od 3.st., po Kr. Laická

mravoukačínského myslitele hlavně zdůrazňovala pletu v.žívotě ro

dirném a věrnost k vlasti,

jež u japonských rytířů samurajů byla vystup

ňována až k harakiri /čestné sebevraždě/. Všeobecnětato mravoukaje
znáza pod výrazem Gorin. Tudíž "v mravouce třeba líšiti,

co je spe

cificky buddhistické a co pochází z konfucianismu"/6/. Konečněbud
dhismus si získável lid uctíváním model. Z Buddhyv mahajánismu se stal
bůh, sochy Buddhovyse skříženýma nohamana květu lotosu,

s jednou ru

kou pozdviženou jakoby k vyučování zdobí všechny pagody japonské. Podob

ně jako v Číně velké uotě a oblibě se těšila bohyně Kwannon,
matka milosrdenství, již si představovali s množstvímhlav, rukou i nohou,

Často si ji též anázornovali jako matku sedící s dítkem na klíně.
Vnitřní dějiny japonského buddhismujsou vlastně dějinami tvoření

sekt. Japonské buddhistické sekty usilují dojíti blaženství nirvány bud
vlastním úsilím a pak se mluví o "s v a té

c e s t 8" /Shodo-mon/ne

bo zdůraznováním odevzdenosti se do milosrdenství Amida Buddhy, který

je prvotním zdrojemsvětla i života. Pak jde o druhou cestu "č i stou"

/J od o- mon/.

První cesty se drží sekty: Hosso,Kógon,Tendai, Sin

gon, Zen a Niširen. Po druhé cestě pak kráčejí dvě velké školys:Jódó a
Shin. Též se nazývá tento směr "brána čisté země“, "Vliv buddhismu

nezměnilvnitřně náboženské ideje starých Japonců. Přistavěl kdomácí

tradici tradici cizí, k pantheonukami připojil pantheon nový. Pod vlí
vem umění buddhistického chudičký chrám kami se proměňuje v architekto

nickou stavbu, ale v nitru samýchšintoistických tradic se neměnínic.
"Gesta bohů" zůstala tek jako byla před patnácti věky"/7/.

Křesťanství v Japonsku,
Svatý František Xaverský v roce 1549 přistal v Kagdšiměa na Kiušlu
a ve svých "Epistolae japonicae“" píše příznivě o domorodcích: "...mravní
-

.—

-

6, Alex.Brou: Japon-/Diction.Apolog. de la foi catholigue-Ales-II.tom./
str. 1206.
0
|
T. Jos. Dahlmann:Les religious du Japon-o.c.-str. 303,
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a čistí Japonci". Křestanství se rychle ujimá a zvláště. za šoguna
Nobunagase rychle šířilo, tak že kol r. 1603 bylo křesťanů na 600,000
a měli dokonce svou katolickou universituo Bohužel, později šogun Hideyoši

s osobních důvodůpronásleduje křestany a zvláště kněží, "bateres" jsou
prohlašováni za uhlavní nepřátele země. Desítky tisíc mučedníkůsvou

krví dosvědčují svou věrnost Kristovu náboženství.
Y současné době jsou podmínky pro šíření křesťanství v Japonsku

opět příznivější, nebot šintoismus je nemohoucía,britahtoms v očích
Japonců je značně zdiskreditován. Ale velkou překáškou pro křesťanství

je japonský duch náboženskéhoelekticism

a Ihostéjnosti,

Mluvčímtohotá

neblsahého zaměření japonského je známýmyslitel Fikuzava, Podle jeho

náhledu stačí k tomuto učelu každé náboženství., Doslovně píšes "Podle
méhonázoru není mezi tím a oním náboženstvím jiného rozdílu než mezí
čajem zeleným a čajem černým. AE se pije ten nebo onen, učinek je stejný:

Učitelá náboženství jsou jako prodavaši čaje a každý usiluje své sboží

umístiti na nejlepší místo. Náboženstvíje jako šat, který si oblékáne
a svlékámepodle pohodlí", Tato povrchnost a náboženskálhostejnost
japonských vzdělanců, i když vycítují

dobře, že důchovní základy dneš

ního Japonska jsou otřeseny, zastírá jejich zraku správné výhledy.
4, Náboženství babylonsko-assyrské.
Úvodní poznámky.

Ještě před sto lety náboženství Babyloňanů a Assyřanů bylo známojen

2 rozptýlených zmínekbiblických a zvyprávění světských spisovatelů,
zvláště ze zlomků třísvazkového díla "Babylonika* neboli "Chaldaika"
sepsaného knězemBálova chrámu v Babylonu, Berósen /2 3estopř.Kr./.
Dnes však vykopávky v Assgfi a Babylonii odkryly Zříceniny starých měst

jako Ninive, Ašur, Nipuru, Fcb"lonu a jiných, a tylo nalezeno tisíca
textů"psaných klínovým písmemod nejstarších

M.

dob až do půsledních stole

tí před Kristem. Byly objeveny dvě ohromnédvomíknihovny krále

Assurbenipala obsahující na 20.000 hliněných tabulek, jež jsou dnes
většínou uloženy v British Museum,Jsou též bohatým prameneu pro stu
dium náboženství babylonského a assyrského. Rovněž objevený zákonník
Hammurapihovzbudil oprávněnou pozornost v celám učeném světě. Anglic

ké, americké, německé a francouzské vědecké výpravy soustředily množ

ství materiálu pro novou vědu, jež je zvána assyrologie. Ačkoli v mu

seích je již sebráno moho látky, přec assyrologie nedošiu dosud tak

daleko jako egyptologie. Podařilo se sice rozluštití

klínové písmo, jež

semitští Babyloňané a Assyřané přejali od svých předchůdců nesenitských
Sumerů, německémubadateli

Grotefendovi a anglickému Rawlisonovi, ale

protože je to písmo slabikové a pojmové/ideogramové/, je třeba značné

ho důvtipu, cviku a znalosti k správnémupřečtení klínovisných tabulek,
A podnes ještě mnohotabulek, jež jsou uschovány v museích a knihovnách

evropských i amerických, nebylo ještě půečteno. Proto třeba doznatí,

že naše bezprostřední znalosti o náboženství babylonsko-assyrském jsou
dosud neúplné a prozatimní.
|
Dějiny Mesopotamie, Území mezi dvěmaveletoky Eufritem a Tigridem,

které nazývali Řekové Mesopotemií/Mežříčín/ bylo již Do dlouhá tisíci
letí před Kristem csazeno pilnými obyvateli. Tamější usedlíci využívali
dvou příznivých předpokladů pro vysokou zahradní kulturu, totiž teplého
podnebí a umělého zavodnování. Dnešní Irak se opět vrací k starámu zavod

nování a zmenšuje plochy pouště, jíž se stala tato urodná zeměpo obsa

zení dobyvateli tureckými. - Nejstaršími nositeli náboženskéhoživota
v Mesopotamii byli nesemitští Sumerovéneboli Šumírové. "Jeden z jejich

knížat Lugalzaggisi z Uruku kol r. 2700 před Kristemsjednotil

podrsvým

žezlem mnohomalých sumerských státeačků a tím otevřel dlouhou řadu předo

asijských velkých států"/1/. Ke konci třetího tisíoilotí

Sumerovéustupu

jí Senitům, kteří se ujímají vedení v Mesopotamii. Sumeřskářeč však dlóuho

1., Albert Schotts: Babylonische Relicion ----- Str. 43,
/Cari Clemens Dia Religionen dér Erde-Minchen-1927./
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žila jako řeč náboženskéhovyjadřování. Nejslavnější postavou vladaře,
jehož hlavním městem byli Babylon /Babilu znamená "brána bohů“/, je na

počátku druhého tisícíletí

Hammurapi/Hammurabi/, současník Abrahama.

Je to nejzajímavější osobnost babylonských dějin a snad Orientu vůbec,
Jeho říše zahrnovala v sobě nejen Babylonii a Assyrii, ale Hammurapi
byl vrohním vladařem nad Syrií a Kapadocií a snad i nad Egyvtem. V zi
mě ©. 1901-2 francouzská expedice nalezla

v Susách na ohromnémkameni

vytesaný slavný zákoník Hammurabi-ho. Hammarapibyl knížetem pokoje,
pravým otcem svých poddaných na místě Božím. V té době obyvatelé Meso

potamie bylí na vysokém sšupní kultury.

Hammurapiučinil na dlouhá

tisíciletí
středem dějin přední Asie výhodněpoložené obchodní město
Bsabilu a středem náboženství babylonského místního boha Marduka. Později

sice po několik století

uvěli Babyloňanév područí indogernánských

dobyvatelských národů Hetitů a Kasitů, ba dokonce i bojovných sousedů

Elamitů, ale přes to vše Babylon zůstal 'duchovní metropolí Orientu.
Všichni vládcové v Mesopotamii byli přesvědčení, že jsou u cíle svých tu

žeb, když obsazenímBabylonuna sebe strhli
-kněší, Ve l4.st.

lesk prastarých králů

před Kr. přicházejí v Mesopotamiina sesnu semit

ští Assyrová, Mocnároda hetitstého zlomil assyrský vladař SelmanassarI.

a ve 12, st. se proslavil szrýmivýboji Tiglatpilesar I. Jeho nástupce

Tiglatpilesar III. opět vytvořil světovouříši v Přední Asii. SargonII.
začíná pak svou wládu dobytím Samaří re 722. Než ponenáhlu se vyčer

pává síla vojenského státu assyrského. Ninive bylo posledním hlavním
městemveleříše assyrské.o Nejicenějším nepřítelem Assyřenů byl jim

poplatný kníže babylonský, Nahopolassar, jemuž se podařilo ná krátko

vytvořiti kvetoucí říši novobabylonskou/602-539/. Politika novobaby
lonská znamenala zničení státu judského a dobytí Jerusalema. Než sláva
Babylonu končí r.539, kdy slavné město nadlo do rukou Peršanů.

Náboženství babylonsko-assyrské.

Náboženskéklínové písemnictví babylonské lze rozděliti na pět
skupin: Jsou to povisy věšteb a znamení, dále zapřísáhání, modlitby
a chvalozpěvy, pak různé obřadní příručky a mythy.- "Po stránce nábo

ženské Babyloňané a Assyrové se téměř neliší" /2/. Oba národy byly vel

mi zbožné. Celý veřejný jejich život byl proniknut zbožností, ale i ži
vot soukromýbyl prohřát myšlenkou závislosti

na nadžemskýchmocnos

tech. Babylonsko-assyrské náboženství je potud monotheistické, pokud
zdůraznuje jedinou velkou, božskou moc, jež se projevuje lidem v roz

ličných jevech vesmíru a zvláště hvězdnatýmnebem.Pro tento rys se připi

suje náboženství babylonskémuráz astrální.

Nádherná, hvězdnatá obloha

na semitské kočovné /nomádské/ kmeny působila v tom smyslu, že povýšili

hvěždy, z nichž usilovali vyčísti vůli jediného, nejvyššího Boha, nako
nec na místo saméhoStvořitele a uctívali hvězdy jako samostatné, osob
ní bohy. A tak původní monotheismus upadl do mnohobožství. Monotheis

tický podklad babylonského náboženství byl předáván jen tajně v esote
ridkých naukách, o čemžsvědčí babylonská lyrika zračící se tak věrně
v kajícných žalmech babylonských. "Na předdějinný monotheismus v Baby

lonii poukazuje dále název boha ilu, podobně jako u Arijců jméno deus,
V době Hammurabi-ho se setkáváme s krásnými a oslavnými názvy jako:

Ilu-am-ranni /Bože, pohleá na mne; Iluturam /Bože, obrat se ke mně/,

Ilu ma-ilu /Bůh je Bůh, Šuma-ilu-la a jiné./3/.

Babylonská theokracie.

Kol r. 3000 př.Kr. Mesopotamienebyla ještě říší stejnorodou, byla
rozdělena na množství malých států v čele s některým městem. Každé město

mělo za svého pána nějakého boha, jímž prý bylo založeno, ten měl tam

chrámažil uprostřed svého lidu, aby přijímal jeho pocty, lid svůj
2. Ant. Michelitsch: Allgemeine Religionsgeschichta+0.6.-— str. 164.
3. Srov.: Ant. Michelitsch: Allgeneine Religionsgaschichte-- str.165.

chránil a bojoval po jeho boku v době války. Hlavní bůh měl kol sebe
celý sbor bohů podřízených, uředníků, ministrů a jiných služebných

božstev.-Viditelný vládce, král státu a města, se nazýval zástupce
a kněz boha /p a t e s i/. Podle přesvědčení poddanýchbyl pro tento
uřad vyvolen bohen a měl svou moc od boha a byl vlastně plnomocníkem

božským před lidmi, Mesopotamskýdespotisms

byl proto daleko bezohled

nější než egyptský nebo římský v době císařské, Ale mesopotamskákníža

ta si byla vědomanejen svých práv, nýbrž též své odpovědnosti před

bohy. Králová mesopotemští byli spíše jakýmisi pastýři svých národů,

nikoli tyrany v obvyklémslova smyslu a jako zástupci lidu svého byli

povinní se káti za jeho hříchy a tím utíšovati hněv bohů,

Postavy bohů babylonských a asseyraských.
Starý sumerskýbůh A nu

byl uotíván jako král bohí a bůh nebe.

Jeho manželkou je bohyně Antu a jeho dcerou Ištar.

Bůh Anu záhy ustu

puje do pozadí a byl uckáván jedině v něstě Uruku /Bráchu/, něstě to
bohvně Ištary a byl tam nazýván Dér. Vedle Anu vystupuje pán semě a
vzdušné říše, E m 1 i 1. Byl nazýván prostě Bel neboli: Pén a jeho něs
tem až do doby perské bylo město Nippur. Bůh vodstvay moudrý E a, pán
města Eridu, byl považován za ochránce všech žimeslníků, nemocnýcha

uzelníků. S i"n byl uctíván jako bůh měsíce a Šanaš jeko bůh sluncčej
oba měli svá střediska uoty, Sin v Ureu a Harranu, nám známýchměstech
z doby Abrahemovy;, a Š a m a š v městě Larse a Sipparu. V době Hammurabi

ho /podle assyrologů je to biblický Amrafel/ vystupuje do popředí baby
lonský bůn Ma rdu

k.

"Mardukjako říšský bůh v Babylonu je výtvorem

kněžským"/4/. Podle mythu ostaní bohové mu podstoupili

dobrovolně vládu.

Marduk se stává bohem jermího a poledního slunce a tím pánem veškerého

života. Podobněi Tammuz,milenee Ištary, je bohemjarního rostlinstva
a byl oslavovén hlavně v mythu "0 sestoupení Ištary do podsvětí". Ištar

4, Priedr., Jeremios:Semitieche wčiker in Vorderasien=-s4r. 533,
I.Bd.1925-/Lehrbuch der ReligionsgeBchichte
v.Chanterie d.1.Sausaye-/
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je bohyně babylonská, jež v sobě zahrnuje všechny ženské postavy bohyň
podobně jako v Egyptě bohyně Isis.

Je jasnou hvězdou Venuší, je matkou

bohů a královnou nebeskou, bohyní vélky a lovu. Je též prohlašována

za ©

bohyni smyslné lásky, čímž se jí dostalo nedobrého věhlasu, jehož původ
ně neměla. O název hlavní svatyně Ištary se přele města Erech, Agade,

Ninive a Arbele. - Vedle uvedených hlavních božstev partheonu babylorr
ského existovala ještě další drvhořadá božstva. Byl %oNebo neboli Nabu,
bůh města Borsippu, který měl podobný ukol jako egyptský Thot a rovněž
byl ztotožňován s hvězdou Merkurem a stejnojmenným bohem řeckým.

Assyrové velmi uotívali boha války Ninurta, dále boha pečsvětí Nergela
s jeho manželkou Ereškigal. Assyřané oajkem na babylonském světě bohů

nic nežměnili, Jedině postavili v čelo bohů boha svého starobylého města
Assura a jemu dávali přednost před ostatními. Bylo by hnavné se zebý
vati dlouhou řadou druhotných božstev babylonsko-assyrských jakos Nindara,
Galalim, Kadi, Mami, Zamana a jinými, jejichž

dosud vysloviti.

nášvyýnedovedeme správné

Nebeští bohové byli všeobecně zváni v Mesopotamii

I g i g i, kdešto božstva zeměa podsvětí Anunáki,

Soustavy bohů.

Vzájenný obchodní styk mezi městy mesopotemskými.a pozdější sjedno

cení celé zeměpřimělo básníky a kněze, aby vytvořili ve světě bohů

soustavy. Jednou z těchto zajímavých soustav je babylonská soustava
Vytvořená v eposu o stvoření, v níž je zřejmý úmysl nadřaditi babylonské

ho boha Mardukanad sterobylou trojici
učiněno jemnýmzpůsobem, totiž

bohů: Anu-Enlii-Ba. Je to zde

tím, že bohové dobrovolně předávají vrchní

nadvládu Mardukovi, který za ně bojuje. Novývládce vebmíru je prohla
šován za syna boha Ea a za synovce boha Anu. Později nahrezuje starou

trojicí božskou, které vládle na nebi, zemia moři, trojice nová: Sir
Šamaš-Išter, což jsou vládci měsíce, slunce a Venuše, S ostatními hvěz
dami jsou uváděni v souvislost

a to Marduk s Jupiterem, Nabu s Merkurem,

Nergul s Marsem, Ninurta se Saturnem a tak během doby v Babylonu se vy

vinula soustava sedmi božstev.
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"ýčelem soustav bohů nebylo pouhé jejich řadění, nýbrž též překo

nání polythelsmu"/5/, Toto usilí po monotheism se zrečí jasně v textu
gachoveném ze 6.st.pnř. Kr., v něgšěNirib je ztotožňováh s Mardukem,

bohemsíly, Nergal je líčen jako Marduk, pokud je boheň války, Enlil
je líčen jako Marčuk, pokud je bohemvladařem, Sinje

wykreslen jako

Marduk, pokud osvětluje noc atd. Z těchto sezněmůa soustav bohů dlužno

vyvozovati, že Babyloňané a Assyřené měli skloň k monotheismu i v dobách

pozdějších, ale neuvedli své snahy ve skutek, Zachovalisi

až do kon

ce jakýsi monarchidcý polytheismus, neboř hlavní bůh byl v čele bohů
a pámer vesmíru.

Zbožnost a mravnost v Mešsopotamii.
Babylcnští bohové byli uctívání ve chrémech. Chrémybyly považovány
za obydlí bohů na zemi. Jen v Babylcnu bylo na 43 chrámů, Vedle chrámů

stála stupnovitá věž zvená zikkurat se 2,3 až 7 stupni. Na nejvyšším
místě věže byla svatyně. Věž boha Marduka byla na 90 m vysoká, stejně

i dole dlouhá a'široká.
planet.

V Borsippu jednotlivá poschodí věže měla barvu

Všechny chrámybalylonské byly nadány majetkem a kromě toho vě

řící platili

desátky, z nichž byly vydržoványbohoslužby a kněžstvo.

Prostředníky mezi bohy a lidmi bylí původně sami králové, kteří byli
současně veolekněžími., Proto jeden Z nápisů babylonských nabádá důrazněz

"Bojte se boha a ctěte krále." KEněžíbabylonští byli zváni "čistí" nebo
"pomazaní“"a kněžství bylo dědičné. Znáre na 30 rozličných názvů

kněžských spolků. Nejvyšší stupen kněžství tvořili astrologové a věšt
ci neboli baru. Svou vědu odvozovali od boha Šanaše, který ji prý zjevil
selnému Z prvých desíti prakrálů. Pozorovalisrůzná nebeská znamení

a z nich vysuzovali na budoucnost, Prorok israelský Ezechiel, který
dlcuho Žil ve vyhnanství v Babylonsku na poč, 6.8tebřeKre; nás zpravu

je o věštbách babylonských věštců, zmiňuje se o králi babylonském, který
0 —
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5. Ant. Anwender:Die Religionen der Menschheit-0.0.---Etr.34l.
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se dotezuje věštců, zda má táhnouti proti Rabathu, mostu úúmonitů, či
proti Jerusalemu. Nejobvysklejším způsoben věštění bylo pogorování

vnitřností obětních zvířat/na př. jater-hécatosdiovie,
se dál vozorováním obrazců oleje,

jež se tvořily nn vodě A jÍněs

Neméněbylo důležité postavení Ensží zeklínač.

odvraceti neštěstí,

p ří sáh

iný zvůsob

Tejichu

pohromy,nemoci a vodobná zlá

AO

e by ©

04

A

án Í uraženého boha. Babylonanéuotívali kroměbehů t5š

celou řadu duchů dobrých i zlých. Věřili, Že všechny metoci a neštěstí
jsou dílem zlých démon), zejména sedmí hlavních démonů, cteří sídlili

ne poušti. Zneli ovšěentéž duchy strážné. "roto formulky. jež odříká
vali zsklínači,

byly zaměřenyproti různým zlým dónomím, jako na př.r

Utteku, Šedu, Alu, Ekkimu a jiným. V Mesonotarii byly i kněžky, ženy to

zasvěcené božstvu, jež byly zaměstnány jako chrámová služebr: ce, ale

byl meal nimi i značný počet opravdových občínte /hlerodul

Babyloňané i Assyrové byli velni zboční, Uctívali své bohy občtmí,

modiitbari,

svátky, průvody i hudbou. Lídské cběti nelze z dokladu

orokázeti, ale v obětníoh modlitbách je zřejná myšlenka zástuoniotvís
obětní zvíře něla na sebe vzíti hříchy

ho očistiti

člověkaa swou zástupnou smetí

od vin. Velký počet chvalozpěvě. jež se sachovsly8 dávné

<
| minulosti
babylonské,
svědčí
vroucí,
náboženekémn
mvělení
acítění
„
UL
starých
Babylonanů a Assyrů. Jedním z nejkrísně64 jších
hymnů je chvalo
€.t.

Zoěy K bchymi Tšte v, který satří dg pebírky "Wodlitby pozdvížených
r
s
Ť
:
,
: .
*
«1
rukou,
Zní> taktoe
"YVzývém
tě, vládkyně
vládisn,W bohyněbchzn,
Ťštar,

královnu světa, vládkyně lidítOD

Mooná, jsi kněžnou-vznešené je jméno

tvé. Ty, o světlo nebes i země, sliná dcero Sirove, vůdkoněézbramí--
Ponoz pemovnico nebe i země, pastýřko vozemětenu, Bohyměmuži, Zětnr,

čejíhož usreserí nikdo nemá, Kammilostávěš shičdneš, žije
mrtvý. uzdravuje 56 chorý, nebývá préva nevrévný, který svatří tvou

bvář.t Překlad r knihysBábel und Bibel-Priedr, Delitzsch/.
a Assyínn: so obraceli k bohům,když toužili

o 43

U

Babrloňnné

od nioh něčeho dosáhnouti,

jako uzdravení nebo přízeň a podobně. Kroměmodliteb liturgických
měli též množství modliteb pro soukromoupotřebu. Y zachované kores
pondencí z doby novobabylonské se vyskytuje častos"Modlím se po všechny
dmý." Nebo syn píše svému otci taktos "Po všechny dny se modlím k Nabu

a Nana za život svého otce a na umysly svého otce se modlím v Ezidu'
„Jekyllto chrám boha Nabu v Borsippu/o

Právní názory babylonské poznáváme podrobně ze zákoníka Hammurabí-ho

z roshrení 3. a 2. tisíciletí

před Kristem. Jsou 'velmi podobnéisraelským

předpisům v sákonu Mojžíšovu, ovšem babylonské předpisy jsou původu čístě

lidského. Podle přesvědčení Babyloňanůkaždý hřích má v zápětí trest již
v tomto světě. Různá zaklínání, zapřísáhání a říkadla nás poučují o tom,

že zašehnávač nebo zeklínaš hledal příčiny zla ve příabu člověka. Kajíc
nýmvyznáním a modlitbou se hleděl zbožný Babyloňémusmířiti s rozhněva

nýmbožstvema zvláště v kajícných žalmech prosil o slitování-

Babyloná

né neměli tudíž nějakého zvráceného smyslu mravního, naopak projevují
w některých okolnostech velmi citlivé a jemné svědomí. Poměrk bohu je

velmi blízký, bůh podle víry babylonské provázel a ochraňoval člověka

jako své dítko, ovšemodstupoval od něho, když se dópustil hřích.

Pro

Bebylonanybyla právě tato opuštěnost o bohů největší kletbou hříchu.

Byli přesvědčení, že zlo, jež trpěli,

je trestem za chybya proto tolik

zdůrasnovalí nutnost smíru. Byla to ovšem jen básen služebná. Mravní

pojetí hříchu u Israelitů bylo však deleko vyšší a čistší,

Posurtný

ŽÍvo to- Vírav posmrtný
kivótduše byla

v Babylonsku všeobecné. Podle názoru babylonského:říše mrtvých je zemí
temnot a není a ní možnýnávrat, Město mrtvých je obklopeno sedmerými

hradbamia vládkyní tohoto království je Allatu neboli (Ereš-kigsl,
manželka boha Nergala. Babylonanévěřili též v posmrtný soud, jejž

kcnejí soudci Anunnaki. Posmrtná říše je zvána tóž skágallu neboli
pustá země. Dosud nebyla nalezena nějaká zmínka c babylonské víře

ve zmrtvýchvstání těl. Babyloňané pochovávali těla mrtvých do země,

aby "stín" člověka. ee mohl odebrati do "domutemnot". Zajímavě líčí

posmrtnou říši známýmythus "Cesta bohyně Ištar do pekel", podle
něhož tam hledá bchyně vodu Života, aby jí mohla probuditi k životu
svého mrtvého milence Tamuz-8a.

Babylonské mythy «

Vythy jsou jenom druhotným pramenempro dějiny náboženství.

Avšak

třeba k nim přihlédnouti, poněvadž jsou uzce spjaty s náboženstvím
babylonským. Nejznámějším je epos o stvoření zvený "Enumaeliš" "Tam

nahoře"/ podle počátečních slov /podobně biblická Genese je zvána Brešíth
podle počátečních slov:Na počátku--"/. Mythuevypravuje o tom, jak bo

hové povstali z chaotické dvojice Apsu a Tiamat, Zvod povstévejí boho
vé Anu, Bel a Ea, a pak se zrodil syn Ea-ův, Marduk a ostatní

bobové

nebeští. Vznikáboj mezi Tiamat a.habeskými bohy, neboť Tiamat je chtě

la vyhubiti. Mardukvítězí nad Tiamat /chaos/ pomocíkouzelných for
mulek, rozpoltí ji a vytvoří nebe azemi. Účelemstvoření zeně je, sby
zde mohly býti vybudovány chrámy bohům. Myšlenkovým podkiadem toboto

mythu, jenž je popsán v sedmí zpěvech na sedmi tabulkách, jsou přírodní

ukazy v babylonské rovině a zvláště boj jarního slunce se zimní nepo
hodou, dobou deštů a bouří,

Zajímavá je též báje o prvním člověku A d a po vi,

jež 86 vypra

vovala v Eridu, prastarém městě, kde byl uctíván bůh Ea, Adapa měl za

povinnost střežiti

a pečovati o bohoslužbu Ea v Eridu. Bůh Anubyl žár

livý a proto volal prvního člověka do svého nebe. Ale bůh Ea mi radí,

jak se tem má chovati., Velký rozruch vzbudil objev Jiřího Smitha, kte

rému se podařilo nalézti zlomkyklíropisných tabulek vypravujících o ba
bylonské potopě, o níž se již před tím vědělo ze zpráv Bercsových.
Nejzajímavěji o ní vypráví epos G i l g am eeš. Hrdina Gilgeneš neavětě

vuje svého předka Utnapištim-a /je to jakýsi babylonský Noe/ a rád by

ma němvyzvěděl, jak došel nesmrtelnosti,

-+ IT =

po níž on sám tolik toužil,

A tu muvypravuje Utnapištie,

jak se zachránil od potopy, Bohovéz

Anu; Fali] a ostatní totiž chtěli město Surippak znáčiti potopou
pro hříchy lidstva,

bůh Ea však prozradil umysl bóhů svémuoblíbenci

Utnarištim-u a poradil m, aby si vystavěl velkou lod, v níž by se
zachránil se svou rodinou a se svýmmajetkem. Po potopě 80 sami

bohové zhrozili zkázy, již způsobili. Nakoneose smilovává i Enlil

a učinil Utnapištim-a a jeho ženu nesnrtelnými.
Podobně je zajímavý nythus o Ištařae a Tammuž-+oví
, který velmí pří

vomíná egyptský mythus © Osiris-oví a Isidě. Tanmuz
byl uotíván již
v době starosumerské jeko vrátný a přímluvce v nel

u boha Anu. Tammus

je vlastně dvojník Ištery a je symbolenobnovující se ký

přírody:

vidová představivost zde měla velké pole nožností. dítko Tammusa pa

nemskyzahalená Išter značí každoroční jarní pučení, ale Termusumírá
pro šárlivost a lásku Tštařínu. Zoufalé bohyně ohče mrtváho milence

vysvoboditi z podevětí. T85av-Seymajako dvojice neobsahují tolíko
motiv růstu a motiv hvězdný, nýbrě namačují též pravdu, že neumírněná
smyslová láska skrývé vwso0bšsnrt.- Tyto mythy nelze srovnávati s vy
pravováními biblickými v Gemesí o původu světa, stvoření prvního člo

vška a o biblické potopě, neboť vyvěrají s naprosto odlišných pramenů.

Babylonskénáboženství a Starý Záko
|

Babylon po dlouhá tisfeiletí

byl představitelem mesopotámskékul

tury a právem byl zván "noskem jsle"., Dodnes vůščíme za mnoho starým

Babylonanům,stačí se míviti ©uinoovpiobví, kelondáři, sednidenním
týdnu, dvacetičtyřhodiBevéů. dnu, ivanáotiměsčním roku a jiných vymo
ženostech. Ačkoli je nespormé že Zxulturmíwliv Babylonie na ostatní

národy byl značný, přece není měžno;řiyustiti

výlučnou platnost tek

zvaného panbebylonigmu. Tento a:ěr totiž zovažuje astrální

a mytho

logický světový násor bebylonuvý sa eměrodetnýpro celý svět a všechny

vegetační 1 jiné mythy ostetíok

národů cůvozuje « babylonských,
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Z propagátorů penbabylonísmu jsou nejznámější bratří Jeremias-ové,

Winokler a jiní. Někteří panbabylonisté začali vztahovati vliv baby
lonský i na Starý Zákon a dokonce se objevila brožurka: "Mojžíš, Ježí

Úic

a Pavel, tři varianty Gilgameše". Ježto pod vědeckou rouškou bylo popu
larisováno mnohoomylů, třeba si všimnouti upřílišených závěrů nad

šenýcn obdivovatelů Babelu.

Různé obdoby, s nimiž se setkáváme v israelské archeologii a biblic
kém písemnictví a současně u mocnýchsousedů israelských na Eufratu,

jsou jen všeobecné a nesmějí nás másti. Lidská přirozenost je vždy a
všude podstatně stejná se svými tužbami, sklony i slabostmi náboženský

mi. Proto při modlitbě vnější projevy bohopocty jsou všudevelmi podobné,
na př. člověk pozvedá ruce k nebi při modlitbě, kleká, nosí v průvodech

posvátné obrazy, modlí se litenie

atd, Rovněžidea

o b ě t i je v zá

kladě ve všech náboženstvích. Očista až již skutečná nebo jenom symbo

lícká pomocí omývání, přenášení posvátné moci vzkládáníe rukou a jiné
náboženské ukony jsou věci odpovídající

lidské přirozenosti.

všeobecným náboženským sklonům

Proto by bylo nemístné z takovýchto všeobecných

obdob vyvozovatí předemnaprostý vliv babylonského náboženství ne nábo

ženství židovské. Delitzschova kniha "Babel und Bibel" způsobila mnoho
rozruchu hlavně svým zajímavým podáním. Je pravda, že Babylonané a Isra

elitá měli některé obdobnénáboženské představy a pojetí,
vysvětliti

avšak to lze

společným semitským původem. Náboženství Starého Zákona

je zjevením ve vlastním slova smyslu, jímž byli pověřeni proroci národa
vyvoleného. Svýmčistým monotheismen etickým a svým nadpřirozeným rázem

vyniká Starý Zákon nesrovnatelně nade všemi náboženstvími předkřestanský

mi, Proroci israelští

ostře odsuzují Babylonjako nevěstku a tyranku,

která ohrožuje pravé náboženství Boží sváděnímk pohanství a krutým

pronásledováním /Srovnejs Isajáš 14,47; Ezech.21,24/. Jenom slepec by
nemohl postřehnouti vznešenost důsledného mravního monotheismu ve všech

knihách Písma svatého Starého Zákona, který nesrovnatelně vyniká a stojí
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nad dusmnýmí
mlhami polythejstického

pojetí bohů a maglí zatíženou

mravoukounáboženství Babylonu. Zajisté v babylonskémpísemiotví,

ješ

představuje náboženské myšlení mnohapokolení, není vše mravně zvrácené

nebo jen pověrou."/6/.

Pod nánosem spousty mythiokých:představ a poly

theistických pojetí lze odhaliti BohaStvořitele, jenž řídí svět, kte
rý trestá lidská hříchy a s nímž se možnodostati do styku modlitbou.
Ale toto přirozené náboženství babylonské nesnose srovnání s nábo
ženstvím národa vyvoleného, jež má zřejný ráz náboženatví zjeveného.

Náboženství ostatních národů v Přední Asii.

Kanenejol a Aramejoi.
ZeměKanaan byla obydlena před příchodem Abrahanovýn národem s0

mitským, který se smísil s původními obyvateli ohamitslkými,«Zprávy, jež
podává 1 4. hlava Genese o stavu země Kanaan v době Abřahanově, je po

tvrzena klínopisným! doklady. Hlavní božetva Kananejoů byla: Hadad,
který odpovídal babylonskému božstvu bouře Remnanuj,byl bohemfenic

kého města By bl o s. Dalším božstvembyl Ba'al, který byl nasýván
též Adonnebo Melek "Pán" a konačně Astarte.

Kanamejci stavěli

bohůmchrámyna výšinách. Tek oltář v Ta aneku,

svým

byl vytesán

do skály na hoře. Kanenejská bohoslužba byla smyslová a hrubá., Oběto

vely se 1 lidské oběti, obětovené děti byly spalovány (Srovnej vypravo
vání o Molochu-Deuter.12,31/.

Příbuzní Kananejců byli

A r a m e j 6 i, kteří ve druhémtisíci

letí před Kr. obsadili sevemí Syrii, Uctívali rovněš Hadad-a pod názvem
Baal nebo Marnas /Náš Pán/. "Velmí stará a největší mesi bohynění se

mitskými byla Asterte, již Massoreté sovou Aštoroth a z níš Řekové

učinili Afroditu, se námjeví jako bohyněplodnosti“/7/, V Syrii byla
aja

:

—

6. Albert CondaminsLareligion des Babyloniens st Asnyriens-str.
/Huby: Christus-Parie Beauchesmé1944/.

« Raym.Louistlesreligions sénitigues-Diot.Apol.IV.-a+296.
DAles-Boauchesne Paris 1928.

753.

známa též pod názvem Athar nebo též pod všeobecným názvem Atargitis.

Byli jí zasvěcení kněží kleštěnci /Gallová/, kteří prováděli v ženském
oděvu k její poctě divoké tance.

Feničané.

Feničané patřili ke starší

skupině přistěhovalých Kananejec?a mě

li svá nejslavnější města blízko moře. Nejproslulejší uyl Tyrus
/"Brána národů"/ Sidon, Berytus /Beirut/,Byblus a jiná. Tento obchodní
národ, jenž byl všude známýa nikde oblíbený, koná coílevědomouosidlo

vací politiku a jedním z nejmocnějších měst koloniálního panství fani:
kého bylo punské Karthago. Města Tyrus a Šidon posilovala kunansjské

pohanství a byla stálým nebezpečímpra národ israelský.

Feničnné uctí

vali své bohy pod rozličnými názvy: Baal, Adon-Pán, Melek-král, Milkart
Královna, Astarte,

Ešmunneboli Adonis, v Karthagu byla známá Tanis,

karthaginská to Astarte. V popředí náboženství starých Feničanů byli
hlavně tři postavy bohů: Melkart v Tyru, Astarte a Adonis. Melkart je
vžšastně Bael. Pro jeho rys sluneční jej nazývali Řekové Apollon. Kana
nejští

Feničané svým ohavnýmzvykemlidských obětí připomínají americ

ké Aztéky. Sterozákomí zmí: v /Jos.6,26:;Král.3,22/ vyprávějí o straš
ném poblouzenÉ t.29,

"ceně prvorozeného", jež spočívalo v tom, Že pod

práh nově stavěného domubylo ukládáno prvorozené dítě,
chráněn proti

štěstí

aby byl dům

zlým duchům. Neméněchavný byl zvyk, že při veřejném ne

byly konány lidské oběti. Tak při dobývání Tyru Alexandrem

Velikým nebo Karthaga Sciplonem texla pmudem lidská krev gři obětech

dítek bohu Molochovi.- Astarte byla uctívána jako matka přírody, byla.
vnitřně spříbusněna s Kybele, Isidcou, Afroditou a Demetérou. Římené

nezývali karthaginskou Astarte, jíž byly zasvěceny v městě desky Tannit,

karthaginská "De a c o e le s ti

s". Dvojice Adonisa Astarte je

vlastně feniocká obměnak dvojici Temmuz-Ištar; Osiris-Isls,

Kybele

Attis. Po celém světě helenském byly oblíbeny tek zvané zahrádky
A oni 80 vy, totiž hrnky s rychle kvetoucími květinami, které

synbolisovaly vzrůst a zánik krásného Adonisa.
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Hetité,
V Kapadocii, Armenii a Malé Asií současníky říše babylonsko-assyrské

a egyptské byly dve státy Chatti a Miteni, Vytvořil je statečný národ
Hetitů, Pro nás je tento národ tím významnější, že jeho písmo rozluš
til a jeho indoevropský původ dokázal český učenec; Bedřich Hrozný

/Die Sprache der Hotiter-1907/.

Cenné vykopávkyv Boghazkoi, kde byly

odhaleny památky po bývalém hlavním městě hetitském, nás poučují, že

Hetité mluvili řečí indoevropskou, ale psali písmeniklínovým. Pokudmé
me správy o náboženství vyhynulého národa hetitekého,

pohyboval se

v linií pohanskýchkulturních národů. U Hetitů byl velmi uctíván bůh
bouře T e š u b. V jedná státní

smlouvě mezi oběmastáty hetitskými

jsou uváděni jako ručitelé amlouvybohové: Tešub, Sin-Šanaš, Ea-Anu
Enlil, Mithra-Varuna-Indra, To svědčí o tom, že na území Hetitů se pro

línaly tři náboženskéoblastis maloasijská, babylonská a arijsko-vedioká
/(Miteni/.

Malá Asi e
Malá Asie, zvaná kamenný most mezi Východema Západen, je v dějí

nách náboženských mimořádnědůležitá,

Na je jí půdě docházelo ke styku

nejrozličnějších národností a nejrozmanitějších náboženství i kultů.

Velmiznámým
božstvemmaloasijskýmje "Velká

Matka"

frygická

Kybele, která je zvána téš matkou bohů. K y be 1 e byla divoká bohyně
hor. Po jejím boku vystupuje její milenec Attis neboli Papas. Obě
božstva jsou Oopředenamnožstvím mythů podobně jako dvojice Isie-Serapis,

Ištar-Tamruz, neboť byla symbolemodumírání a movuoživnutí přírody.
Bohužel kult Kybelín zacházel do smyslných výstředností a sloužil k umy

slnéma uvolnění nejtemnějších pudů. Kybele e Attisem byli oslavováni

každoročně, Osdobenájedle, jež oznečovala Attise, bylanesena v průvodu
do ohrému Kybele. Kněží bohyně zvaní Gellové, si při průvodu, kde věřící

oplakávalí smrt svého boha, do krve rozdírali tělo a za svuků floten a
bubnů zuřivě vykřikovali., Po "krvavém dnu" následovala pak jásavá oslava
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zmrtvýchvstání boha Attise, přijímání nových věřících a koupel obrazů

božstev. Dokultu Kybelina byl přijat i obřad zabíjení býke zvaný
taurobolium a dlouho se tento kult udržel i v Římě. Ba dokonce císař

Julién usiloval povznésti toto maloasijské pohanství oslavnými řečmi

na natku bohů Ky bel

e,.

5. Náboženství Egyptanů,
Úvodní poznámky.

V klínovém nápisu nalezeném v El-Amarně je nazáván Egypt "Hikubta'",

náš užívaný název je původu helenského., Zdálo se, že tek svérázná

egyptská civilisace,

jejímž symbolembyla sfinga a pyramida, zůstala

stejná po dlouhá tisíciletí,

že nemělanějakých vztahů nebo příbuznosti

s jinými antickými civilisacemi Východua že se zrodila výlučně v udolí
řeky Nilu. Vykopávkya nové objevy však nás poučují, že v Egyptě je

nutno lišiti

dvě odlišné rasy, jejichž splynutím teprve vznikl jednot

ný národ egyptský v době historické,

Vlastní Egyptané byli pravděpodobně

původuasijského a svou vyšší vyspělostí si podrobili prvotní obyvatele
nížiny nilské,

Tito domorodci byli plemenemafričkým, příbuzným dneš

ním Berberům a Kabylům a podle zeanechanýchkreseb byli hlavně lovci

a pastýři. Je připomínán polohistorický,

mocnýpanovník Menesnebo též

Meni /kol £. 4.200 př.Kr./, za něhož přistěhovalý sjednocený národ
se usadil v dobyté zemi egyptské, stavěl zde města a vždělával půdu.

Pozdější objevy naznačují, že vzdělanost postupovala spíše od jihu

na sever a že all dobyvatelé přišli do Egypta přes Ethiopii.

Přehled

dějin

egy pt ský oh.-Prolopšíporozu

mění egyptského náboženství je třeba si všimnouti dějinného přehledu

dynastií faraonů egyptských. Obyčejně se udává třicet dynastií od
prvního faraona Menesa až po Alexandra Velikého, Egyptologové zachovali

rozdělení egyptskýchdějin na dynastie a rozlišují v nichtři

až čty

ři skupiny, jež nazývají říšemi nebo periodami. Tak slavný egyptolog
k
JA

uf
a

Lepsiua dělí všech třicet dynastií, na něž rozdělil dějiny egyptské
temější kněz Manethojiž ve „století
menů, na t ři

před Kristem podle sterých pra

velká udobí staré, střední a nové říše ogyptské,

Ovšemu Manetha třeba počíteti

s chronologickou chybou asi 1090 let.

Údobí staré říše zahrnuje v sobě šest prvých dynastií s jejich hroby
u Abyduv Horním Egyptě, jejich pyremidemi a nastabaní u Menfidy

v Egyptě Dolním, Pyramidy byly ochranné hrobky zespulých faraonů,

neboť se všeobecně tehdy věřilo, že posurtné štěstí krále závisí na
udržení jeho mumie. Masteby, čtyřboké to steuvby, býly hrobiami vznešených

Egyptanů.- V udobí střední říše střediskem Egypte se stávají hormo

egy>tekó Theby se svýmbohem im one

m/así kol r. 2000,. V této

době se pochovávají královaké mumiedo velxolepých gxalních paláci

s galerieni,

vtesaných do skal na břehu Zilu.-Erátký čas ovládá Egypt

dynastie cizích Hyksů, ješ je záhy vystřídána opět zanovwnickým
rodem

domácím.Nastává doba velkých zahraničních výbojů egyptských, jimiž

se ;-roslavila hlavně 19, a 19. dynastie ce svýmdmenofisem/egyptsky
Amenhotep/, Thutmosís-em a Ramse-m. Tehdy vyrůst ají nádherné chrámy

v Earmmaku,Edfu a jinde.

SámRauses III.

vystevěl 65 ohrémů k poctě

boha Amona.Výjimkouje král dmencfis IV., který přesfálíl

z Th6b

a jehož palác byl objeven ve vykopávkáchv Tell-el-imarňě.

Bylo tam

objeveno též mnohospisů jeho poplatných vasalů syrskýcha jiných.
Po tomto vzepjetí nocí egyrte:6é přichází nezadržitelný upadek, sš ko
nečně Egypt se stává kořistí Alexandra Velkého. Jeho vojovůdce Ptole

maíicoszakládá dynastii, jejímž střediskem se stala Aletandrie e za níš
dochází Ekhluboké synkresi egypteko-helenistické.
V náboženské kultuře egyptské snamenánetři výrazné rysy. Je to

na prvémmístě konservatigmus. Jako slunce a Nil po tisíciletí

plní

věrně svó poslání, tak i lid egyptský byl věrný starým tradicím nábo

ženským.Druhým
rysemEgyptaje náboženský synkreti

snu s,

nebot vše, co vynalezla egyptská nysl, bylo shrnuto v jeden celek.
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Ovšemegyptský synkretismus usiluje

zůstati na domácí půde, spokojuje

se s božstvy jednotlivých egyptskýchkrajů, jichž se počítalo asi 22.
A třetí

známkou, která je společná všem náboženstvím pohanským, je

naturalismu

s. Lidv udolíNilusledovalstopybožstvív pří

rodě, ale nepropracoval se k vznešenějšímu pojetí transcendentálního
Boha, nýbrž naopak egyptské náboženství končí v magii a uctívání zvířat

nebolizoolatrii

a teprve křesťanství vysvobodiloegyptský lid z tohoto

užasného upadku náboženského.

Preaenenynáboženství

egyptského.

O náboženství starých Egyptanů podávají zprávy řeští spisovatelé. Jsou
to Herodotos, Diodoros ze Sicilie

a hlavně Plutarchus Ve svém spise:

De Isida et Osiride. Vypravují všek jenom to, co sami slyšeli vyprávět
a pak v té době náboženství egyptské mělo za sebou již více než než tří

tisícileté

dějiny a bylo ve velkém upadku. Důležitější jsou prameny

be s prostřední

. Jsou to čotnénápisy,kresbya obrazy,zacho

vané dobře v náhrobcích, pyramidách a chrámech, jež svědčí o tom. že

Egyptané byli lid, který rád psal a maloval. Egyptské písmo jé nazýváno

hieroglyficoké

/posvátnéznaky/,pozdějíbylozjednodušeno

kněžstvemv písmo h i e r a tické
váno písma demotického. Nejdůležitějšími

a pro užívání lidové bylo použí
pramenypro náboženství egypt

ské jsou: 1, texty
py rami do vé, jsou to hlavněhymny,mod
litby, usloví a magickéformule,2. texty v rakvích
ze snu
l'ý ch, z nichž nejznámější je t.zv. "kniha mrtvých“",Byla to sbírka

kratších i delších usloví, která něla zajistiti
Tyto nápisy po rozluštění

mrtvémuvěčnoublaženost

egyptského písma jsou dosud zkoumánya luštěny

odborníky ve vědě zvané egyptologie, jako jsou: Maspero,Lepsius,Lexa

a jiní,
Egyptský pantheon.

Egyptané byli národ svrchovaně náboženský. Jak dosvědčují staro

egyptské památky, z nichž nejdůležitější

byly chrámy stavěné pro bohy

a hrobky stavěné pro mrtvé, středem celého životního zájmu sterých

Egyptanů byly dvě ideje: božství a posmrtný život.

Pro Egyptany slunce, ježz nebeského blankytu šíří proudy světla

a tepla, bylo nedokonalejším obrazembožství. Představovali si, jak
slunce každodenně pluje ve člunu po.aebóském oceánu a vnořuje se na noc

do neznáméříše, aby navštívilo

říši mrtvých a ráno opět od východu

se vrací. A tak i egyptské náboženství na první zběžný pohledse jeví
jako náboženství přírodní, hlavně sluneční, zdá se, že Bgyptenéuctí
wli slunce nebo měsíc, nebe, zemi a řeku Nil jako božstye. dle při hlub=

ším studiu se zjišťuje, že tc byly jenom obrazy a symboly, jež si brali
Egyptané z viditelného světe pro své náboženské předstevy a pojetí.

Avšek
nea
dně těchtosymbolů
se taji
víra v nejvyšší
bytost,
5tvožři tele
a tentoprovýBůhteprvepozdějibyl
meúčněn se sluncem. Dějíny egyptské cd nejsterší

doby tvoří hluvzě doby

vatelé přišlí sem z Asie a domorodékreny africké, a z této skutečnosti
možnovysvětliti

dmfí proud v náboženství, Dosti, pytrné jsou stopy pů

vodního monotheismu,víry v jednu, majvyšší bytost, která podle růz
ných kmenů a míst má různé názvy., "Ičen zonotheismu se Šlu dál, tím ví

ce zastiňuje, ustuvuje kultu zbožněnýchheroů, před,

jenž vlivom řnůž=

ských tříd zsabarvenbyl různými bájení £ mythologií"/1/ o Veúle víry

v jednu nejvyšší bytost a pozdéji ve více bobů 1ič odnejstarších

dot

| udomorodců
jeatrmý
kult
přírodních
silajevů,
sviáětě
slunce
zví
řat, zoulatrie, jež nabýváurčitých forar sozději n wásí se úslně s kul

| tenbohů
vyobrazovsných
předsteavovsných
sezvířecími
udy.
9rostoucí
kulturou se vznáhá zevnější náboženský kult božstev

a Bebývánevíčané

ho lesku vlivem farsonů a kněžských tříd, ale lidové náboženství ztrácí
w

ne svá Újednoduchosti z Zízí v ipověře u kouzelnictví.

,

euvláště v uctívání

«—Cub
7 2 MN
ho-SbCDP O P SD5 0 P

1, Jos., Hanuč: Háboženetví ve stěrém Egyptě,- V.Botrba-Prets 1925-etr. 17.
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zvířat a otrocké bázni př:d jejich tajemnou mocí. Takovýnáboženský
vývoj, či přesněji řečeno degeneraci, nám staví před oči vědecké

badání historicko-kritické a etnologické.
Zorvu každý kmen a každé město byly samostatné celky se svými

| zvyýšv,
bohy
khěžstvý.
Bgypt
vnejstarší
době
dějinné
byl
jakousi
mosaíkou kmenůusídlených v údolí Nilu. Ponenáhlu však dochází k poli

tickému sjednocování, ale přesto každé město si žárlivé střeží savé
bohy a obřady jako posvátné dědictví po otcžch. Záhy však nabývají vr

chu jasc náboženské střediska města Heliopolis, Memfis, Abydosa jiná,
£
»3e čířÍ
uotu ke svýmbohůmpo ostatní
„až

zemi, Jejich knéžstvo usiluje

rozilěm dúřívější náboženské představy sklcubiti v jednu soustavu a

vytvořuje hierarchii

egyptských božstev, Tak R a se stává nejvyšším

bchez v Heliopoli, Pt ah
o bežk

v městě Memfidé,F hot

ve Fayunu, A mon

vwHermopoli,

v Thebách. Obyvatelé uvedených měst

usiloveli psk aby žejich nejvyššímu místnímu bohu sepodřídila bož

stvaožzí.Čilíjinýmislovybyl jediný
B

opravdový

oh. který měl mnohonázvů, ele tytéž vlastnosti

"Nejvyšší Bůh, Bůh stvořitel,
v řezfřidě, Thot v Hemopoli,

božské,

se nazývá štum v Heliopoli, Ptah

Amonv Thebách, Horus v Edfu, Khnum

v Rlefantině. dle zkoumáma-l1ihlouběji, poznáváme, že tato božstva všu

če 18

cóž povahu, tytéž vlastnosti,

od pabe jemonusvou vrější

rysy“

tentýž ukol a že se odlišují

podobou a některými případnými, vedlejšími

Tak.náboženství egyptské se mámnejeví jako jednolité

nauko

vé beloso, nýbrž je to cuiše směsrozličných kultů stojících vedle
S86 «

Údobí

ste

ré

Ď Í š e « - Nejvyššímbohemegyptského

rantheonu v době staré říše je R a /Slunce/. Střediskem jeho kultu

bylo město (Om neboli He 1 i c po li

s vustí Nílu. Věhlas boha

Dá se BÍŘÉ po celé zemnia králové páté dynastie mu staví blízko Memfidy
OP 3CeA0 23 Gb.NÍ MDD
OS OUm NDK NAS
P O

z. A.Mailonz:La réliston ógyptienne- Dict.ňpol.d (Ales-s1.1322.
Besuchesne -1929,
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ohromný chrám v Abuširu.o R a je uzce spojen, ba ztotožněn se slun
cem, za dne v podobě lidské s hlavou podoby kotouče koná svou každo
denní okružní pouť ve člunu po oceánu nebeském a v noci pak jako

A tum

Rá

pluje pod obzorem. Zvláštní kult měl sluneční bůh

v Horním Egyptu v městě Edfu neboli Bedhetu. V době Ptolemájovců pak
byl mu tam postaven ohromný chrám, který dodnes budí obdiv. V Edfu

si představovali bcha slunečníhojako sokola

neb? v rodobě

disku-kotcouče nesoucího dva chrobáky a s křídly připravenými k roz

letu do prostoru
Šu zmeboli Šov
nebeští.

stojí

ge En hura

tnoboli Onuris jsou bohové

Š u je bohemvzduchu a podpirá klenbu nebeskou, Euhurat

zpříma a drží provaz. Bůhměsíční T ho t

byl uctíván ve střed

ním Egyptu v městě Šwuunneboli Hermopoli. Je představován s hlavou

ibise, Později ustupuje do pozadí a bývá označovántoliko za náhrad
níka bobd Rá. Byl prohlašován za tajemníke a písaře bohů, za učitele
moudrosti, již prý zjevoval lidem ve vědách a umění. Próto byl ztotoóž
nováén a řeckýs Hermem.

Po slunci a měsíci třeba si všimnouti bohů nebeské klenby. Ve vel

ké vážnosti byla bchyně Ilat-hor /doslovně "důmHora/“ Byla znázorno

véna s rohy krávy. Uetíveli ji po celém Egyptu a'v městě Denderu byl jí
zasvěcen chrám. Byla vzývána jako paní nebe a vláčkyná bohů,

Bohyně Bas

é

6 byla představována s hlavou kočky a byla po

važována za cehránkymíbudby a tance. So kh mi 6 s hlavou lvice
byla považováno ze bohyni válkyo R a i th

neboli "Yelká Matka" byla

důležitou bohyní DolmríhoBevpta a byla otěna zvláště v Baidu.

Phtah

byl velikýmbohemměsta Meafis. K jeho kultu se druží

kult Apise. Apis by. označován jako "nový život Phtaha", poněvadž se
věřilo, Že v posvátném býku menfidském sídlí

duše velkého boha. Úcta

byla prokazována zvířeti jenom proto, še v něm sídlil

Sobek,

bůb.

znázortovenýs hlavou krokodila byl uctíván jako pán

o vod
vměstě
Fayumu
voblasti
vodopádů.
-Min,bůh
ithyfalský,
byl
-

AB —

znázorňován s bičem v ruce.-

A m o n byl velký bůh v městě Thebách.

V době pyramid byl ještě málo známý a uctíván jen málo vyznavači. Za

svůj věhlas vděčí faraonům nové říše.- K h n u m byl prohlašován za

tvůrce zeměa byl uctíván v městě Elefantině,
starších

S e th

je jedním z nej

bohů egyptských. Byl znázornován s dlouhým rypákem a vzpříme

nýmaušima, Byl prohlašován za bratra Osirise, byl však nepřítelem

světla a zlomyslný.
Nejoblíbenějším egyptským bohembyl nesporně

O s i ri

s, původně

uctívaný v Dadu, malém to městečku v Deltě. Osirisův mythus má sou

vislost

s rozvodněnýmNilem, který pak opadává a tím je naznačena smrt

Osirisova,. Osiris byl též uctíván jako bůh posmrtňého soudu a král ří

še zesnulých /Amenti/. Jeho věrnou chotí byla bohyně I s i s, jejíž

tajuplný kult se rozšířil později i po celé říši římské, "Tato nejslav
něiší ze všech bohyn, Isis,

pocházela z Delty a opět se zdá, že asi

povstala z jedné bohyn nebeských"/2?/,

Údobí

nové

Synemjejich byl bůh Horus,

PŘíÍ š e.- Velképolitické převraty v Egyptě

měly samozřejmě též své ozvěny v oblasti

bohů. Egyptský Olymp je obo

hacen o nové bohy, kteří byli uvadení z Východu. Se Sethem byl ztotož

něn Bál, mezí egyptské bohy jsou přijati

G u a d e š, bůh síly Reffeš,

válečnice Anat, syrská Astarte a jiní. Výjimečnépostavení se připisuje
vytomto udobí thebskému A mo nu

. Již za 12. dynastie věhlas Amona

stoupá a je zván AmonRá. V nové říši Theby se staly královským sídlem

a prvním městemEgypta a proto též bůh thebský A mon

prvnímbohemv celé říši, Sláva Amona

-Rá

se musil státi

se šíří s výboji 18,

a 19. dynastie i za hranice a asijské vítězství ThutmesaIII. připisuje
básník Amonovi. Ramses II. ve chvílích nebezpečí u Guadeše vzývá Amona
jako svého ochránce a otce, Amonubyl též zasvěcen obrovský chrám v Kar

naku, který byl považován za jeden ze sedmi divů světa,- Episodou je

vláda AmenofiseIV., který usiloval oslabiti mockněžstva thebského
2P. Adolf Erman: Die Religion der Agypter.-Berlin u. Leipzig
Walter de Gruyter-?934--str. 32.
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a proto opustil 86 svým ArovremTheby a vystavěl nové stálo královské

na planině dnes zvané T a i 1- e 1 Amar

n a.. Amonbyl sesazen

a jeho místo obsadil bůh A t o n /sluneční kotouč/ jako jediný anej
vyšší bůh egyptský. Ale tato násilná reforma nepřežila svého původce.
Amonthebský se ujímá znovu vedoucího místa v egyptském pantheonu a

udržel si je až do příchodu křesťanství.
Naskýtá se zajímavý problém, jak vysvětliti

v Egyptě uctívání

posvátných zvířat a skutečnost, že Egyptans si znázornévali bohy pod

podobou

zví

ř e o £o Abychom
mohliuspokojivěrosřešíti tuto

otázku, náme poměrněmálo dokladův Řečtí spisovatelé

jako Herodotoe

nebo Dicdorcs a jiní popisují Egyptanyjako zbožné ctitele svířat, ješ
ve svých chrámechživí a uctívají

jakos krokodily, hady, kočky atd.

Ba vzdávají jim božskou poctuz mivuvímeO %2V. zoolatrií.

Tak tomu

skutečně bylo v době nábožeáského upedku, avšak nikoliv v dobách star
ších. Předmětemzvláštní vety v Memfiděbyl býk jsise a v Heliopoli býk

Mnévis. Je ale zajímavé, že sní bůh R á v Boliopoli nál bůh Phtah
v Memfiděnikdy nebyli znázováování s hlavou býke a přes to býk se tam

těšil posvátné úětě. Někteří egyptologovéusilovali goolatrii egypt
skou vysvětliti totemismem/např. Loret/. Podle jejich soudu prý zpo
čátku existovaly v Egyptě kmenyšakala, sokola, býka atd. Po sjednocení
zemětotem ztratil svůj svláštní význama zachoval ti Jem významnábo
ženský a byl zbožněn. Pravděpodobnější a jednodušší je výklad PoMallon-8,

že totiž obyvatelé jednotlivých měst egyptských ui vymyslili jako odznak
s symbol svého boha určité zvíře. Usilovali tak si zachovati své nábo

ženství a aspon zdání politické nesávislosti /Srovnejs Hesics Egypt 

Dict.Apol.-I.-8l. 1328/.
Egyptská bohověda a mythologieo

Je jasné, že nemohla tsvaví dále svobodnárepublika bobůegypt

ských, kdyš zeměbyla sjednocaao Vládce a kněžstvo vítězné oblastí

- 90 

usilují

podříditi svémumístnímu bohu božstva podrobených uzemí.Tento

pochod se soustředoval hlavně ve třech kněžských školách vHeliopoli,
Memfidě a Thebách.

a/ Škola

heli

o pol s

k á.- Kněžíohrámu
bohaRáusilují

shrmouti všechny rozptýlené náboženské prvky v jednotnou soustavu.Tito

vzdělenci sebrali texty pyramid a vytvořili podklad pro známou"knihu
mrtvých'". Současně seskupují bohy egyptské do trojic

a svým způsobem

vysvětlují původ světa, Podle bohoslovců heliopolských na počátku pano
val chaos, temný oceán, zvaný N u n. První bůh Atum se ujímá uspořádá

ní světa. Vystoupil v chaosu v podobě slunce a tak vznikl nejvyšší

bůh

R a . Atun Rá žije ze sebe a od nikoho nic nepřijímá. Stvořil

čtyři páry bohůs Šu-Tafnut, Gueb-Nut,Osiris-Isis,
ovzduší, jež odděluje oblohu Nu t

Seth-Neftys. Šu

je

a zemi O u e b.. Vše, 00 žije na

zemi, pochází od G u:e b „, a co na nebi, má původ od Nut. Osiris a Isis

naznačují urodnou zemi egyptskou a zurodňující vody Nilu. Zapřisáhlý

nepřítel Osirise, Seth, znamenáneplodnou část. Egypta4 pou

š 6. Ta

kové byly názory školy heliopolské, jež projevovaly chvalitebné usilí
po sjednocení bohů,

b/ Škola

mem fid

sk ú/Menofer/.Bohoslovciv Menoferu

se snažili dokázati, že jejich bůh Pht

ah

je původcemvšech bohů,

tedy i heliopolských včetně AtumaRá. Podle výkladu myslitelů memfid

ských na počátku existoval jediný Phteh. Chvalozpěvna Phteha zdůraz

nujes "Vytvořil bohy, učinil města, založil vše. Umístil bohy do jejich

svatyn, dal jim jejich oběti", Účelemvšeho tohoto usilí bylo oslavití

Mem f idu

c/ Škola

a jejího hlavního boha.

t he b ská

„- Názorybohosloveěů
thobskýchjsou

známy z hymnů Amonovýcha z chvalozpěvu Amenofíse IÍ.

na. siunce.

Hymny

o Amonubyly napsány na papyru. Amonje v nich líčen jeko jediný stvo

řitel všech věcí, jako nejvyšší pán, na němžvšechno závisí, a ostatní
bonové jscu jeho podřízení sluhové, Amonvítězi nad nepřáteli a je
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dobrotivý ke svým vyznavačům. A m o n

je jediný vladař bohů a nemá

obdoby. Úsilí o sjednocení všech tří nejdůležitějších

egyptských bohů

je zřejmé v době RamsaII. z tehdejšího chvalozpěvut "Nejsou než tři

bohové Am on, Rá

a Ph t ah ---.,Skrývaje své jméno je Amon,Rá

je eho tvář, Phteh je jeho tělo. Jeho města jsou navšdy určena, Theby,
On a Memfis ne věky-=", "Je tedy vlastně jen jeden věk, bůh sluneční,

který se zjevuje ve viditelné podoběslunce a přece není prostě tím
bohen't/3/, mnstonáboženství sluneční odpovídá ethnologicky otceovsko

orévnímu stupní egyptské kultury., Kromězjednodušení a sjednocení bož

ských vostav v Helionoli a jiných městech se projevovilo též usilí

o

M5. bohy vwrodinné kroužky. Tax znůme ročinu bohů: Osiris-oteo,

cenncca
Horus-=eyng
podobně
vw
Thebéch
jetrojice
bohů:
mon-Mut
Chéngu. U1levní bůh má však vždy rysy bohu slunce. Uromě bchoslovných

prežšulací uvedených škol vzniklo ještě nnožství legend, zteré měly

doolniti historii

ogyptských bohů. Tyto legendy vytvořené obrazotvorností

—idáovou
doplněné
výmysly
kněžstva
byly
mezi
lidem
značně
oblíbeny,
Jsou ovšer Jenom druhotným pramenempro dňjiny egyotského náboženství,

Zněná byla legenda o oku boha Rá. jež ztrutil

u když bolestí si

z9i, vodle legendy z jeko slz vznikli I.dí, Jiná legenda vypráví o tree

o dání
voboužených
lidíbohyní
Hethorou
vjsnár
JŠíjestvěrk
mythus
o „irivoví
aZstaš./"rof.
Leze
1 núas
Velrey
Eseta/.,
Úsiris,
o sy%
Jueba
vruk
boha
Řá,nastuuvil
Ba: „mo
Byl
$0ponovn

—úoběrý
dobrotivý.
pod
jehož
žezie:Myil Sšastně.
Jeho
zlý
brzo

o 6 h byl vání na sv.ho brě.

o

usiícčval o jeho 962

| stif,čvěrná
Osirisova
choť
Zais
bd“ned
svým
nanželen,
přece
seD0
Fa

»

árřilo Sethovi „stí usmytiti Osirise a vboditi kousky jeho tžla do Nilu,

Buh RÁ posílá naříkající Tsiúáéna uencd

nubíi

se, který přivádí

Cpirisa mnovuk životu 4 Osiris se stávé ayní vládoem v říši mrtvých
7-40E €XE-mEBLD060AEOTČS O P 6 O O

„súsnňůer:Dle Religicnen der šensohhelt - str

310,

Amenti. Syn Osirisův, Horus, se stává mstitelem svého otce. V hrozném

závase přemáháHorus svého nepřítele a vítězství

je od bohů přiřčeno

Horovi.Legendamělauspěch, protože její prvkybyly lidsky

lí

b £ v 6, hlavně líčená láska Osirisova k spravedlnosti, manželská včr
nost a mateřská něha Isidy, synovská uota Horova a vítězství

sprava

dlnosti.

Magie a věštění kazy egyptského

náboženství.

Magieneboli kouzelniotví usiluje o to, aby si podrobila božské
síly a použila jich pro své učele. V Egyptě bylo kouzelnictví velmi
rozšířené a setkáváme se s ním ve všech dějinných dobách egyptských,

Bylo v takové oblibě, že se námzachovaly dokoncezmínkyo školách

mag i ků, Úředníkouzelnícise nazývali cherhebové

a fa

rao je míval stále k ruce. Kniha Mojžíšova Exodus se o nichzmiňuje,
jak dovečli napodobovati některé divy Mojžíšovy a tak odváděli faraona
od poslechnutí příkazů Hospodinových. Již texty zachované v pyramidáchn

přinášejí množství formulek kouzelných zaměřenýchproti zlým bytostem,

Nejslavnějším kouzelníkem egyptským byl Satni-Khamois, syn krále Ransa II.
Vypravovalo se o něm, že si opatřil knihu Thotovu, v níž byly obsaženy

kouzelné formule. Hojně byly též používány kouzelné hůlky, z nichž mno
hé byly nalezeny při vykopávkách, Rovnéž ve hrobech byly nalezeny mnohé

amulety, jež dnes plní vitriny evropských museí. Jsou to malé předměty
z hlíny, skla, kovů, jsou většinou popsané znakypodobnými hieroglyfům
a sloužily mrtvým i živým hievně k zehánční zlých duchů,

Nejstarší věštby jsou připisovány faraonu AmenofisuI, Dělníci
steavějící pyramidy uctívali

tohoto krále a svěřovali se mu se svými

stížnostmi. Král jim zjednával právo v podobě věšteb, Tento způsob se
dál i později zvláště za theokracie thebské, kdy kněz Amonůvoznamoval

vůli boha prostřednictvím věšteb. Bohužel, toto býlí a plovel v oblasti
náboženské nakonec téměřudusily pre náboženství.
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Bohoslužba

egy pt 8ká .- VEgyptěbyl původně

nejvyšším knězemsám farao. Kněží egyptětí byli zároven učiteli li
du, národními pěvci, hvězdáři, duchovními otci umění a tvůrci boho
vědy. V údobé nové říše stouple autorita

kněžstva Amonovav Thebách,

ba dokonce zatlačovala do rozadí i moc faraonů, Po pádu 19. dynastie
ne Šas se onoenuje i světské moci velakněz thebský. Kněžstvo každého

chrámubylo nezávislé a majetek, který byl prohlašován za vlastnictví
bchů a mrtvých, byl mnohdy nesmírný. V každém ohrámů egyptském oddělo

vala vnitřek chrámovýod ostatního světe zvláštní stavba ozdobená fa
sádou, jež je zvána pylon. Za ní byl uvnitř čtvercový dvůr se sloupy,

který připomínal římskou basiliku, Ve zvláštní místnosti vpředu pak
stál kamennýtrůn boha. 2 několiko vapyrů thebských je námtéš.snáme.
celá chrámováliturgie.

Knéz každodenně vstupoval do svatyně, zapaloval

tam ohen a recitoval modlitbu k tamějšímu bohu, vři čenž vkládal na

*

ohen kadidlo. Když vonný dýmzahalil svatyni, přistupověl ke stánku
boha, odhalil jej a pak se klaněl a recitoval modlitbusz"Budveleben

Amon=Ra,kníže nebe, nejstarší na zaii, jenž dlíš ve všech věcech, je
dinečný jei mesi bohy, nejvyšší blaho všech bohů, pane pravdy, otče

bohů, jenž jel vytvořil lidi a stvořil jsi dobytek, pane toho, co jest,
jenž stvořil jal plodonosné stromy=---" /Srovnej: Dr. Fr. Lexa: Nábo

ženská literatura staroegyptseká-2.díl/.
Tato pravidelná bohoslužba se xonala při zavřených dveřích, Tolíko
o velkých svátožch socha boha byla nesena v průvodu kněži v Jjakómci

člunu a byla umístěna na dvoře chrámovém,aby lid mohl též uctivati
svého bohá., O lidové zbožnosti egyptské nás ocučují dva druhy dokladů:

sočky bohů a rozličné votivní přečuěty, Při vykopávkách v Salsu, Memfidě,

v Thebácha jinde bylo nalezeno tisíce

sošek ecyptukých hožstev. Jsou

oravidelně s hlíny, sádry nebo bronzu. Zejménanředstavovely oblíbeného
boh» Oelrise. Množství čevocionálních přednští je nopsáho oslavnými ná
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čuši ÚBaťate při smrti unikko Předstuvovoli st ji jako ptáka. Jindy

si ji předstevoveli jekč leknín, jenš v noci z rybníku vykvete. Nebo

o jaro
hače,
terý
tniunlně
zalézá
dodiry,
nebo
krorodila,
který
vylézá
m

2 uroudu na břeh“,;7“ „Nižší, tělesná duše "k a! je vázáénsna hrob,

težto

P

vyšší duše "b wTvázáně není,- Podle víry Bgyvtosů po smrti při

chází duše před soud Osírise.

Soud je podrobně popsén ve 125. hlavě

Knihy artvých. Osiris dle Tnihy mrtvých soudí za pomoci 42 soudců.

Ánubis, který úodle mythu pohřbil Osiriso, váží srdce zesnulého na va
nách. Thot, jajenník bohů, zaoisuje výsledek. Před souden duše zesnu
lého se vyznéví ze ba
šivota pozemského taktos "Bud vozdraven; velký bože,

o Přišel
jseutobě.,
mů,
vane,
abych
svatřil
tvou
krásu.
Zném
tebe,
znám
4? bohů, Eteří js0u s tebou v této síni. Nehřešíl jsem proti lidem,
neporážel jsem úobytka určeného k oběti, nechoval jsem se neslušně na

místech posvátných; nekonal jsem ničenností esnedopustil jsem se nepocti
vcosti--- nikdo nehladověl mou vinou, nezabil jsem nikoho a nedal jsem

rozkazu k vraždě-—--Jsem čist,

jses čist atd.- Nejvyšší soudce nakonec

pronáší rozsudek nad spravedlivým těmito slovys"Nechť jde spravedlivý
ne všechna místa, kamkoli ohce nřed duchy a bohy. Nebude vypuzen strážci
9 0 W7 2

b.

3
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ode bran Amenti." Podle přesvědčení Egyptanů rukopisy "Knihy mrtvých"

nikdy nepřirustily

odsouzení toho, kdož je měl u sebe. Posmrtné místo

blaženosti nazývali Egyptané Amenti. Někteří spisovatelé starcegyptští

tvrdili,

že říše mrtvých pod vládou krále Osirise je rozdělena podob

ně jako Egypt na 12 krajů. Egyptská eschatologie rozlišuje trojí udobí
posmrtného života: semotářský život zeemulého ve hrobě, Život ve spo
lečnost: blažezých v Anentí a život s bohy v nebi. Tyto +74 posmrtné

ivoty se nevylučují, nýbrž naopak doplňují. Mythuao Osirisovi tvoří
střed obruen o posmyrtnémživotě Egyptazů.

Úoča

k nrtvým.

- Největšípovinnostípozůstalýchzesnu

lého je uchovati život dvojníka "ka" ve spojení s tělem mrtvého. Zenře
lý měl dále 1. po emrti žíti,

proto tělo mrtvého bylo balsamováno.

Mrtvola byla zbavena vnitřností,

jež byly vloženy do zvláštních 4 nádob

zvenýchkanopy. Dovnitř těla byla vložena draselná sůl a tělo bylo na
plněno vonnými mastmi a ovwinutolněnými pásy, ješ byly popsány magický

m. foreulikami a obrazy.

Tak duše "ka“ měla připraven opět vhodný pří

bytek. —-Pělo sesnulého faraona bylo ukládáno do ohromných staveb py

ramidových, vedle nichš byl přistavěn chrám propředkládání obětí. Kol
pyramidy královské se družily hroby egyptských velmožů zvané m a 8 t a

b a s, v jejichě blízkosti rovněž byla kaple pro předkládání obětí/srov.
Sagaarah/. V době faracnů thebských byly královské hrobky vtesávány
do skalnatých hor, tak že vznikla ohromnápohřebiště pelácová. Dohrobů
bylo ukládémo wše, co mohl potřebovati zesnulý pro sváj posmrtný život.

Zvláště jsou zajítavé sošky, které zovou archeologové "raepondanty“

/v egyptštině uehabtie/, jež měly za učel pomáhati zesnulýmv práci,

po přípedě je uplně zastoupiti.
Vliv egyptského náboženství,
Mezi Egyrtea a Palestinou byly četné styky, vzpomeňmena Josofa
Egyptského, Mojžaše = na zalého Ježíše. Množství dokladů písemných
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svědčí o styku faraonů a palestinských knížat. Tak Mojžíš je název
egyptský, Šalamoun byl spřízněn s egyptským faraonem, do Egypta se utí

kali proroci jako Jeremiáš a četní židé, kteří se obávali msty Babylonu.
Tak vznikly silné židovské osady v Leontopoli a Elefantině. Přes to však

egyptský duch neměl zvláštního vlivu na náboženství biblické. Zjevené
náboženství si vůči Egyptu uchovalo svou vnitřní samostatnost a rozlič
né obdoby a příbuznosti jsou čistě podřadného významu.

Egypt se stal známýmkultem Isidy,. Řecká dynastie Ptolemaiovců

usilovala

z řeckých a egyptských prvků náboženských vytvořiti nábožen

ství nové. Hlavně byla šířena ucta k Serapisovi /Osiris-Apis/,

jemuž bylo

postaveno serapeum v Memfiděa v Alexandrii a též kult Isidy měl velkou

přítažlivost

pro Řeky i Římany. Isis byla ve spojení se všemožnýmibož

stvys byla vzývána jako bohyně plodnosti, hvězd, podsvětí, moře, krásy,

mateřství, byla uotívána též jako bohyně štěstí,
matka a bohyně všech /Panthea/.

spásy a konečně jako

Pod tímto rouchem přichází do Říma, Již

za Sully byl v Římě sbor kněží Isidiných zvaných Pastophores. Senát sice

zakazoval její kult, zákony proti uctě Isidy byly obnovenyAugustem,
Tiberiem. Avšak císař Kaligula byl příznivcem tajuplného kultu egyptské
bohyně a dal ji postaviti

chrám na poli Martovu. Od té doby kult Isidy

se těšil veliké oblibě v celé říši římské, Obřadytohoto kultu jsou nám
dosti známé. Každé ráno byla odhalována socha bohyně, kněží její konali

oběti a zpívali chvalozpěvyk její poctě.
Nejvýznamnějším svátkem bylo Navigiun fsidis

dne 5.března. kdy se

konal slavnostní průvod k moři. Při němnesli kněží obrazy bohyně a
posvátnou nádobu s nilskou vodou. Na moře byla pak spuštěna ozdobená

loďka, zasvěcenábohyni. Ještě slavnější pak byl svátek I nventio
O si ri

s, který připomínal smrt Osirise, jeho hledání Isidou a jeho

konečné vzkříšení. Tato slavnost se konala na počátku listopadu. 0 ta
jemných zasvěcováních /initiationes

mysteriosae/ zanechal ném zprávy

Apuleus ve své li. knize Metamorfos. Podle jeho zprávy kněz Isidy uváděl

myste-zasvěcence do chré..

Kropil ho svěcenou vodou. Po deset dnů

,
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„žení vosmrtné blaženosti a učastenství na štěstí

bohů-

úboženství Isidino není jediným příspěvkem do pantheonu

římekéh.

Esvyptšě
povstala celá tajná literatura,

cencůrbzín sro zumí $elná“;4,

která jeno zasvě

Mluvilose 0 "heretické

uzavřencoti“, což naznačovalo tajnost a nepřístupnost egyptských nauk
nezasvčeeným/Hormes-Thot/.

Z á v š rt Podle zprávy Herodotovy Egyptané byli nábožnější než ostatní
národy. Svoupovehou byli dobří, přímí, vážní a vyrovnaní v životě.

Znali jediňého S tvo

ři tele

všach věcí, nebe i země,bohů

i Jidí. Byl si vědomi, že jednou budou klásti

počet ze svých činů

vpředneuvlatitelným

Soudcem a že tehdy bude dobro odměněno a zlo spra

vedjivě

Než tyto jiskřičky pravd náboženských zapadly do ná

trestáno.

nosu straéních omylů. Jako jiní národová též Egyptené upadli do mnoho

božství.

L dále ještě, na oltáře rostevili tvoryurčené pro služ

bu člověka

„směli se rozličným zvířatům"/5/. A preto pro ně snad

více než$r“ jizo něrodybylotřeba osvobozuj«s

cí Prev

3 ďs

6, Náboženství Tndíe.
Evropskémučlověcu bývá Indie zemí pohádek e tajuplné

její nauky

lákají zvláštů zvídavé duchy. Osobní štěstí hledají v poznání domnělé

prajednoty, již nalézají vwchrámusvého srdce. Indický monism
*

4. Ant. ČRWODKOTE
Die Religicnen

der Mensohheit-o,0.-+-stro

5, Alexis Hel one La religicu des Égyotiens--- str. V45e
/Huby-Chrántus-Peris Besuchesna 1944.,
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329.

vždy měl přítažlivost

a sebevědoměsliboval

svým vyznavačůmnově krá

lovství lidského vykoupení,
Též na půdě naší vlasti

se hlásí ozvěny těchto proudů a našlo se

několik vášnivých obdivovatelů theosofie starých Indů, již s obětavou

horlivostí šíří ve svých sdruženích a předkládají tyto líbivé nauky
vý

pod tajuplným rouchem, vyzdobenýmorientální

mňohomluvností,
.

Vzpomeňmena rozruch způsobený Krišnamurtim, jenž byl prohlašován

za nového Buddhu 20, století

našimi theosofy, připomeňmesi spolek

pražských novobuddhistů nebo spolek zesnulého redaktora Weinfurtnera
WPsyché" a jiné podobné společnosti,

Společným znakem všech těchto

sdružení bylo idealisování indického myšlsní spojené s jeho přeceňo
váním,

Vzdělaný křestan potřebuje zaujmouti správný postoj k těmto prou=

důma proto je nejvýš nutné, aby znal aspon v podstatě náboženské nau

ky daleké Indie, jež opředené svatozáří vrcholného myšlení lidského

jsou mu tolik doporučoványvýetředními ctiteli

indického monisnu,

Pro porozuměnínáboženského vývoje staré Indie dlužno si kratičce

předeslati pojednání o náboženskémmyšlení arijských Indů před jejich
příchodem do Indie,

Náboženství Arijců vpravěku,

Zemí, odkudvyšli Arijci, byla pravděpodobněstará
B a k t r i e, Jak známok Arijcům se počítají kmenyindoarijské

a

iránské a k tak zvané západní větvi patří Řekové, Římané, Keltové,
Germáni a Slované, Srovnávací jazykozpyt dokazuje, že mezi těmito ná

rody je nejen příbuznost jazyková, nýbrž i po stránce národní a nábo
ženské, Jazykozpytné studium zdůraznuje jedno, společné arijské

pr an á bo ž en s t v 1, V dobáchpředhistorickýchuctívali Arijci
jednoho Boha, jejž nazýveli

-zářiti"/,

D y a u s /z kořene sanskrtského "div 

Mnohoznačnýdyu znamenádan nebo "nebe", Deva
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je

intensivum od dyu. Příčestí "Dyaus“znamenátudíž "z á řícií“,
tg y 1 6 í o 1%, "n a b a". Pod tímto názvem "Dyaus'" neměli na mysli

staří Arijci nebe hmotné, nýbrž podobně jako tomu bylo'u starých Čínanů,
osobní bytost.

"Dyaus pitar“

zmamenalo"Otec nebe'.,

I z hymnůRigvedy se poučujeme, "že první z bohů toho druhu byl

Dyeus to jest Zeus, je tam zván otcem bohů"./1/.Podobně zajímavě píše
o víře pravěkých Arijoů v jednoho osobního, etického Boha Leopold

v. Sohroeder, profesor na universitě vídeňské, Tento vynikající

sanskrtista píše doslovně: "Již delší dobu se, tvrdí a dokazuje, že
Arijcí neboli Indoevropané v pravěku uctívali: jako hejvyššího Bohanebe;
že již tehdy jej zvali "Otec" nebo přesněji v uzkémspojení "Otec nebe',
Ve Vedě se objevuje stará postava Dyaus, "Nebe" nebo světlé

nebe", jež

bývá též zvána "Dyaus pitar", Otec nebe. Má přídomek asura, jehož původ
ní význambyl "Pán" nebo "Vládce"/2/.

1. Zdá se tedy, že v době, jež předcházela údobí Řígvedy, Indové

uctívali starého Dyauspitara jako Dyausasura-"O4os nebe" též jako
Pána nebe, jako nejvyššího Boha s pána nad boby i lidmi a že pak posdějí
tento Dyaus.pitar neboli Dyaus asura přepustil vládu nejvyšším bohům
vedických hymnůa to králi bohů Varunovi. Ba musel ustoupiti

i před

jinými božskými postavami deroucími se do popředí myšlení vedického,

a nakonec se jim i podříditi jako na př. Indrovi. Neméněje pravděpodobné,

že toto uctívání Dyauspitara neboli asury jako nejvyššího boha spadá
do doby jednoty indoperské, kdy ještě větev indoiránská žila ve společ

ných sídlištích

s větví indoevropskou a že tento bůh je týž jako

Ahuramazdahposvátné Avesty. Mohli bychomho nazvati mutatis mutandís
indoevropským Jahvem.

U Indů Dyaus asura se později víc a více ztrácel až zanikl uplně,
|

l.. E.WashburnHopkinss"India Old and Newwith a memorial adress" -str.
London-Bdw.Arnold-1902.
|

2,Srov.sLeopold v. Sohroeders:Arische Religion-I.--atrs

/Hassel-Lípsko1914.//
i
iM
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93.

U Pefršanů však naopak raforma Zorosastrovu wyzdvihla tohoto starého

boha do vyšší, duchovnější oblasti.

Při této reformě mubyla odebrána

část jeho názvu a to výraz Dy a u s. Snad ge tak stalo z obavy, že by
tento výraz mohl snadno způsobiti

se stává Ahu r a- ma zdah,

záměnuBoha s přírodním nebem. Asura

velikým, moudrýmPánoma vládcem

avěta 1 lidí,
Podobně je pozoruhodná skupina indo-iránských božstev zvaných

Adityas. Je to skupina bohů, v níž toliko jediný je nejvyšší a ostatní
jsou jen výrony a názvy jediného nejvyššího, Tato božstva postrádají
mythů, nejsou to ani božstva přírodní, naopak jsou prohlašována aa. tvůr=
ce, ochránce a vykonavatele věčného, neměnnéhořádu jak přírodního tak

zvláště mravního. Jsou to bohové dobří a svatí, Je zajímavé, že Indové

v době vedické věříli ve Varunua božstvo Adityas a v ních uctívali
něco vyššího, odlišného od ostatních božstev svého Pantheonu a to pod

sta tně rozdílného.
2., Pro poznání povahy nejvyššího Boha arijského pravěku je dále

významná
a oharakteristická ta okolnost, že Dy aus

pi tar

vystu

puje jasně jako strášce mravního řádu a soudce dobra a zla, práva a bas

práví, věrnosti a věrolomnosti. Tedy je to velký, etický Bůh, bůh věr
nosti a přísahy starých Arijců a výrazem touhy lidského svědomí po věč=

né, bošské sankcí.

3, Staroarijský Bůhnebe nebyl téš nějakýmbohem přírod-=
n ím, nýbrš Bohemetickým. Má obdobné rysy jako měl Jahve, velký a etic
ký Bůh šidovský.

4. Rovněžnelze staroarijského Bohanebe chápati jako boha a ni

mi s ti

okó ho, vzniklého z uoty duchů, Není zde totiž důvodu, proč

by bylo nutno jej považovatí za sbožněného ducha nebo za zbožněnou duši

zeamulého. Vědyt je považován za Otce bohů i světa a celého pokolení

lidského, proto nelze vyvozovatijeho původz uoty

k předkům.

Známýodborník ve srovnávací vědě náboženské MaxMůller naznačuje
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náboženský vývoj Arijcoův tomto nástinu: "Přad 5.000 lety jej svali

Arijci, kteří mluvili sanskrtew, Dyupatar-Otec nebe. Před 4.000 roky
Arijci usazení v povodí Pendžabu DyausPitar /Oteo nebe/. Před 3.000

lety Arijci na březích Helespontu Zeus pater /Oteo nebe/. Před 2.000

roky Arijcí italští

Ju-piter, w temnýchlesích Germaniepřed 1.000

lety jej vsývali jako Tiu nebo Ziu",
A še téš pohanští Slované věřili v nejvyššího Boha, který bytuje
ma nebí a vše řídí, mámebezpečně zjištěno s mmohadůlešitých a ne

podezřelých sdělmí cisích pozorovatelů /na př. Prokopia a jiných/.
"Z tóto jednoty názvu Boha arijského vyplývá nutný závěr, še
Arijoi před svýmrozchodem uctívali

jednoho, osobního, všemohoucího

Boha"./3/.
Dlušno si zmovhpřipomenouti, Ža steroarijský

Bůhnebyl nějakým

bohem přírodním, nějakým zosobněným a sbožněným jevem přírodním, ný

brž Bůh otický, který se ovšem v přířodě projevoval mocněa vznešeně,
Nebyl to tóš nějaký bůh vzniklý zbošněním duší nebo duchů, coš

dotyrsuje 1 okolnost, še staroarijeký BůhDyauspišar, na rosdíl ode
všech bohů přírodních a amimistických, není zahalen v roucho mythů.

Je tudíž oprávačné tvrzení, še "nejvyšší BůhIndoevropanůbyl je
díiný bůh nebeský "Otec nebe"-Dyaus pitar,

Zeus pater, Juppiter, Piu

atd./4/
Indie nábošenské.
Před druhýmtisíciletím před Kristem kmenyarijeké překročily hra
nice mezi Baktrií a udolím Indu a ponenáhlu se usásovaly v sevémí částí
Přední Indie tek svanémHindustánu. Původní obyvatelé dravidičtí byli

pravděpodobněna nižším stupní kulturním a ustupují před dobyvateli nebo

-



3. Ant. Michelitsohs: Allgemeine Religions Geschichte-Úras Styria 1930
8tro 271.

|

|

4. Friedr. Cornelius: IndogermanischeReligionsgesohičhte-Erm.Reinhardt
Mnichov 1942 —-str.63.
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se jim přizpůsobují. Arijci se s praobyvateli mísí a běhemstaletí
povstává dnešní typ Hinda. Náboženský vývoj Arijců v Indii byl mmohem

nepříznivější než v Iránu, Indický Varuna, ač často byl opěván jako
ochránce řádu, nestal se tím, čím byl Ahura-mazdahv náboženství

Zoroastrově, nýbrž klesl v indickém Pantňonu na boha měsíce a pozdě
jí boha moře. To je téš náznakem, jak se vyvíjely náboženské dějiny

w Indii. Brzy po vniknutí Arijoů do Indie vznikly pravděpodobnětóš

známékasty. Prvé tří jsou kasty aríjské a jsou to kněží /brahmáni/,

rytíři /kšatrijové/, rolníci /vajslové/. Čtvrtá kasta řemeslníků/eudras/
je povašovánaza dravidickou, kdežto ostatní bezkastovní pariové bylí
považováni za lidi besprávné. Indie byla seně sama pro sebe. Indovi

byla jeho vlast celým a jediným světem, mimonějš nechtěl znáti jíný,

Nedostatek enorgie podlamoval zájem pro praktický život a osvětové po

třeby postupemčasu vyvroholily v těsný, jednostranný názor osobní spá
sy. VYpřítmí epokulace vyhnala duše Inda chorobně do výšky jako květina

v temnémsklepení, kdyš postrádá slunce a vsduohu. Stojíme přímo ohro
meni nad bezměrnýmmořemnábošenské literatury,

jíš se nemůže vykázati

žádný jiný starověký národ.
Z důvodůsnasšího proniknutí do náboženské oblastí tajuplné Indie

se rozdělujídějinynáboženské
na udobí vedické,
brahnán
ské a hkinduí seti oké „ Vedlese staví náboženstvísekt,
z nichž nejznámější je Jainísm. /Dšinismus/ a zvláště Buddhismus,který
bývá často uváděn mezí náboženstvími světovými,

I. Náboženství vedioké.,

Historicky nejatarší indické nábošenství býrá sváno nábošenstvím
vedickýn podle prastarých, posvátných knih Indů zvanýchVeda /Vědění/,

a. Prameny t
Y ed a /rodu mužského/je literatura
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úžasného rossahu, V podetatě

"vedická literatura je literatura theologioká"/5/. Sestává ze 4 sbírek

/sanhita/. Jsou tos lo Ri g v e d a, jež je nejstarší anejcennější
památkou indické literatury

2. Samaveda

a obsahuje hymny, ohvalozpěvy nasbohy.

je kmihapísníkněšáských.
3. Yadžurveda

je vlastně obětnímrituálembrahmánů.4. Atharvavedas

obsa

hovala písně rázu magického /avána podle kněze ohně - atharvana/.

Podleobsahukaždáčást se dělila na tak zvanár1. Hantras
neboli svatá slova ve verších, 2. B r a h m an e s, jež jsou vyovět
lením posvátných veršů vzhledem k oběti, a 3. 5 u * r a 9, oož byly

krátké obřadní předpisy.
Brahnanas jsou prosaická pojednání ke každé z védickýoh sbírek,

která osvětlovala obětní ukonysje

vysvětlovala symbolickya zdůvodňovala

starými legendami a bájemí. Tato tajemná nsuka se dále rozvíjela v tak
zvaných "lesních knihách" /Aranyekas/, jež byly tak zvány podle toho,

že jejich tvůroi brabmánina sklonku své životní pouti jako poustevní

ci v lesích se věnovalivýlučněvedickémustudiu. Upanišády
pak byly ony části Brahmanas, které se obíraly úvahami o Brahranu.
V ních nauka, jež byla podklademhymnůa obětní služby, byla propraco

vána filosoficky, Pravidelně tvořily závěrečnoukapitolu jednotlivých
Brahnanas a proto byly též zvány Vadantas neboli gakončenímVéd. Podle

indického náhledu vedické texty spočívají na zjevoní /e r u t 1/, kdež
to Sutras /na př. zákoník práva všeobsonéhonebo rodinného/ náležejí

k tradicizvenésmriti.
"Rigveda nám podává náboženství, Atharvavoedamagii, Jadžurveda

a Brahmanasmagií s theurgií,

Upanišády pak theosofii.%"/6/. Tyto hlavní

prameny staroindíckého myšlení nevznikly ve stejné době, vlastmí Vedy

jsou časově-nejstarší,

Brahmanasvznikly později jekošžto theologická

pojednání a Sutras doplňují zející mezery. Samozřejměpro posnání
P

"=—

5, Helmuthv. Glasenapps Die Religionen Indiens-Alfr.Krčner

Stuttgard 1943-str. 56.

6, L.de la Vallóe Poussin: Le Védisme-Paris 1909—--str.39.
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náboženství staroindíckého je nejdůležitější

to zpěvů, jakýchsi litanií,

R Y g v é d a, sbírka

jimíž kněží vedickýchArijdů provázeli

svá obětí, "Tyto chvalozpěvytvoří s valné části jakýsi ritnál k oběti
soma"/7/. Vedle sbírky 1029 hymnůRigvedických mají pro náboženské dě

jiny druhotný významtéž Brahmanas,

Mluví-li se o náboženství v e d i c ké m, pak náne na mysli
náboženskoukulturu starovedíckou. Pozoruhodnáje starovedícká nauka

o bosích a oběti,
b., Bohové vedíčtí.
Indové v udobí vediíckémvěřili ve velké množství nadsenmskýchby

tostí. Ale charakteristickým rysem vedického náboženství není polytheia
mus /mnohobožství/, i kdyš se mluví o 33 bozích. Nebot vedičtí básníci
vždy opěvovali jednoho s bohů jako nejvyššího, pravého Boha., MaxMůller

nazývá násor na bohy u vedických Indů kathenotheismea. Staroarijský
bůh Dy U, O němějsou ve starších hymnech zmínky, ustupuje v posděj

ších zpěvech vedických Varunovi /snad souvisí tento násev s řeckým
Uranos-Neben/. Varuna má ješvě: rysy pravého boha a je spíše bohemvše

arijským než čistě indickým. Varunovi jsou podřízení vělohní nesmrtelní,

Varunovyvůle poslouchají bohové. On je stvořitelem, propůjčuje sílu,
mléko kravám a srdcím dobrotu /5,85/.

Varuna vložil do světa mravní zá

kon a odpouští hříchy, V rigvedických ohvalospěvech vystupuje do popře
dí ařetelně božské a nad přírodu povznešené postavení Varunya jeho
etický význam. Poměrněmálo těch hymnůtýkajících

se Váruny patří k nej

vznešenějším částem Vedy. Připomínají starozákonní 'žálmy a jeou ozvěnou

mluvy biblické vůbec. K Varunovi ae téš pojí víra v osobní nesmrtelnost

a posmrtný život,

Vedle Varunyse objevuje Mitra, to jest přítel, který je e ním
<

“.»

We

7. Herm. Oldenberg: La religion du Véda-Parie F.Alcam 1903--str.
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v úském spojení jako průvodce svého Pána. Často se uvádí přehled 33
vedických bohů, po 11 pro říši nebe, vzduchu a země,

1, X bohůmsvětelného nebe patří uvedený Varuna, král všehomíra. Sem

spadá tóž Surja/Savitar/,

bůh slunce, jejž dosud Hindovévzývají,

Višnu je rovněž bohemslunce, ale spíše symbolemsluneční činnostis

Pušan jako bůh sluneční představuje spíše jeho činnost živitelskou.
2. Z bohů vzdušného prostoru jsou nejznámější: Vaju /Vatu/, bůh větru,

Rudra, bůh blesku; Pradšanja, bůh deštěs Indrah, bůh bouře a jíní.
3, Z bohů zeměbyl nejoblíbenější

Agni, bůh ohně; Soma, zosobnění opoj

ného nápoje Somy+Brihaspati nebolí Brahmanaspati byl uctíván jako

bůh modlitby.

Jedním z nejdůležitějších

bohů vedických se ponenáhlu stává bůh,

kněz 1 obětník. A g n i, k němuš je zaměřena většina hymmůRigvedy.

Je prostředníkem mezi bohy a lidmi a ucta k němuje projevem arijekého

sklonu co možnásblížiti

a překlenoutí rosdíl mezí bohema člověkem.

Nejoblíbenějšímvšak bohemvedickýchIndů je nesporně Indrah,
národní hrdina bojovných drijců, popíječ celých rybníků opojné štávy
soma, "Indra má na sobě již mnohérysy boha přírodního“ /8/. Ostatní

bobovéustupují před Indrou do pozadí « I nd rou
období zbožnění přírody. Jeho znakemje síle,

vlastně začíná

je bohembouře, vítě

zemnad démony,Vedičtí básníci zcela zřetelně vyslovují svůj odklon
od pravého Boha k bohůmmythickým ve veršis "Indrc,

tobě bohové svě

řili plmouvládu /asurya/, již měl dříve Dysus"/6,20,2/; Dyausnebyl
sice v uplnémzapomenutí, ale již ponenéhlu se stával nesrozumitel
ným a nejasmým době vodícké.,

0, Oběti a kněžstvo vedické,

Vedické náboženství je náboženstvím o bě tn í m v pravém slova
8, Helm, v. Glasenapp: Me Religionen Indi 6n8-04C+=-St7.63.
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smyslu. Bůh ohně Agni je +šude prostředníkem mezi světem pozemským

a nadzemskýma sluneční bohové Savitar i Pušem se stévojí průvodci

duší. Zavádí ee pohřbívání žehem. Obětují se obětí krvevě jakos skot,

ovce, kogy, a s nekrvavých obzvláště rýže, obilí, mléko a opojná štá
va, posvátný nápoj bohů, eome. Dekota pří obětech byls považována za

nejhorší hřích. Ponenáhiu proniká do obětních obřadů m a g i e /kou
zelnictví/

a pak ovšemustupuje do pozadí pravý náboženský poměr

k bohům. Bohovémizejí za obětí, stávají

se při obětech pouhými stá

tisty., Brahma,věčné slovo vedické, plné kouzelné síly, otevírá vše,
i nebo, když je vysloveno bez chyby, a kněs brahnén se stává mocným
magikem, bohem zde na zemi. Z tohotc vývoje směremk magií si možno

vysvětliti rozhodující vliv kněžské kasty brahmánskéa tak druhé udo

bí náboženských
dějin Indie se zovevýstižně brahmanísmenm.
II. Náboženství brahnénské.
Druhé udobí náboženských dějin v Indii bývá označováno jako udobí

brahnaniemu, protože v něr udávají ton náboženské spekulace brahmánů,
Kdežto v prvním udobí byl zdůrasnován významobětí, nyní se klade důras

spíše na poznání. Dříve se postupovalo ke spasení člověka cestou skutků

obětních /karme marga/, nyní však cestou poznání /dšnána marga/. Z reakce

proti

neagismu mastupuje
udobí filosofie

a

mysetioismu.
1.,Podutata

brabhbmanisemu.

Brahnenísmemrosuníne filosoficky

a asketicky prohlicuboné a zjedno

dušené náboženství vedické. Wěkteříautoři roslišují brahnánství v už
ším slova smyelu, směr to spíše filosofický a pak brahnánství v širším
slova amyslu, pod něž sahrmují 1 tek svaný hinduísm, zaměření spíše li
dového. Zdá se rozumnější povašovati brahmanísm i hinduíiem 24 jeden ce

lek, který v sobě zahrnuje dvě složky, dvojí proudění: theosofii a lí
dovou sbošnost. Brahnánské náboženství v jádře již nacházíme v básnických
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částech vedických. Ale hluboké myšlenky jeou domyšlenyv prosaiokých

Brahnanách a Aranyekách. Tato díla bývají někdy táš zvána Upanišády.

"Tpaníššdy jacu pojednání o nábošeaské filosofii

a počet jich přesahuje

číslo 200%/9/. Dalším pramenempro bráhmánské náboženství je velkolepý,

národní epos Mahabkharata,pojednávající o králi Bharatoví a rosličných
bozích a hrdinechs neméně zajímavý je epos Ramajánam,opěvající skutky
Bámy, jednoho se sestoupivších

avatarů boha Višnu. Výzbamnépro poznání

náboženství brahnánského v širším slova smyslu jsou téš "ZákonyManu"“,
Kasta brahnánů je výlučným, rosahodujíčím prvkem v starším údobí brahma

misu. Pravý bralmán podle sákoníka Menumusil projíti

čtyři údobí Bi

vote. Ve svémmládí jako brahmánský žák se učí znáti Vedy a po 12 letech

studia měl uměti Vedu spamětí. Druhoujeho povinností bylo salošíti

ro

dima, aby v ní vychoval syny; kteří by pokračovali v pluění posvátných
zákonů kasty. Kdyžbrahmán sestári,

pak již nebylo vhodné„aby dlel dále

ve světě klamm. Jeho působištěm nyní měla býti loskí samota, kde by
umýbvováním a soustředěním se pronikl myšlenkově do tajemství Arenyakaě«

Když pak v samotě získal plnou nadvládužnad ovýni mmysly, vrací se nosi

lidí jako askéta /sremana/, vyprošujeai mlčkyalrušnů a tak jako ši
voucí příklad svatosti putuje důmod domu.%otedybyla čtyři údobí ši
votní poutí brahnána: šák Vod, pán domu, poustevník a šebravý mních. Tím

docházel brahmán svého spasení /Brahmánirvány/.

Co odlišeje sásadně náboženské myšlení indické od nyšlení západní

ho je pojetí Bohaa duše člověka. Tento rosáílný násor vystihují slova,
Brahma a karma.

Zo Brahnan.

Slovo Brehman, jež je kašdému Indovi notyhodné, původně

znemenalomodlitbu/od kořene brih,. Tak v Rigvedě Rrehnen je výras pro
kouselné slůvko, jež provází obětní ukon. Brahman/rodu středního/,
SH

nh

daný

9. Paul Oltramaret Lhistoire des idéea thóosophigues dans 1/-Rntaistýšéš.
Perie-Leroux-1906,
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jakási neosobní a všenocná síla měla magický vliv na bohy, V Evropě
se uvádí ovšem jako nejznámější bůh brahmánský Brahma, Názor, že je to

nejvyšší bůh náboženství brahmánského, je však mylný, Z neutra Brahman
se vyvinulo Brahma rodu mužského, jež mělo význam "prosebník“". A proto

že hlavně kněší se modlili, byli zváni brahmáni, "prosebníci", Později
podle násoru brahmánůneznamená Brahmajen modlitbu, ale spíše toho,

k němužmodlitbasměřuje.Brahmánisoudili, že je to neosobní;
věčné prasíla, jež proniká svět. Brahmaje jedině pravé bytí /Set/ ;

pravá inteligence /Cit/ a pravá blaženost /Ananda/, jediné skutečno,
"ans realissimum". Brzy je líčen Brahmajako bytost neosobní, brzy jako

bytostuaspbáí.
Vedle Brahmanazná brahmánská theosofie ještě

A t m a m a /deoh/,

Tímto výrazem se označuje jakási duše, sterší výraz byl prana, Je to

nejjemnější prvek našeho já, obraz nejvnitřnější duše, jakási prasíla,
jež všechny jednotlivé bytosti oživuje. Zatím 00 Brehmanměl zaměření

spíše do šíře, jde Atmanspíše do hloubky, A "sákladní naukou Upanišád

je totožnost Brahnana s Atmanem,jakousi duší člověka"/10/. Ježto vše,

co je mimoBrahnyje vlastně nebytí /Asat/, nevědění /Acit/ a utrpení,
proto člověk může dojíti

svého vykoupení jedině poznáním, že Atman, lid

ské Já, je částí Brahmána.Toto pro lidské štěstí tak roshodující pozná
ní je vyjadřováno známýmualovím brehmánským: "Brahma ahsitjá

jsem Brahma,

nebo formulkous "Tat tram asi"-to jsi ty. Úslovís "Tat tvem asi" nazna

čuje jakousi intelektuální revoluci, nebot to znamenaloprohlašovati
atmana /Já, duši/ sa absolutno čilí jinými slovy: "Tvůj Atmanje Brahman,
neboť Brahmanje Atmen". Proto můšemestaroindickou filosofii

nazvati

akoenickým monismem.Není to čistý panthoiemus, nýbrž přesnějí bychom

tento názor mohlisvátí th e o pani

8 mem, jak správněpodotýká

prof. Otto a vyjadřuje heslemt "Deus est omne-Bůhje vším".
MNÍ

10, Gonr.v.Orelli: Allgemeire Religionsgeschichte-Bonn E.Weber-1921

str. 37
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b. Karman. Dále odlišuj“ zodstatně myšlení evropské od indického taju

Bevede
zp

ještě převtělování /e tekpeyohosn/nezné., "Staré twíře, jež

ee

cházení 'duší rosličnými těly v následných ozistenofah se nesetkávéme'

ve Vedách/12/.,Původtéto nové víry zůstává opravdunejistý. Nejde .

o pouhépřěvtělování /palingenesí/, Výriekarnan js nečnanenátoliko“
obřadní ukon při obšti brahmánské, nýbrě všechny:činy, oslý souh?s MO

dalit,

ješ sevytvořují v lidské bytosti Karmave spojení s metempsycho

sou znoneliázákon, který řídí osud duší. "ýšení Ókarnáma 4 učemí o stě
hování duší se navsájem doplňují“/ 13/ 9"Spočívá na třech: sásadácha

l. Jevištěn, "kdese odehrávají dějiny duší, Je tato sáně, 2+ osud duší
spočívá na jejich činech /kaxma/ v dřívějších existenčích jejich, a
5. duše jsou příbuzné s bošstvím /Brahmansi/,

V.

"Podle přesvědčenímyslitelů indičkých karmanjs světová síla, jské

si tajuplné fluidum pronikající do života lidského, ješ určuje koloběh
existencí. /semsara/. Ani bohové nejsou pény karnanu, Waopakkarman je
pánembohů. Povinností bohů je svět opět vyvolati, aby se v něm mohl
uskutečňovati zákon karmenu. Indie je opravduklasickóu zemí vírý ve stě

hování duší a tato víra sdůvodnujeindické kastovniotví, ješ tak hluboko
koření v myšlení tamějšího lidu. Učení o karmanuve spojení s naukou

© převtělování není jen pohádkoulíbivou, ale tóš velí

nebešpečnou,

Je to nejen nedokazatelné domněnka,nýbrš tóš nebezpečný předpoklad

mající tek neblahé důsledky. Vede totiš k nebespečné a neodpovědnépýše,
jíš se přechází Bůh, nebo na druhé straně ke strohému pesimiemu."Ynauce

11.
Oldenbere:Buddha,
sein Leben,snseine
Lehre--Stutgart
1906-st7,
48.
12. Herm.
Paul Masson-Oursel:
La ghilosophle
Orient-Pé1,
loanParis
1938-str.87.
Émile Bróhiers Histoire de la philosophie/.
13, Chantepie de la Saussayes fehrbuch
der Religionsgesch. -Mohr1925.-8t7.75
2oů,
— 220
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o karmenu mámedalekosáhlou emancipaci člověka od Boha"/14/.

Proto veškeré šivotní úsilí u tekového Inda spěje jedině k tomu,
aby se vymkl koloběhu existencí /samsara/ a zákonu karmanu čili jinými

slovy, abydošel vykoupení, Idea o stěhování duše zaostříla myšlení
indické v odlišném zaměřeníod ostatní lidské civílisace, U některých

myslitelů indickýchse lišilo pět říší, jimiž mel projíti lidská duše
a nazývají se g a ti . Je to jakýei očistec, jejž zovouNiraya, pak
říše zvířat, dále říše předků/petas/,

čtvrté údobí je život na zemi

a konečně svět bohů. A tento koloběh, nestálost a proměnlivost je pří
činou utrpení., "Učení o utrpení patří k neprůzračnějším rysům indické,

náboženské
filosofie"/15/.Celý pozenský

šivot

je

b o 1 e s t í /dukha/. Zatím co v udobí předvediokém Bůh odměňoval a

trestal

na tomto nebo v posmrtnémsvětě,podle zásluh, rozhoduje podle

myšlení brahmánskéhonyní jedině síla činů, tajemný zákon karmícký.

Západnímu
člověku
se jeví tato nauka duchovní
d o u, nesprávnou
cestouponíž kráčí Ind

po štěstí.,

eebevra

ve své

Problém spásy indické rozdílným způsobemusilují

š

touze
vyřešiti brahmán

ské školy. Pravověrných soustav uvádí Sadhu Sundar Singh: šest /Hledání

Boha/.Z nich jsou nejdůležitější tři: SoustavaVedanta,
Samkhya

a Yo ga.

JBouto přísně rozumovétheorie a methody

spásy indické.
1. V e d a nt

a vlastně znamenázakončení Veds touto soustavou

myslímemetafysiku, jež doplnovala moudrost vedickoua byla popsána

v Upenišádách a ve spisech pozdějších myslitelů, jako Badarayna a
Yojnavalkya a konečně v 8. a 9. stol. po Kr. v dílech Kumarila a Sankara.
Vedanta zdůraznuje přísný monismv rozličných odstínéčh,, Podstatným

14. Hilko W.Schomerus:Indien und Christentum-Halle 1933-III.díl-str.142,
15. Jos. Dahlmanns:Der Idealísmus der indíschen Religionsphilosophie
str. 109. /Stimmen aus Maria-Laaoh|1901/.
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tvrzením je úsloví: T a t t vam

a si,

JádremnaukyUpanišádje

tvrzení, že Brahnen, duše veškerenstva; je jedinou skutečností, kdežto

vše ostatní je zdáním, ilusí /maya/. Tedyi jednotlivá duše, pokudtrvá

její individualita, uúpíve stavu iluse a utrpení. Jednotlivá duše v pod
statě však je totošná s duší všehomíra; tento názor bývá zván

a d v a i t a /nedvojitost/. Jednotlivá existeůce duše je pro ní stavem
utrpení;

je to tak zvané učení © sansapu/koloběhuj/. 3 odnotlivá duše

se může osvoboditi od utrpení znovuspojezím s duší všehohím. a toto
znovuspojení se uskuteční, jakmile si uvědomí svou dotožnost a mís; a %s

je nauka o spasení /moksa/. Stručně řečeno: Jedinou skutečností je Bratumb

a Atnan, který si uvědomil svou totožnost £ Brahmanemvše ostatní je kl r:
a zdroj utrpení. "Šťasten čili spasen je jedině tai, kdo došel k dokona

lému patření své totožnosti s Brahmanem“/16/,Spojení duše a její sply
nutí s Brahmanemje pro ni přirozený stav, Mluví se o tek gvané Brahma

nirváně,
2, Soustava S amkhy

a vyxládá tento problémponěkudjinak,

Jejím zakladatelem je myslitel Kapila v i,st,
od Samkhya,což znamenáčíslo, nebot zastánci
tali

po Kr. Názevodvozuje

této soustevy rádi počí

a přemýšleli o mnohosti ve hmotě, Podle soustavy Samichyapodstatou

světa je prahmota, již zovou prakrtiti

nebo též pradhana. Tato hmotná

příčina světa sestává z atomů/paramanu/, Vytvářítrojí

zvané gunas; jsou to dobrota /sattva/,
Druh

dílčí podstaty

vášeň /radžas/, temnota/tamas/,

ým věčnýmzdrojem je duchovno, jež se zově Puruša. Vykoupení

/mokša/ spočívá v tom, že duše dojde k uvědomenísi vlastní nehmotnosti

a tím se osvobodí od utrpení, což je cílem této školy- Soustava Samkhya
je v podstatě atheistická a to v tomsmyslů, že popírá existenci nejvyš

šího Boha, stvořitele a pořadatele světa a živote v něm.
3, Jo g a je dovršením Vedant ve směru prektioko-technickém.
Kdybychomměli srovnávati tyto soustavy, mohli bychomv mluvě západní

16. Paul Oltremare+ La théosophie brahmanigue-Paris-Leroux 1906-str.120.
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nazvati Vedantu filosofickou

mystikou, Samkhkyu
scholastikou a Joga

asketikou. Podle etymologie znamenáYoganapětí (asi obdobné slovo

jugum, jho/. Je v podstatě theorií pochodů,jimiž se náměle dojíti

k extasí /vytržení/ a vyvolati magickésíly. TímJogaustluje osvobodití
člověka od utrpení auvésti jej v blažený klid, Sjednovéní s Absolutnem
provádí rozličnými pochody jako ovičením dechu, cvičením sedacím, upře

ním zraku na určité místo atd, Tgeoretikové Jogy vyžadují celkem osm

věcí: 1. Y a m a totiž zachovávání5 přikázání /nezabíjeti, nelháti,

nekrásti, nesmilniti, nepřijímati dary/, 2. My a ma t.j. očistné před
pisy, recitaci jistých usloví, atd. „ 3. A 8 a n a = zvláštní dršaní

těle, 4. P r 8 n a y an a - ovičenídechová,
5. Prátyahara
oddálení smyslů od předmětů, 6. D h a r a n a t.j.

upětí myšlenkového

orgánu, 7. Dh y am a - kontemplaci, 8. S a m a dh i - ponoření se.
Y sávěru možnodáti plně za pravdu prag. Otto-vi, že "náboženství

Indie je ve svémposledním a nejvyšším obsahu nábošenstvím ako

8

mistické mystiky"/1/.
III. Sektářstvív Indii.

1

Pro doplnění celkového rámce myšlení indického třeba se stručně

zmíniti o dvou sektách, ktaré se odlišují od pravověrného zaněření
brahmánského. Zasaditi jednotlivá udobí nábošenských nášorů do rámce

hůstorického je velmí obtížné., Přibližně možnoklásti náboženství vedio
kó do 2. tisíciletí

tisíciletí

př.Kr., udobí náboženství brahnánského do prvého

př.Kr.; a vznik dvou sekt, ješ vzešly s kruhů nebrehmánských,

s kasty kšatriů, jakožto reakce protí všňevládnostíbréhhánské, do 6.st.
př. Kr.
Duchovníprostředí pro vsník obou sekt bylo velmi příznivé, uvá

šíme-lí, že tehdy indický svět byl přeplněn zástupy poustevníků a šebré
|
17. R.Otto: Die Gnadenreligion Indiehs und das Christéhtua-Gotha 1930

str. 50,
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vých nnichů, kteří hledali a věřili,

že dosáhnou vykoupení od koloběhu

znovuzrozování. Nové směry duchovního proudění se vyžnačují tím, že od

mítají autoritu Ved a tradic brahmánských.Všechnytehdejší sekty se sho
dují v tom, že zaujímají nezávislý postoj vůči brahmánsképravověrnosti.
Jainiem i buddhismjsou dvě hnutí, jež Vedua na ní spočívající
přednost kasty brahmánakéneuznávají. Oba zekladatelé těchto sekt vy

rostli v územíMagadhyv 6.st.o, pocházejí z třídykšatriů, indické to
šlechty a užívají lidového nářečí pálijského, První sekta nedorostla
na uroven světového náboženství. Jejím zakladatelem je Slavný askéta

Va rdh

anana,

který byl později nazývánMahavira,(Velkýhrdina/

nebo téš Jaina /Vítěz/. Podle starého podání se naredil ve Vaisali,
ležící severně od Patny z knížecí rodiny Jnanaputra kol r.600. Ve 30
letech nastupuje cestu očišťování a po dvanáctiletém umrtvování dochází

klidu a zbavujese vášní. Stává se vzoremsvětce, který vlastním usilím
avítězil nad samsarou/koloběhem/ a proto je zván Vítěz/Jaina-Džaína/.
Ujímá se školy asketickó svané Nirgrantha čili "zástup svobodných,

Tato škola byla saložena před několika stalotími a Vyňíklo v ní již před
Mahavirou 23 hledačů spasení /Tirthamkaraa/. Jaina po 42 léta hlásá svě
učení a umírá kol ro 527 př. Kr.-Podle Mahavíry je k dosažení spasení
od přestěhovávání duše a zákona karmického nutná askese. "V Jainiemu

byl uzší vztah mezi mnichy a laiky nežli tomf bylo v buddhismu“/18/.

Proto se též tato sekta přes odpor brahmánův Indii udržela. Mniší

jainístičtí

dodnes tvoří sourodou společnost, jež se řídí přesnýmipřed

pisy a touto kolektivní povahoumnišství se zásadně odlišovali od jed

notlivých joginů
Druhá sekta, jež vyšla z téhož prostředí, je buddhism. Buddhism
je dnes světovýmnáboženstvím a pro jeho nepopíratelný význampro vý
ohodní oívilisacií

věnujeme mu zvláštní

pozormmost.Mezi jainísmem a

18. N. Soederblom:Dieu vivant dans 1 Histoire-Paris
1957.

|
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Figschbacher--str.95,

buddhismen, jehož zakledatelem je Gótamo, příjmím Siddhartah, zvaný

Buddha, stran učení a mnišské obce jsou hlawně tyto rozdíly. "Buddha

pohrdá násilnou askesí, Mahavira ji věak považuje za nutný prostředek.
Proto takó Gautamapodle svého rozhodného životního obratu je zván Buddha

/Osvícený/, kdežto jeho vrotevník je nazýván s oblibou Jalna /Vítěs/,
Za druhé u Buddhychybí pevné uspořádání prvku laiokého v jednu spole

čenskou soustavu a to zajisté zavínílo, še buddhismusprohrál svůj boj

proti brahmánům"./19/.Dnesje v Indii Jainistů así 1,200.000,

IV, Hindní EMU
S«

Sekty z kruhů kšatria zasadily bolestnou ránu rozumovéasspole

čenské nadvládě brabnánů. Než ani asketičtí mniči jeinističtí

a bud

dhističtí, kteří usilovali o spasení bes Boha,ani noňisticky filosofu
jící brahmání nepředstavovalí pravý, lidový typ náboženské Indie, Lid
ve svých náboženských představách má mnohoprvků magie, příroční mytho

logie

a animisnu, Brahmáni,kteří se snešilí vyloučiti směrysektář

ské s indické oblasti,

se přizpůsobují lidovým představáma kultům.

A kdyš se sdařilo usilí brahménůnakonec vyřadíti nepravověrné herese,

zvláště buddhismus, duch brabmánskýpo svémvítězství

ztratil

na své

síle a tak vzníká směsbrahnánských spekulací a lidových představ nábo

ženských.
"Tento synkretisnuac je všeobecně
osnačován pod násvem hinduísemu"/20/.
Prameny:

Jiš vlastně v obounárodnícheposechMahabharataa

Ramajana se projevuje osvěna tohoto nového ducha. Hlavním pramenempro

hinduistické náboženství jsou Puranas. Časově tyto "spisy minulosti!
pocházejí z 8-16.st. po Kr. Pojednávají o ogudech a činech brabaánských
bohů, o vmniku světa a jeho zániku a 0 původu lidstva,
-a

—

>

Známecelkem 18

19, Ant.AnwendersTieReligionem
der
Styria 1930-Greg
wtr.190,
, Mensobhcit-Verlsg
|

20. Paul MassoneOurselsEegníssd'une histoire de la philosophie indienne
Paris-P.Geuthner-1923.- str. 228,
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těchto sbírek. Indický lid zůstal věrný mnohobožstvía z bohů uctíval
zvláště boha Višnu a Šiva, k nimě posději přistupuje zosolměný Brahma.

Tedy hinduismus zná jakousi posvátnou trojici
Brahma, je nyní považován za Stvořitele,
za zachovatele

a Šiva za ničitelo.

bobů. Bývalý bůhfilosofů,

populární Višnu je považován

Tento obraz nové bohovědyvšak nemá

mio svolečného s křesťanskou Trojicí. Také tato trojice bohů hindnistio
kých svaná Trimurti nebyla všude populární, Hlavními bohy urudaistioký

mi byli vždy Šiva a Višnu se svýmivtěleními /avatary/,

s nichž nejoblí

benější byl indický hrdina Krišna. Hindkističtí bohovémají tóž své
družky, neboť záhy se stává v hinduismu oblíbený kult ženského principu
zvaný Šakti. Pod pojmemŠakti byl myšlen souhrn tajemných, maglokých

sil, které dokonce mnohýmcotitelům byly mnohdyposvátnější neš sám bůh,
V hinduistickém náboženství se hlavně zdůrazňuje uota k Šivoví a Višnu

ovi a pozdějí proniká nová zbožnost známápod názvem bhakti.

a. Šivaismus.
Nejpopulárnějším bohemhinduistickým je nesporně Š i v a, který
nastupuje na místo vediockéhoRudry, průvodce Indry. Lidová fantasie

si jej vyzdobila malebnýmirysy. Šiva prý sídlí na vrcholcích Himalájí,
má 1000 očí, 1000 rukou a 1000nohou, Je strašný na pohled a přes to

oufemisticky se zove "dobrotivý" Šiva. Jeho symbolemje lotosový květ

a linga neboli Phallus /sexuální mužskýud/. ManželkaŠivy je hrozná
bohyně Devi zvaná též Durga, Bhairavi nebo Kali., Je zajímavé, že v šiva

ismů je jakýsi sklon k jednobožství, nebot rozličné sekty šivaistické
uctívaly pod názvem Šivy jednoho a nejvyššího boha. Tak sekta Pašupata

se zvala podle Šivy, "Pána stád" /pašu-stádo/. Ba později se stal Šiva
předmětemláskyplného odevzdání se Bohu v tak zvané bhaktické zbožnosti,

Více než 50 básníků a pěvců jej opěvá jako láskyplného a milostivého

boha. Nejstarší z nich je brahmén Sambandar/z 7.st/ který svými písněmi

uspěšně bojoval proti buddhistům a jainistům. Z 9.st.jsou
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známépísně

"Saumndarar"
opěvající lásku k bohu.- Naproti tomu jiného rázu jsou

Virasaivas neboli Lingajaté, kteří nosili u sebe amulet lingy. Jejich

největší myslitel je Basava/12.st./,

jenž je monotheistas panteistio

kým sklonem. Hlavním je u nich úcta Língy, mužského sexuálního údu,

jíš vzdávají zároven s šakti, princípem to ženským,uotu téměř bošskou,
Ganeše, syn Kali a Šivy, jako bůh štěstí

je znázormováns hlavou

sloní.
ob. Ví šnui SMUS+

Příjetím sosobněnéhoBrahmy,boha filosofů, vznikla jakási indická

trojice bohů/Trimurti/:

Brahma- Višnu - Šiva. Všichni tři jsou podle

theologie brahmanské výrony jednoho neosobního Brahmy. Višnu je notíván

jako bůh sachovatel. Jeho manšelka je bohyně L ak š mi . Zajímavým

jevem myšlení hinduístíckého je mythuso vtěleních neboli avatarech
t.j.

sestoupeních boha Víšnu; udává se jich 6-23. Podle tohoto mythu

bůh sůstává na nebi, ale jeho druhó jé: občas sestupuje na šení. Tímmě

la býti zachovánajednota božská,
Nejslavnějším a nejstarším vtělením boha Víšnu je K r š n a /Čer
ný/. Podle legendy krišnovské něvorozenýKrišna byl pronásledován kru
tým králem Kampaaa sachráněn pastýřem. Dospělý hrdina přemohl mnoho

démonů,usmrtil svého pronásledovateje azmocnil se jeho říše. "Krišna,
moudrý a láskyplný hrdina je tedy ideálním obrazem člověka boha vwIndii"
/21/. Tato legenda pochásí pravděpodobně s dob předkřesťanských. Jiným

avatarem, sestoupivším to bohemVišau je hrdina národního eposu Ramajena,
R á m a . Kníže dónonů Ravana podle legenáy uloupíl Ramoví manšelku

Šita /stělesněnou bohyni krásy Šríi/. S pomocíkrále opic Hanumatavysvo
bodí svou choť a udmrtí kníšete Ravens. Legenda o Ramovíje vlastně ros

šíření mythu o vediokémIndrovi. Z dalších ménědůlešitých avatarů boha

21. Nath, Soederblom:Dieu vivant dans 1histoire
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0.0.--8tr.

127.

Višnu dlužno uvésti rytu, želvu, trpaslíka a j.
c. Zbožnost Bhakti.
Ve studených vodách spekulace o božství v Indií proudí teplý proud

něžné zbožnosti bhaktické. Tato zbožnost je slučitelné 89 všemí stavy

náboženskými.Božství jiš není více přírodní silou, již by obětní ob
řad uváděl ve slušbu lidskou, aní nějakýmvýtvorem lidské mysli, nýbrž

je pramenem

ši v o ta a tak nastupujestarý typ víry. Učení

o bhakti zdůrazňuje odevsdání se do rukou nejvyšší bytosti, jediného,

osobního

Boba, který je zvánBhagavat/Blašený/nebotéž

Išvara /Pán/.o
Nejslavnějším díjkem pojedmávajícím o této zbožnosti je písen
o Vzngšeném"Bhagavatgita“., Tvoří episodu v šesté knize eposu Mahab

herata,. "Gíta se stala poadějí posvátnýmtextem, nikoli tradice /eruti/,
nýbrž zjevení /emrti/ i pro samébrahnány.“/22/. V této písní hrdina
Ardžuna je poučován avatarou Krišnou. Bhagavatgíta ve své původní po

době byla převážně theistiská,

KEr i šn a vystupuje zde jako hrdina

v lidské podoběa vyšaduje věrné plnění povinností a lásku. Za to sli
buje věřícím po smrti společenství s Bohas. Bůh je zván Bhsgavat /Vzne

šený/ nebo Vašudeva, Purusottewa, někdytéž Krišna. Frišna /Černý/
rozmlouvá s Ardžunou /Bílým/ a poukazuje, že džnáne-ú2Xga, cesta vykou

pení pomocí poznání, ani karma-marga, joginská cewtu k vykoupení plně

ním povinností nestačí. Je třebo cesty "odevzdání se Bohuv lásce" zva=
ná bhakti-marga. Garbe e Kozowudávejí dobu vzniku této překrásné nábo
ženské píeně do prvá poloviny 2.56. psředKr. řodle názoru Garbe-ho

později něboženství Bhagavata bylo sbrahnsnisováno u Erišna prohlášen
za avatare boha Višnu. Wdobě mezi 1-12 st, Zrišne byl dokonce ztotož
něn a Brahmou.

22, Polasson-Čursel: Esgníse ú wie hletoire de le phil,ind.-0,0.-str.109,
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Obsah Bhegavadgíty je asi tento: Bůh je věčná, všemocnábytost,

pán světa, který stvořil svět a řídí celý vesmír, chrání dobro a

trestá slo. Bůhmiluje lidi, kteří jsou muoddání a jej uznávají. Kriš

na je vykupitel Indů, spasí ty, kteří se k něm s důvěrouutíkají.
Ved!c Boha je hmota, jež je chápána v souhlasé se soustávou Samkhya

jako věčná. Dučelidské jsou částečky duše božské, Nejdůlešitějším
prostředkem ko spasení člověka je věřící a důvěrní láská k Bohuzvaná

bhaktí. Podle všech komentářů
trestí

celé Phagavatglty je verš /XI,55/ 8

"Edo koná své činy k-věli mmě, kdo se odovzdává nmě boje
206

a mne miluje,
vě

u.

ství| k nižšádnébytosti, ten dojde ke mně, © Patdavořt:

Láskyplné se oddání do vůle Vznešeného, oesta bhaktioká, je tudíž
při nejmenším aspon rovnocenná oestě karmy a cestě pognání.. WTuto ubož

| nost bhakti možnonazvati třetím vycholemindických dějin náboženských.
——m

| a v očích náboženského člověka daleko převyšuje | Vočašta:i buddhisms"
o———

/23/.

V tomto sasměrnění dojímavě pěje slavný básník: Tulsi Dás /1532 —

1623/ve svém
vroholném
díle Ramatšaritam
-1

An a s a /písni

j o Ramoví/:"Láska k Rámovi je mořem,mé srdce je jako rybka, jak by by

lo možnéji od něho odtrhnouti?", Přes své sympatické ry

zbožnostsůstává svýmmonist

iokým

bhaktioká

pojetímHbožnostíčistě

indickou.a křestanu je nepřijatelná,

„Hinduístické náboženství při vší své rommanítontí: V
celek a jeho vysnavačí jsou sil této: skutečnosti plně:vědbní a dodnes

odmítají se státi vyznavačijiných nábošenství, pudů don jako samo
statné náboženství nebyl nikterak brahnánůmnebezpečný neboť byli
ochotni Osvíceného přijmouti a uznávati jako jednoho s avatarů boha

5



U

23, Anton Anwander:Dle Religionen der Menschheit+0.9o--str.195.
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Višnu. Dner se zdá, še Imddhismusv Indii se plně příspůpobuje hindu

ismu; ovšemvsájemné prolínání a vliv obou těchto soustav lse těžko
zhodnotiti. -=V ll.st.

po Kr. mohaňedánskávojska,po pořstečaíoh ne

úspěších si politicky podrobila sevemí Indii. Hlavněpísař Akbar
/16.st./

usiloval o vyrovnání islamu a hinduismu,Ale „jeho vliv je

bezvýsnammýve srovnání ge slavným:Nának-em, první to |dnphovní hlavou

Sikhů /Žáků/. Si k hové

jsou známíudatní bojovníci s turbanem

v Indii. Jejich učitelé /gurus/, s níchš vyniká hlavněposlední Gevind
Sinéh / zemř.r.1708/, vytvořili se svých šáků uzavřenou:theokratickou
společnost, ješ je v podstatě saměřeníhinduistického. Odstranili

modlářetví z lidového hinduiesu a očístilí

sí náboženskénásory předsta

vou běha islámského.

:

Jistě 1 křestanství mělo dalekosáhlý vliv na;náboženské smýšlení
současného hinduismu. Poslední vývoj hinduismu byshon mobli vyjádřití

dvěaa jmény: Brahna-Semaja Aria-Sanajs

Brahma-

(M

Sama j je společnostbrahnánů,jež se omezuje

na několík tisfo vzdělanýchIndů, kteří se druží kol tří velkých osob
ností:

sbožného RamMohanRoi-e /semř, 1633 v anglit/,

dále geniálního

jakéhosi proroka Keshub Candra Sen-a a kol vážného brahmána Debendratha
Tagore /semř.1905/, otce světoznáméhobásníka a myslitele Rabindranathá

Takura. Hnutí toto zdůrazňnje vzývání Bohav doby a v pravdě, usiluje

odstraniti staré pověrya mnohobošství,dále kastovaotví asotročení
indické ženy. Uznávají mravní výši Ješíše Krista a přijímají mmohoprvků,
ba i kult křesťanský. Hnutí Brahma-Samajje výramkýndokladea indické
ho synkreotiemu.

A r j a- 8 am a j, společenství Arijoů, usiluje novu přiívéstí
arijství k jeho staré čistotě a cíle. Mystickézabarvení tohoto hnutí
se zračí v moderních, reforuních myšlenkách brahnáca Gadadhar Chatterji,
který 40-afm-mnasývalRamaKrišna. "Pro náboženský kvót; dnešní Indie
|

|

1

se etala kázání RamaKrišny význačně důlešitými"/24/.

K tomuto hnutí

se hlásil i slavný politický vůdce Indie, MahatmaGandhi, který zahy
nul tak tragicky zákeřnou ranou vrahovou. Odezírá-li se od indických

sekt, možnonáboženský vývoj Indie
historická

vykresliti

asi takto. Dobapřed

se vyznačuje vírou v jednoho Boha. V historické

době zname

náme odvrat od monotheismu. První údobí vedismu se vyznačuje zdůrazno

váním obětí /karma-marga/; udobí brahmanismuje údobím theosofických
spekulací /děnána-marga/; v udobí novobrabhnánství; jež, bývá označováno
jako hinduismus, je udobímnáboženství spíše lidového a do popředí

vystupuje cesta bhaktická,
Co třeba sí dodati o náboženské budoucnosti Indie?

Po náboženské stránce všeobecnýmrysem dnešní Indié je agnosti
cisem. Islam má v Indii vliv poměrněmalý, je však jednoduchý ve své

nauce a pohodlný pro všední život. Je zajímavé, še i islam se ponenáhlu
v Indii hinduísuje. Pokud jde o hinduismus, pravděpodobněse bude dále

obohacoveti s myšlenek křesťanských a si přisvojovati křesťanské ideály.

Ale zůstane dále indickým to jest: irracionálním, mystickýma pohan
skýn. Důkazemtóto skutečnosti jecu vynikající duchové Indie jako ze

snulý Rabindranath Tagore, Ghandia jiní velcí myslitelé této zajímavé
země,

Část druház „Buddhismus

Historikové máboženství uvádívají buddhismugmezí třemi světovými

náboženstvími. Tato náboženská soustava má své kořeny a vyšla v podsta

$ě z půdy indické a z brahmánství si vybrala nejvelkolepější myšlenky.

Ježto již více neš po dvě tisíciletí

sdrušuje ve své ofrkevní organisací

24. Chantepie de la Saussayes Lehrbůohder Religiónsgesohichte-II.Bd.
O40«-ebr.19
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téněř jednu pětinu lidstva a dokonceusiluje re zidealisovaném rouchu
sískati si půdui v zemíchkřestanských, dlužno jí věnovati podrob
nější pošsornost,

:

Na křesťanské půdě ao setkáváme = názvem Buddhy ve, zmínkách

KlementaAlexanrijského, Jest nepopíratelnou skutečností, še Buddha,
oděšnýv roucho křesťanského světce, po oelý středověk ovlivňoval znač

ný okruh čtenářstva, Znímýstředověký román "perláam a. Josafat“, spra
oovaný neznámýmřeckýmmnichemvklášteře Mar-Saba u Jerusalena /v pol.

7.st./,

nese zřetelné stopy legendy o Buddhovi.Jako historická osob

nost přichází Buddhave známost » costopisem Marko Pola (a je sde zván

SagamoniBoroan/Sagamonije sanskrt, Sakyamund-muj * ť redu Sakya,
Borcan znamenáv nongolštině asi jako božský/.

V nové době se obírali buddhlsnempo stránce, filosofické. hlavně

Sohoppenhener,který výslovně prohlašoval" Buddha,zpěilácí » já učíme
totéš“, Podobnéhosmýšlení byl í myslitel Ednard vo Eartnemn.
Podati obras celého náboženského sjevu zvaného buddhisaus v jeho

dějinné posloupnosti je neobyčejně obtížné.

Freneny
buděhí snu.

4

Pro poznání buddhismu jsou důležité prameny arohbologické a památ

kypísemné.

A

a. K.Winterníts uvádí mezí archeologickými památkaní buddhistickými

skalní nápisy krále

Aasoky, jež dosvědčujíhistoričnost sakla

datele uvedeného náboženského jevu. Dokoncebadatel Hultzech vydal

sborníkt"Corpus insoriptionum Indicarum, s nichž nejskjímavější jest
prvý díl: Inscriptions o Asoka/Oxford 1925/. Tyto nápisy Asókovyz 3,
Sto př.Kr. jsou nejstarším přímýh pramenemučení Podůhova, ješ právě
sásluhou krále Asoky se stává náboženstvím světovým, !

b. Z písemnýchpramenůtřeba na prvémnístě uvéstí

páli

jek

kánonm

ý, Sbírka buddhistickýchposvátnýchpípeu,se nazývá
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Mydi piteka

čili "trojí koš?, Tytotři hlavní sbírkynábošen

ských spisů byly ustáleny kol r. 240 př. r.
pa li,

a jsou psány v nářečí

jež je příbuzné staršímu posvátnémujazyku sanskrtskému. První

sbírka Vin

ay a Pitaka obbahuje předpisy kázně řádové, zpovědníli

burgii /patimokkha/, různá vysvětlení a příklady, Dále jsou v ní po
dány dějiny Buddhy a dvou prvých sněmů; je to ta“ zvaná Mahsvaggz.8

Kuliavagga.

Druhá sbírka je

S u t t a Pítako neboli Dharma/učení/. Je obsa

hu poučného, sahrnuje v sobě kázání o učení Buddhověz různých hledi

sek a 34 velká pojednání zvaná Suttas, mezi nímiž je nejdůležitější

po

jednání o uplném zhasnutí, jež ohce býti jakýmsi velkým evangeliem

aarti. Dále jsou v tóto sbírce uvedenyvýroky učitelů, 110 výtahů
z řečí Buddhových,písně mnichů a řeholníc, legendy o rozličných zro
seních Osvíceného a o 24 Buádhoch před Gotamou.

Třetí sbírka se nazývá Abhidharma

neboli "Vedlejší

zékon", v níž je vlastně podána metafysika buddhismi, Tento "koš

vyššího učení" je základempro buddhistiokou psychologii a etiku./2f/.
Buddha sám nenapsal nio, teprve 236 let po jeho smrti na třetím sněmu

buddhistických mnichův Pataliputře za krále Asokybyl.přijat celý
kánon Tripíitaka. Rozsahemtento kánon bude se asi rovnati dvojnásobku

naší bible. Nejdůležitější částí buddhistického kánonubyly přeloženy
do angličtiny

Rhys Dovids-ovou a H.Oldenborgem, do němčiny přeložil

Buddhovy řeči K.E,Neumanna jiní.

Kroměkánonu jsou významnákomentáře, jichž známe19. Nejdůleži
tější jsou komentářek sbírce Vinaya zvané SamantaPasádila, dále Kafkha

Vitarina k Patimokkze, SumangalaVilasini ke sbírce Dígha Nikaya a ji
né. Na konci 19.st, nejdůležitější

komentáředal sebrati znovu siamský

král Chulaůúgkoru, Téměřvšechny komentáře bývají připisovány slavnému

25, Srov., M.Winternitzs Der žitere Buddhismus-Tibingen-Wohr-1929-str.2 9+

mnichuBu dd ha gho

8 0 vi. Tento učenýbuddhistaese narodil

v Buddha-Gayaa přišel kol r. 4.3 Ó „ po Kr. na Ceylon. Tamse pro

slavil volkýmdílem av,"Steska svatosti" /Vípudhi Magga/, ješ je ja
kousí encyklopedií buddhistického učení,

Pro životopis Buddhyjsou též důlešité sbírky spisů nepalijekých.
Je to hlavně Lalitavistara, již nazývá Oldenberg "legeridérní biogra
říí Buddhovou"“/26/.Byla napeána v sanskrtu v severních semioh bnddhle

tických s obsahuje mnoholegend souvisejících již s posdější vývojovou
sloškou buddhismu svamouMahajána, Dále se uvádí sbírka Mahavastu,

podávající spíše tradici jižní,
I. Buddhovaosobnost.

"M

a

Byly doby, kdy Buddhabyl prohlašován za nytholojí ou postavu
a byla muupírána historická existence. Vědeckáskepse:rané poloviny
minulého století a tehdejší enaha vysvětlovatí náboženské postavy mytho=
logloky se dotkla tóš postavy Buddhory. Tek Holenšan H.Kern viděl
v Buddhoví "mythus boha alunce". Rovněž 1 E. Sénart hledá v buddhismu

sluneční nythus, kdyš doslova píšes "Život Buddhyneníepopejí
Sakyamuni-ho,nýbrš opópejíMehapuřůše-Cakravartina. Cakravartin je

totiž sluneční bůh, kterf koulí svou úotyhodnoukoulí prostorem, je dr
žitelem nebeských radostí; vitěsem ziád temnotamí. Nahapuráša je starý
Puruša-Narajena se svýmúhroznýmtělem a s rysy, jež původně vlastně

patřily bohu Višnu"/27/.: Neň toto tvrsemí je vědeckyneudržitelné,

Sám

eutor v posdějším svémspise připouští, še "Badáha,Čentama nebolí
Sakyamuníje určitě osotmost historická a skutečná"/28/,
Dnes se o historičností

Buděhynepochybuje, neboš arohsologie svý

mi objevy rosptýlila všechnypochybností. V r. 1896 byl v Nepálakn
l

|

hená

26. Her. Oldenbergt Buddha, sein Leben--—-V.vyd.Štutgkrt-1906-—str.86.

27. É.Sónarts
ÉoSénarts Essai
surbouddhigues-Paris
la légende du Budáha-Parie
Z962r—str.437.
28,
Origines
1907—=8tr.6.
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objeven sloup Asokův s nápisem:“Hide Buddhé džáhé Sakjamuníti" /Zde

se narodil Buddha, světec z rodu Sakjů/, který svědčí, že od 3.st.
př. Kr. ves Lumbiní byla považována za rodiště Góotamy.V r.1898 odkryl

badatel W.C.Peppéu vesnice Pipráhvy /así 22 kmod Kapilavatthu/kopu
lovitou stavbu, zvanou Stupas, kde v pískovcové schránce v kamenné

váze byla objevena část ostatků kostí Buddhových
se zlatými předměty
a nápisem.

|

Wahistoricky ověřené fakty jo však život indlokého zakladatele
náboženského chudý. Je dějinnou skutečností, že Buddhapocházel z ro
du Sakjů, jehož hlavním městem bylo Kapilavatthu.

Otcem Buddhovýmbyl

Suddhodano, indický kníže, a jeho matka se zove Maya. Rodné jméno jeho.

bylo Gautamah. Některé prameny mu dávají ještě nágev Siddhatho

/Sidahartah/,

coš znamená"Jeně dosáhl aíle"., Gautamáhse narodil kol

P.557 př. Kr. V 19 letech se ošenil s Jašodharou a měl syna Rahulu.

Později však opouští ženu i dítě a hledá jiný smysl života. Učení
Samkhyaani Joga jej neuspokojují, Hledá utočiště u askótů, ale ani zde
nenachází klidu. Koná dlouhá ovičení v umrtvování a když tato cesta

nevedla k cíli,

nastupuje cestu jinou. Blízko dnešního "Podh Gaya"

pod stromemBodha/ficus religiosa/

dochází nejvyššího osvícení,

níkoliv tedy zjevení, Stává se Osvíceným-Buddhou,neboř poznal příčinu

všeho zla a spásu od utrpení. Pro posouzení buddhismi je tato okolnost,

žese Buddhovidostalo osvícení, nikoli zjevení, velmi důležitá. Rhys
Davids-ová se domnívá, že "názov Buddha se objevůje až ve verších Sutty,
jež byla přivtělena do kánonu během druhého sněmubuddhistického-—-/28/,

Učitelské

čínn os t,- Osvícený,
jemužpozdějižáci

říkali též Tathagati /řen, jenž přišel/ neboBhagavá/Vznešený/, od
ohází do města Benares, jež je jakousí buddhistickou Nekkou, Tamvystu

puje veřejně a rostáčí "kolo svého učení", Káže nejprve v oboře Isipataně
ha
em=íha

íkanení

29. Rhys Davidst Buddhiemits birth and dispersgi-Londán 1934-str.161.
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pěti mnichům,získává =) nové učedníky, jak to líčí hlavně sbírka
„Nehavaggo. Málokterý zakladatel nové společnosti měl umožněnotak
dlouho hlásati své učení. Buddhasi běhemsvé 44-leté učitelské čin

nosti získal přívržence 2e všechkast;

tak král Bimbisara z Magadhy

byl jeho přívržencem; mnohovsájemného citového tepla bylo mezi Osví
ceným a jeho oblíbeným žákem Anándem. Přihiódneme-lí

Buddhovým
v nejstarší

k učedníkům

době, shledáváme, že to byli hlavně příslušníci

dvou nejvyšších kast, brahmánůa kšatria,

Nebyloby správné pronlašovatiIfgšdimsa refornátora sociálního.
Právem zdůrazňuje italský indolog Lorenzo:"Mluviti o reformách a demo

kratickém unutí, o revolucí směřující k vyrovnání občanskéhošívota

je fantasií a utopíí bez jakéhokoliv podkladu, Rozdělenínakasty by
lo pro Gotamójevem přiroseným"/30/. Podobně již dříve dokazoval i

Burmouf,še "Sakyapřípouštěl hierarchii kast, baji

vysvětloval po

dobně jako brahnání theorií o treatech a odměnách/minulých existencí/“
/31/. Cílemkásání Osvíceného bylo obrátíti

člověka a ukásati muna

prostředek, jak možnouniknoutí sákonu karmickému,- Wasklonku živots

mesi jeho vyznavači se ohlašují rospory, ba vlastní jeho šák a pří

busný Dévadattousiluje s besšivotí svého učitele, Býváproto tento
zrádce nasývén buddhistickým Jidášem, O posledních dnech šívota

Buddhovapojednává v 6 kapitolách sutta Maháparinibbana. Ve vesnici
Beluvě u Vesálí se Osvícčcanýloučí se svými žáky, na obědě u slatmíka

Čundy pošil vepřového masa a umírá na břehu slatonosné řekyMraňna

veti/ pod stromemv háji sálovém. Jeho tělo vylo spáleno a sbylé kosti
rozděleny na osm dílů a nad níni postaveny později mohyly svané stupaš,
Gótamounírá ve věku 80 let kol r. 477 před Kr.

OdBuddhyhistorického dlužno odlíšovati B vá ahu
-——=

—

lezgenm

o

30, "Ofuseppede Lorenzo: India
e Buddhismóantico-Bari-Laterza 1920
str. 221.
31. E.Burnouft Introdnoticn a 1"hlstoire du BouddhismeIndien-str. 188

Bibliothegús orient.--1876.

dá rníh

o. Zvláště sbírky Lalitavistara a Mahavastuvyzdobily

život Gótamůvlegendárními zkazkami a zázraky. Tyto staré zkazky

spojené s pozdějšími výtvory lídové fantasie vyzdobují legendárně

zvláště jeho vstup na svět, jeho zrození, mládí, asketický život
a odchod do "bezdomoví", pokoušení zlým duchem, atd. Tak vytvořují

Buddhulegendárního. Senart poukazuje na legendární nás vyprávění

o rozhodrutí Buddhověopustiti nebe /Tusita/. Legendární Buddhabyl
před svým zrozením nejvyšším bohema příchází na svět, aby přinesl
lidstvu spásu. Rovněžjeho početí je zahaleno do svatozáře zázraků,
Buddhanemá otce, jeho sestoupení pod podoboubílého nelého slona
do lůns matky Maya je provázeno nebeskými znameními, Zrození jeho

je rovněž zázračné. Panenská matka Buddhovaje vlastně představitel

kou tvůrčí síly Prajapatí,

Po narosení Buddhověstařep. Asito pláče

radostí nad jeho zrozením a předpovídá mu velkou budoucnost, Podobně
1 odchod jeho z domova do "bezdomoví" je vyzdoben: legendou o 4 vý
jezdech Gotamovýchdo zahrad před městem, při nichž se mu zjevují

obrazy pomíjejícnosti všeho pozemskéhov postavě nemohoucíhostarce,
p postavě těžce nemocnéhoa pak mrtvého. V postavě mnicha konečně

a mládí, je

poznáváobrazpokojea vykoupení
odevšehoso

mužhrozí stáří, běda žití, kterému hrozí nemooa ješ prešaí smrt",
Rovněž legendou je vyprávění o pokoušení Buddhy h [žetem zla

Mera-em,jenž usiluje jej odvósti od roshodnutí dost

osvícení. Po

sílá k němusvé tři dcery pokušitelky. Tanha/žízsen/,ati
/(neklid/,
Rega/žádostivost/ se dotasují otce Mara, proč je tak: guten a hle
dí ho potěšití /32/. Podobněi osvícení Buddhyje legandárně vyzdo
beno. Osvícený se objevuje ve slávě a lesku, Konečně.i jeho smrt a
pohřeb jsou vyzdobeny legendami. Osvícený mízí ná západě objat posled
nímí papreky slunečními. Tyto všechny legendy jsou Všeobecně výtvory
©
©
|

NÍ

32. Srov.: Herm. OÓldenberg: Reden des Bnddha-šínichór 1922——otr. bo
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orientální fantasie a vznikají v době, kdy starší buddhismuspřechází
v nový synkretistický útvar zvanýMahajána/33/
II. Učení Buddhovo /Dharma/ .

Buddheneučil víře, nýbrž usilovné práci o vykoupení se z utrpení,
Ve své nauce vycházel z myšlení brahmánského. Buddhistické suttas

/satrae/

a brahmánekéUpanišády v podstatě dýchají týmě dechemduchov

ního snažení, Brabnání a Buddhase shodují vzákladních hlediscích.
Svorně zasmítají ty, kteří popírají převtělování a zákon karmanu. Při

pustí-li

Ind převtělování, pak je mudána největší svobodave hloubání

o duši a o bohu. V zépadnímmyšlení otázka existence Boha

je ši

votně důlešitá a je spjata s problémemposmrtného šivota. V tomto ohle

du Indové mají scela jiný násor.oAt je

Bůh

tostí osobníči neosobní,člověkpodle sákona

nebo není, at je by

karnanmu

pojídá ovoce svých bývalých skutků a jen odříkáním může dojíti

osvobo

zení od koloběhu šivotů. Podobněproblém duše je v indickém myšlení
řešen jínak neš v myšlení sápadním. Tuto rozdílnost myšlení indického

a západního třeba míti stále na myslí. Buddhistické účení /dharma/

předpokládázákon příčinnosti/nidána/. Příčinou bolestiplného bytí je

nerozlišování mezí puruša /duší jakousi/ a hmotou/prakrití/.

Nauka

o šízní tanha po šivotě jakožto zdroji utrpení, pojem sákona karmic
kého, samsaras, nirvány atd.

byly mámy jiš dávno před Buddhou, Ale

Osvícený vrhá na tyto základní předpoklady indického myšlení nové

světlo a řeší vše vlastní cestou.
Odmyslitelů starých Upanišád, kteří hloubalí o absolutním
jecoucnu,o totožnosti duše jedinoovy 8 duší všehomíra, se Buddhali
čí tím, še se obírá toliko

č l o v č k e m, jeho pozénňskýmšivotem

a osvobosenímod utrpení, Vše ostatní nechává stranou, Nechceřešiti
A

33, Srov.: É.Sénart: Essaí suřita légende du Buddha-0.6.-—-8tr.432sg.
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otázky: Je svět věčný, liší

se duše od těla, co bude po smrti? Stále

a stále se vrací ke 4 vznešeným
pravdám/a r i j asač
sanskrt. arjasatjáni/,

čáni,

totiž k svaté pravdě©bolesti /dukkha/, k sva

té pravdě o vzniku bolesti /dukkha samudaya/, k svaté pravdě o odstra

nění utrpení /dukkha nirodha/ a k svaté pravdě o osmidílné stezce ve

doucí k odstranění utrpení /aríjo atthangiko marga/. To je jádro učení
Buddhovaa tudíž buddhismus je ve své podstatě nauka šlstě etická,
Buddha vždy zdůrazňoval dvě poučkys“Sarvamanityam"-Vše je pomíjející

/tedy tomuto zákonu podléhají i bohové/ a zá druhés "Sarvam dukkham"

Vše je utrpení. Cílem člověka je osvobození se od utrpení a to je nir
vána. "Základ tohoto názoru je vyjádřen nejdokonalejí (ve velkém kázání
u Benaresu, když byla vysvětlena prvýmučedníkůmnáuka o znacích

anatmanu/ne-já/34/.
ao Čtyři vznešené právdy:

První

svatá

pravda:

"Mnichové
; tot, je vznešená

pravda o utrpení: narození je utrpení, stáří je utrpení nemocje
utrpení, odloučení od toho, co je milé, je utrpení, edonáhne-li člo
věk, čeho si přeje, i to je utrpení, zkrátka patero aknpin, jimiž pro
nikámek světu jevů, je utrpení"./35/.
Podle násoru Buddhovaindividnum nění nějako podstatou, nýbrž
shlukem dílčích částí /khandhů, sakandah/,které č. však nevyskytují
samyo sobě, Jsou tos rupam-tělesnost, vódana-cít ; sanná-vnímání,
samskarah-tvořivé síly, představy, vytvořené k

empodněty,

vinnánam-vědomí.Tyto složky, jimiš se děje mtnání tohoto světa
/upadánam/, jsou zdrojem utrpení. Jeou pomíjející, poliřobené změně
a co je podrobeno směně, není podstatou člověka/ atman/ nýbrš jem jeho

tělesným já /attabhavo/. Tímvylučuje Puddhapojemonen,

duše,

|

34. A, Bebried.Keith: Buddhist Philosophy in India ně Ceylon-Oxford1923
Str. 517 |
M ji j
35. YVino-LesxýsBuddhismus-Praha-Samoovo kníhk, 1948 rate.
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pravé podstaty člověka, jak to sdůraznovalo učení upanišád a učí o po

míjejícnosti světa,

Druhá

svatá

pravd

as "Mnichové,
toto pakje vznešená

prarda o vzníku utrpení: je to šíseň tanha, způsobující nová nerození,

provásená radostí a rozkoší, tu a tam nalézající potěšení, je to žísen
roskoše, narosemí, šízeňnrosvoje"/Mahavagga 1,6,27,39/.

Tato druhá svatá pravda vlastně obsahuje genetickou definici utr
pení. Člověk provázený šísmí po bytí podléhá koloběbu životů stále se

měnících. Ustálil ae řetězec o 12 členech, jenž má býti jakýmsi výkla
dem druhé svaté pravdy.

1. Nanevědomosti- avídja sávisí složky - seakháré.2.a složkách
sáviní uvědomování si - viňmánam. 3. Wavíňnánam závisí jméno a podobá

- námarúpam.To je asi tělesná podstata. 4. Na nánagupen závisí 6 smy

slových oblastí šívotního projevu /salájatanen/; 5. ja. 6 smyslových
oblastech sávisí styk se světempři narosení /uparšáh/ 6, Naněn sávi

sí cítění-védaná. 7. Na cítění sávisí šísen /t a nh a nebolí t r š
n á/, coš je touha po životech. 8, Na šísmí závisí lpění na šivotech
upadánan; 9. Na lpění závisí vznikání /bhavó nebo bhaváh/„ totiž stálý
přerod podmínovanýsékonea karmanu. 10.Wabhavo závisí narození-džátí.

ll, Ha narosení pak stáří a smrt /dšaranaranam/, atd,
Píschel poukazuje, že tento l2-členný řetěsed vychází a filosofie
Semkhyaa zdá se, še tato nauka ohce zdůrasniti nestálost a pomíjejíc=
nost světových jevů. Pravé osvobomující vědějí spočíváv tom, še člověk

prohlédne, že tento strestiplný svět je jenomklanen a nio nestojí sa to,
aby na tomulpíval, Žítí ve světě je podle násoru buddhistického jakož
i brabnánského v podstatě setí, zrání a žen skutků, Svět je vlněním
skutkové energie; skutek pomíjí, ale jeho energié zůstává, aby dala
popud skutku jinému.

+

V původním buddhismu bohové /devá/ nejsou bytosti

věčné a neměnné;

již v brahmánství víra v magickousílu obětí brahnánskýchpodloaila
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jejich uotu, neboč obětník byl více než bohové. Buddhistický kánon

rozlišuje devas a petas /duchy zesnulých/. Buddhističtí devas nejsou

žádnými

bohy

as tínnutno počítati, chce-li se porozuměti

správně učení Buddhovu.Jsou sice článkem v řetězu převtělování, ale

konečný cíl buddhistického vyznavače je vykoupení od utrpení a proto

vykoupenýstojí vlastně nad bohy a božství není nejvyšším ideálem

buddhistickým, "Buddhasíce zná bohy/devas/,

ale nezná Boha

a

proto nemá modlitby. /36/. V tomto smyslu je prvotní buddhismus athe

istický,

přesněji řečeno Buddhao Bohase nestará, s božstvím nepo

čítá,
VYkázáních Buddhových se setkáváne zhusta s podobenstvím © břeme

ní, nosiči břemene, vzetí břemenena sebe a složení břemenes nosiče

/puggaló/, jímě je vlastně každý jedineo. Podlenáhledu prof.Lesného
pravděpodobně původní buddhismus nebyl apsyohický a "apsychismus

v buddhismuse vyvinul teprve v pozdějších stoletích jeho trvání“/37/.
Totiž, kdyš se seznalo, že víra v duši odporuje názoru '© pomíjejíc
nosti a nestálosti světových jevů, tehdy byla duše.popřena. Stručně
vystihuje ideu o zdrojí utrpení Dhamappadam
/335-6/ slóvy: "Kohopře

máhátato krutá žízen ulpívající na světě, toho zármutek roste jako

bující tráva--Ale s toho, jenž přemáhátuto krutou žízeň, kterou lze
ve světě těžko překonati, zármutek pak padá jakokrůpěj vody s lotosu",

Třetí

evatá

pravda:

"Mnichové,
toto pakje vznešená

pravda o odstraměníutrpení. Je to odstranění oné žízně, jestliše ji
člověk úplně a beze stopy odstraní, opustí, zbavíse ji, osvobodí se
od ní, místa jí nepopřává".-/Legný:Buddhismua-str,127/,

Dhamnapadem
uvádí spasitelné heslo slovy: "vyko
kořen

pejte

š íÍ sn ě"t-Komuse to podařilo, podobáse lampě, jež doho

řela, zhasla, nebot jiš nemé oleje. Pak možnořící slovy Mahaveggo:

36. Rich.Píschel: Leben und Lehre des Buddha-LeipzigTeubner 1906-str.91.
To Vinc.Lesný: Buddhlsmus-0.0.--str.119,
|

z.
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"Zničeno je nové rození, dokonán je svatý život, je vykonáno co bylo
vykonati". A to je stav, který bývá označován slovemí' nibbánam.,Nib

bánam/sánskrtsky nirvánam/ je vyvroholení Buddhovaučení, jeho cílem;

znemenávývanutí, vyhasnutí žízně, totiš touhy po životech. Osvícený
tuto skutečnost vystihuje ve své rozmluvěk Sariputtovi slovy: "Touhy

konec, nenávisti konec, zaslepení konec, to, můj příteli,

zoveme

Nirvánam", /Srov.OldenbergiReden des Buddha-290/, Nirvánam je obsahem

třetí pravdya "je vskutku zničenímtouhy a bolesti/38/. Mnich, který
dosáhl tohoto stavu, je plně ponořen do sebe, vysvobozen ode všech
pout světa. Takový mnich se nazývá araham nebo aráhá /světec/.Kromě

výrasunibbánem
se užíváještě slova pariní

bbánam

nebolí

parinirvánam, má-li na mysli buddhiste nirvánam po smrti.

Čtvrtá

svatá

pravda:

%A
kteráje to, mmíchové,

střední stezka, již Osvícenýplně pochopil, otvírající očí, získávají
cí vědění, vedoucí ke klidu, k poznání, k osvícení, k nibbánu? Je to

vznešená osmidílná cesta: prevý názor /sammáditthi/, pravé rozhodnutí
/semnásankappo/, pravá řeč /sammávačá/, pravé jednání /aammákamanto/,

pravé žití /sanmáádžívo/, pravá snaha /sammávájámo/, pravé rozvažování
/sammásati/, a pravé soustředění ducha /sammásamádhi/,

Tato čtvrtá pravda podává návod správné cesty vedoucí ke spasení.
b. Buddhistická mravouka,

Původní buddhismusje nauka etická o spasení od utrpení vlastní
sílou. K dosažení tchoto cíle je třeba zaochovávati5 všeobecných při

kázání, jež odpovídají přikázáním druhé desky Desatera. Buddhistické

patero /pantsa sila/ zní: 1. Nezabíjeti živé tvory, 2. žekrásti,
3. Becizoložití, 4. nelháti, 5. nepíti opojnýchnápojů. Suttanipáta
udává pro mnichy ještě 10 zákazů,
o

hl

38, L. de Vallóe Poussins Nirvana ->Paris 1925--str.158,

Buddhistická láska je jen prostředkemna cestě k cíli, mnicha
buddhistického vždy vede ohled na vlastní prospěch. Tato ahimsa
v podstatě znamenázištné „zákaz ubližovati šívým tvorům. Milujícího
mmičhabuddhistického možno srovnati s dospělým člověkem, který

na rozdíl od dítěte uvažuje, když něco dostává, co musí za to zapla
titi.

Podle náhledu prof. Lesného "jedním směremjde buddhismus

však dále než křesťanství, v soucitu se uvířaty"/erov. str. 165/.
Buddhistická láska ko zvířatům je upřílišená, když na př. mnich ce
dí vodu, aby nepozřel žádného živého tvora. Podle plánů Bošího zví

řata mají poslání sloužiti člověku, který je korunou tvorstva; tím
podle světového názoru křestanského plní svůj cíl a poslání. Křes

tenská láska se vztahuje jen na tvory rozumné

a předpokládá

lásku k bytosti nejvyšší, Bohu.
Buddhisté rozeznávají 4 stupně dokonalosti: první stupeň svatosti

je u těch, kteří se odhodlali nastoupiti vžnešenoustéžku, druhý u těch,
kteří nastoupili vznešenoustezku, ale ještě se vrátí po smrti na ten

to svět, třetího dosahují oni, kteří se více jíž na zemínevracejí,
a čtvrtý stupeň dokonalostí předpokládá dokonaléhosvětce /arhata/,
který došel nirvánam již na zemí.
Dlouholetý profesor v papešském semináři v Káňdy-na Ceylonu,

Fr. TaymansdEypernon,S.J.,

vydal zajímavou příručku 'ó buddhismus

Les paradoxes du Bouddhlieme/-Bruxelles Ed.Universelle 1947./, v níž

nazákladě dlouholetého studia shledává v buddhismu3rozpory:
1. v řádu dějinném, 2. v řádu filosofickém, neboš zdůřazňuje pomíje

jíonost všehoa přecehledá usilovně štěstí, 3. av řádu ná bo

ž en ské m,nebotbuddhismus
je v podstatěatheistický
a přesto věřící očekávají od Buddhyvše, 00 možno doufati od Boha,

III. Mnišská obec-Sanghó,
Buddha založil řád mnichů a teprve později po delším zdráhání
|
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s

na prosby svého oblíbeného žáka, Ananda, dovolil i obce mnišek,

Příslušníci obce mnišské se zovou bhikhu nebo bhikšu /žebraví mniši/,
řeholnice jsou zvány bhikkuni a celý řád Samghó,Novic musí býti

aspoň patnáctiletý a je nazýván sramenera. Před ordinací slibuje mnich

chudobu, čístotu a poslušnost, ale má volnost kdykoliv s řádu odejíti,
Přijetí do obce mnišské předpokládá postřižiny a dvojí svěcení. Mnich

se totiž podrobil: 1. pavradžja-vyjití z domova,a 2. úpasampadát.j.

přijetí do řádu, Mniši bydlí v klášterech, které jsou 4 druhůs

Guh a jsou poustevnyve skalách, hammijam

jsou poschodová

stavení 8 verandeu,pa s a de jpouvelkékláštory, 4 viharo
jsou dokonalé kláštery s nnišskými celami, Život mnišský se řídí 227
předpisy mníšskými. Zajímavý obřad je čtrnáctidenní veřejná zpověď.
Bhikšu vyznává při ní své přestupky a koná dostiučinění,

a liturgie

Tato zpověď

s ní spojená je zvána Patimokham,Podobnýmživotem žijí i

buddhistické mnišky, ješ musí sachovávatí přísnou uctů k obci mmichů,

musí je zdraviti,

coš vše je přesně předepsáno.,

Laikové, jakési buddhistické třetí řády, zvaní upasaka-otitelé
a upasika-otitelky,

mají pečovati o hmotné vydržování řádů mnišských,

Trojí povinnost buddhisty /t r i r a t n a/ je vyjadřovánavětout
"Peru utočiště k Buddhovi, beru utočíště k učení /dhaxně/, beru úto
čiště k obci mnišské /samgho/,
Ideový vývoj buddhismu.

Po smrti Buddhověpotřeba organisace a ustavení kánonu naukového
si vynutila mmíšeké aněmy. Podle podání konaly se tři velké sněmy

mnichů. Prvý koncil se konal záhy po smrti Osvíceného. Druhý asi o sto

let později a třetí r.245. př. Kr. za krále Ašoky, kdý znovu byly zostřes
my předpisy o chudobě a kláštermí kázni, Král Ašokáje vlastně buddhis=

tickým Konstantinem a zasloužil se velmi o misijní činnost buddhistickou
1 v zemích mimoindických. Podobně se zasloužil
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o rozvoj buddhismu v 1.

st, po Er., král Kaniška.,
Buddhísmus, jejž jeme dosud měli na zřeteli,

učení svéhozakladatele a je zván Hi naján

uchovával všeobeoně

a neboli "Maláoesta",

Na severu při svémšíření narazil na kulturní oblast helenskou a pr
votní buddhismus prodělává nyní velkou vnitřní proměnu, Tato pozdější
složka vývojová bývá zvána Mahajánamnebolí "Velký vůz" či přesněji

"Velká cesta,

Překlad jánam slovem vůz je nevhodný, Někdy též se mlu

ví o Buddhajánamnebo též o Boddhisattvajánam, totiž o "Cestě boddhi

sattvů",
Tento nový směr v buddhismu se vyznačuje jednak vírou,

že Buddha

je nadpřirozenou bytostí, povznesenounad lidi i nad bohy, že má více
podob a že již pouhé vzývání jeho jména přivádí k spasení. Druhýmrysem

této nové složky vývojové je přesvědčení, že nutno konati dobro v zájmu

všeho lidstva a že nejvyšším cílem není eměřovati jen k vlastnímu osví

cení,nýbrš selouži

ti

lidstvu

a usnadnovati
m cesty

ke spasení a tak připodobniti lidí v uloze boddhisattvů to jest budou
cích Buddhů samémuBuddhovi. "Ideálem Bodhisattvy je dosažení osvícení,

avšak nikoli vejítím do nirvánam, nýbrš osvobosenímvšech bytostí ve
syště od utrpení"/39/.

Duchovnímiotoi tohoto nového aměrubyli mysli

toiós Nagárášžunah,Asangah, Šentidévah, jejichž díla se objevila v pr

vých stolatích po Kristu,
Podie Mahajánamneexistuje

jediný Buddha, nýbrž se udává 5 Buddhů,

2 nichž čtvrtý byl dějinný Sakyamunia pátý je jakýsi buddhistický

Mesiáš zvanýMai t re j ab.. Náboženskáfantasie však jde ještě
dále. Rozlišují se BuddhovéManushi/lidětí/,
ším světě Dhyani-Buddhové /B. úveky/,

jimž odpovídají ve vyš

Tak čtvrtómu pošzemakémuBuddhovi,

Sakyamuní-muodpovídá nahoře Amitabha /zvaný později Amida-"Nesmírné

světlo"/.

"Tito Dhyani-Buddhovéjsou ve skutečnosti bohové"/40/.

29., MoWinternitz: Der Mahayana-Buddhismus-Tiibíngen 1930—-str.l.

40. Ant. AnwandersDie Religionen der Menschheit-o.c,-8tr.221.
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Nemají rodokmenu/gemealogie/ a občas posílají

na zemí nějakého

Bodhisattvu, který má za ukol důstojně zastupovatí ne zemi Buddhu

nebeského. Nyní Amitabhůvbodhisattva zvaný Avalokitešvera /Pán nazí
rání/zastupuje

Buddhu GautámahoPosledním článkem tohoto vývoje bylo

učení, že Buddhaje prapříčinou světa a jeko takový je nazýván Adi

-buddah /Prabuddha/ a z čho silou meditace se vyronují Buddhovéa
bodhisattvovéo BuddhovŠye skutečnosti na zemi nebyli, úovvs suddha

je poslední skutečností a základemvšeho /bhutatatháta/.

Toto pojetí

připomíná velmi vedantské pojetí duše vesmíru. Kdešto etika původní

ho buddhismubyla sobecká /e g o c e n t ri

ck á/ a měla na ařateli

jedině osobní dosažení nirvánam, etika mahajánskéhobuddhísmuje čir

ší, Mnichmahajánskýcítí odpovědnostza utrpení oeléholidstva.

Chce

osvícení nejen pro sebe, ale usiluje spoluvykoupití celý svět, Každý
člověk se má státi osvíceným Tathagatem. A tak vsniká celý mahajánský

panžhoon.,Historický Buddhaustupuje do pozadí a nastupuje na jeho

místo buddha budoudhosti Maitrejah. Nebeští buddhovébytují v nebeských

oblastech meditačních /djanih-/ a jejich pozemskéodrasy jsous Vairo=
čana, Akšobhja, Amitábha a jiní.
Sakyamunihje sobrasován uprostřed mezi Amitabhem/na leváíci/

a Avalokitešvarou/na pravici/.
Rovněži pojem nirvánam se mění. ámitabha stvořil pro věřící ráj

blažených /Sukhávati/ a Avalokitešvara převsal ulohu doprováseti lidí
do tohoto nebe., E dosažení tohoto ráje stačí vatáhmouti ruce a pro
nésti modlitbu: "Námomitábhája Buddhája“-t.j.

"Veleben budíž Buddha

Anitábbah!" Buddhavyšle svého Avalokitešvara, aby oznámil prosícímu

odpuštění. Ráj Amitabhůvse rozprostírá daleko na sápadě a je to bohatá,
kvetoucí zeměpožehnání,

Vedle dvojice bohů Amithábaa Avalokitešvara byla též v úctě druhá

dvojíceMaitrejah

a Mama žžusríh,

budoucích
to spa

sitelů světa. Hinajánský světec exhat se postaral o gwouvlastní spásu,

> 136 =

kdežto mahajánskýsvětec "bodhisattva je svatý, který vykupuje avět

sbošností“/41/.
Anglický badatel Soothil uvádí celkem 7 bodů, v nichž se liší
Mahajána od prvotního buddhismuhinajánského, Nejprve pojetím nejvyš
ší a věčné bytosti,

Přesvědčením buddhismu mahajánského.je,

že Ab80-

lutní bytost se projevila množstvímzpůsobů, zvláště prostřednictvím
Buddhů, z nichž jedním je Gautamah, Za druhé naukou o Bodhisattvach,

z nichž nejoblíbenější byl Amitabha. Za třetí vírou vo spasení. Místo
základní pravověrné buddhistické nauky o spasení vlastními činy, nauka

o bodhisattvech zavádí revoluční učení o spasení vírou. Dále Mshajana
znovu zavádí nauku o duši, Myslitelé mahajanističtí nechávají Buddhovu
nauku © anatmanu stranou, neboť severní národové nebyli naklonění

nauce o nebytí duše, Za páté liší se nový směrbuddhistický od staré
ho naukou o nébi a o pekle. Mahajanský ráj na sápadě je sídlem Buddhů

a bodhísattvů a ja míptem věčnéhosvětla, nekonečnésvobodya radostí.

Mahajánsképeklo záleží v koloběhu tisícerých převtščlování. Dále zaváí
Xahajsnemmodlitbu a fzývání bohů, neboř přirozenýmdůsledkem uznání

božskýchbytostí je modlitba a jejich vsývání, coš byla myšlenkacízí
původnímubuddhismi, A zasedmé zavádí nový aměr náboženský též kněž

ské řády, "Kovobuddhísmus
neboli mahajanísmisuznává Bytost která pře

jící. svět a úškutečňujevykoupení.

Buddhíomuave svémpozdějším vývoji zachází do pověrečných a ma

gickýčh.útvarů. Jestliže HinajánemKlade důraz na vlastní zápolení
bat

Zo
ta< Re

FY

AK
a
——

41. Den. Sánrats Histoire des Religions-Paris Denvelet Stelle 1933-str.359.
42, W.E,Soothilr The three Religions of China-Oxford1923-str.108.

University Press,
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a Mahajánam na božskou p..z09, pak buddhiemus vw5:7,

8t. po KY.

se spoléhá na pomockouzelných průpovědí. A proto se této složce

říká Mantrajánam-čili cesta kouzelných průpovědí. Již ode dávnaae
v Indii věřilo, že člověk se může zmocniti tajemných sil přírodních

zaklínacímí formikani. Předpokládala se tajemná souvislost w8čí,
jednota mezí vesmírem a člověkem; podobné nauky se předkládají v kni
hách zvaných tantry.

Tantram znamená kniha, OSROVU
obaahující

tajemné

zaklínací průpovědi, V severním buddhismutento směrpřevládá a. je
známpod názvem tantrismuso Různé zažohnávací a zaklínecí texty byly

vzládány do modlitebních mlýnkůa zvláště byla přikládána učinnost
magickém slůvku "hum“",jež prý zahéní démony. Čelé pruhy látek byly

potištěny podobnýmiformilemi, symboly/např. kolo s křížem svastikou/
a rovněž se věřílo, že zvláštní držení prstů ruky zvané "umdrá“ napo=
máhéáčlověku k zapojení do kosmických sil. Manter /magických formuli/

se užívalo jako meditační pomůckyk dosežení tajemné jednoty s bož=

stvemo Rozjímející totiž

se vmýšlí do obsahu diagramu nebo skupiny hiá=

sek /m a n t r a/, až si uvědomí, že mantrická síla do něho vchází s

tek dojde nadlidských schopností, Tuto praci

tičtí

S i ddhové

zvláště prováděli buddhis

a usilovali se rospomenoutinamté:kánulé živo=

ty a získati nadzemskésíly. Tyto tajuplné pokusys cvikykonají dodnes
í vwEvropěmnozí nadšení ctitelé buddhističtí.

"Tak vznikl vlastně

nový druh náéboženatví Sakyanmmiho,buddhismus magický, jenž od svých

vyznavášů je považovén ze třetí cestu spásy, jež vyniká nad prvé dva

způsoby"/43/.
V osmémstoletí

nastává soumrak buddhismu v Indii,

neboť začíná

|

myšlenkově splývati s hinduismem a tehdy již proudem pronikají do něho

prvky nejen magické, ale též erotické. 2 počátku mantrg-jánam 8 erc
tioko-magické zaněření, které s oblibou bylo zváno Vaděra+jánam, byly

45. Hela. vo Glasenapps Die Beligionen Indiens-ooG,+-str.219.
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rovnocenné pojmy. Etymologioky Vadžra znamená roh, mythickou zbraň

Indrahá a jiných bohů vedických a dále to slůvko značí též diamant,

Stoupenci Vadžra-jánam/cesty diamantové/ si libovali v joginské my

stice a v mantrajánské víře v čarodějnictví. Později v tomto zvláštním
druhu buddhismu erotism a magie převládají.

Myšlenkově se opírá

Vadšrajánam o ideje mahajánské a považuje též Adibuddhu za poslední

příčinu všeho, ale toto Absolutno je myšleno jako spojení dvou prin
cipůs mužskéhoa ženského. Nejvyšší blaženosti lze prý dosáhnouti
mystickým spojením s pravým věděním /vidjá/

a do něho uvádí mystický

požitek lásky. Symbolemtekové odpozemštěnémysli /bodhičitta/

je

obraz mužeobjímajícího ženu, Tedyhinduistický šaktismus našel pří
znivou půdu i zde a v "diamantové cestě" dokonce vystupuje celá řada

bohyn jako Čandalí, Čaurí, Váttalí a jiné. Každémubohu je připisován

též práncip ženský t.zv. šaktih, Nejpopulárnější bohyní vadžraján
ského buddhismu byla bohyně kouzel, matka milosrdenství,
slzy Avalokitešvaraha,

dobrotivá

zrozená ze

T á r a „ ->Uvnitř Vadšrajánam

vzniklo mnohotajných /esoterických/

soustav a proto je považován

tento směr za učení tajné, které se hodí pro úzký kruh zasvěcenců,

Brahmánskáreakce, již možnonazvati jakousi indickou proti
reformací, v 8. a 9. st. po Kr. způsobila pronásledování buddhisma

v Indii a později ničivé dílo dokonal islam pronikající do severní
Indie, Buddhismus v zemi svóho zekladatele byl téměř vyhlazen a uchý

lil se do zemí sousedních,
Buddhismus mimoIndie,

Buddhismuszáhy proniká do sousední Číny. Podle legendy již cí

sař Ming, z dynastie Han, kol r. 64. po Er. povolal buddhistické mni
chy do svě země. V čínském buddhismu je nejvýznačnější

postavou

O-mi-to-fo, jedna z posledních inkarnací Buddhy, totíž Amitabhah
mehajánského utvaru. Rovněž podoba mahajánského Avalokitešvaraha,
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dru

hého význačného božstva, byla na čínské půdě pozměněna. Je to božstvo

milosrdné a dokonce jeho rysy jsou přenášeny na ženskou bytost

Kuan-jín.
Do Japonska přichází buddhismus z Číny přes Koreu, Vedle šintois
mu druhýmhlavním náboženstvím v říši slunce je náboženství Buddhovo.
Vyznačuje se množstvím zejímavých a od sebe značně odlišných sekt,

Nejzajímavějším buddhistickým utvarem je nesporně tibetský 1 e m a
j s mu s. V něm se slilo více prvkůj na domácí šamanismusbyla narou

bována nejen raná mahajánská filosofie,

nýbrž i pozdější buddhistický

mysticismus, Silný, otužilý Tibetan, který je též značněnedůvěřivý,

si upravil náboženství přicházející z Indie podle svých psychologických
sklonů. Tibet se vlastně stal církevním etátem buddhistickým. Mongol

ští Čingischáni svěřovalí ve 13.et. po Kr. nejvyšší mocve státě opa
tůmkláštera Sa-skja. Pozdějí se vedoucího postavení ujímá opat buddhistic
ký ve Lhase, a dostává 66 mu titulu dalai-lama/lama moře/ a je považován

za vtělení Buddhy, Sice roku 1923. v Tibetu vznikla revoluce, ale
obratný dalai-lama záhy opět upevnil svou moc,
Novobuddhimus,

Roku 1891. byla založena "The Mahabodhi Society", jež měla za úkol

získati znovu Indii pro buddhismus, Obrací záhy svůj zřetel i na celý

západní svět. Theosofická společnost /se střediskem v Adjaru/, založe
ná Helenou Blavackou a H.S.Oloottem, šíří rovněž zájem o theosofické
nauky buddhistické na západě. V Německunadšenými ohdivovateli a šiři

teli nauk buddhistických byl Dr. Dahlke, jenž považoval buddhísmus
za náboženství budoucnosti a dokonce vydržoval ve Frohnau u Berlína

jakýsi buddhistický klášter. Neméněse zasloužil o rozšíření nauk
BuddhovýchDr.G.Grimm/zemř. 1945/, jehož směru se přidržují

i i praž

ští novobuddhisté. U nás nadšenýmpropagátorem buddhistickým byl ze

snulý Dr. Leopold Procházka, jenž napsel několik kníh o buddhismu,
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v nichž z nepochopení podceňuje křesťanství. I v ČSRbyla silná

"Theosofická

společ

no s t", ježbylav r. 1939

rozpuštěna. Zesnulý profesor Žilka hodnotí novobuddhismusšířený

v prostředí západní kultury výstižně těmito slovy: "V západní kultu
ře se odráží uměle přesazený a skleníkově pěstěný buddhism jako

exotický květ lotosu na lánech užitkových plodin, Třebakrásný, ta
jemně hluboký, omamněopojný; ale cizí a míjivý, Neobstojí v evrop

skémprostředí tvořivého, prací radostného života, v němžje ch l e

bem učinná láska

dítek

Božícea"/14/.

Buddhismusa křesťanství,
Téměřu všech nadšených obdivovatelů a šiřitelů

/Olcotta,

novobuddhismu

Dahlkeho, Grimma,Procházky a jiných/ se setkáváme s před

sudkem, že křesťanství je něčím m é n č c e n n ýn, Již starý

cír

kovní spisovatel Tertulián upozommovalnespravedlivé kritiky křes
tanství

slovy: "Ne ignorata damnentur“",aby neodsuzovali, čemuřád

ně nerozumí,

Srovnávati náboženství křesřanské a buddhismusje dosti obtížné,
Křesťanství má ve své katolické věrouce jasnou a uzavřenou soustavu.
U buddhismu dlužno sáhnouti k prvotnímu učení Buddhovu zachovanému

v palijském kánonu, ale přes to třeba míti na mysli, že Buddhaa

buddhismus dnešní není totéž,

1., Vě rouk

as Chceme-lisi osvětliti rozdíl obou světových

náboženství, dlužno si povšimnouti tří věcí, Křestanství je nábožen
ství, jehož středemje vtělený Bůh/theocentrism/, Je to Bůh osobní,
svatý, všemohoucí a věčný, Nikdo nemůže ničeho přidati jeho vnitřní

slávě a vše, co se děje, hlásá jeho vznešenost a slávu vnější. 
Buddhismis je naproti tomu anthropocentrický,

je

Středem učení Buddhova

č lo v ě k, osamocenýve strašné němotěvesmíru. Poslední podstata

44. FoŽilkasDějiny světovýchnáboženství./Státní nak1.1924/str.58.

všehomíru je lidskému duchu nepoznatelná. Buddha se o Boha nestará,
Kosmologický názor křesťanský hlásá,

že Bůh svobodně z ničeho

stvořil svět a vše ve světě na Bohu závisí. Z lásky povolává Bůh tvory

k existenci,

V podstatě vše stvořené je dobré, -Podle buddhismusvět

je dějištěm utrpení, člověk je odsouzenna věky spolutrpěti a z toho

to labyrintu koloběhů můženajíti východiska jedině po osmidílné stez
če Buddhovy nauky.

Podle křesťanské věrouky duše je bytost duchová a stvořena podle

obrazu Božího, "á osobní existenci a je odpovědnáza svá rozhodrutí
před najvyšším Soudcem. - Podle Buddhyjsou jen skandhas, koloběh částí

a odpovědnostnese tajuplný Karman,který je nejstrašnějším tajemstvím
indické víry, jaké si kdy lidský rozumvymyslel, Cílem křesťana je

oslava Boží a věčná blaženost spočívající v patření naBoha. Cílem

však buddhistů je osvobození od koloběhu utrpení, zhasnutí existence.
2 Bt ik

a: Křesťanská mravouka vyžaduje na člověku svobodné

rozhodnatí se pro dobro a tím pro Boha. Při opáku se zbavuje možnosti

dojíti

svého věčného cíle.-

V buddhismuMara není v podstatě původce

ala, nýbrž jen mámenímsmyslů. Hřích buddhistický je v jádru nerozům=

nost, jež odvádí člověka od osvobození se od koloběhu životů, Mocné
podněty ke konání dobra v buddhismu chybějí. Rovněž láska v obojím

náboženství je podstatně rozdílná, Buddhazná jen druhou část hlavní

ho přikázání křesťanské lásky. Proto láska buddhistická postrádá pod

kladu a je čistě negativní a sobecká, není to učinná láska pro Boha.

3, Vliv

kul

tu rn 1: Křesťanstvíhluboceovlivnilo

kulturu mnohýchnárodů. Ba dokonce vytvořilo universální kulturu
pro celý středověký zápád, Svými ideami o posvěcení všední přáce,
o Bohemdotvrzené hodnotě práce, o solidárním vzájemném plnění po

vinností údů v mystickémtšle Kristově, působí stále jako zdroj
v dějinách lidstva,-Buddhismus však pro svůj pessimísmus, pro svůj

nravní egoismusa lhostejnost k životu byl neschopen vytvořiti
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kulturu novounebo starou přetvořiti, V Indii vůbec neoviivnil kul
turu brahmánskou a v zemích mimoindických za své úspěchy vděčí je

dině té skutečnosti, že zde přizpůsobil svou podstatu a úplně se pře

tvořil,
Kristus či Budana?

V obou zakladatelích nejjasněji vysvítá zásadní, vnitřní rozdíl
mezi křesťanstvím a buddhismem.Již uvažujeme-li o Kristu z čistě

lidského hlediska, převyšuje nesrovnatelně osobnost Buddhy.Kristus
volá k sobě maličké, Buddhahovoří jen s duchovně vyspělými, Ježíš po
máhá ženě z ponížení,

Buddha „ohrdá ženami a vůbac se vyhýbá tomuto

problému. Kristus volá: "Pojdte ke mněvšichni, kteří pracujete a
jste obtíženi--",

Buddha se svými vyvolenými odchází před chudými,

kteří se chtějí nasytiti ze zbytků jeho hostiny. Kristův život končí
drematicky ohromující tragedií naKalvarii,

Buddhovaživotní pouť se

podobá jednotvárném toku řeky a končí uprostřed přívrženců po požití
vepřového masa.-Zprávy o životu Buddhovunesou legendární ráz, kdežto

v evangeliích, historických

to knihách, vše dýše upřímnýmduchemsva

té pravdy.

Pro Krista nejdokonalejší bytostí je Bůh, posláním křestana je ná
sledování Bohočlověka, totiž boj s hříchem a obtížemi s tím spojenými

a po této přípravné cestě pozemskédojití patření na Boha v životě
věčném, "V Kristu mámevůdce od smrti k životu, v Buddhovi od života

k smrti podobné Nirvánam“/45/. Náboženství Kristovo není náboženstvím
svépomoci, sebevykoupení, nýbrž náboženstvím vykoupení prostřednictvím
vtěleného Boha,

Buddhabyl zajisté

velkým myslitelem. Cestovatel MarkoPolo píše

s obdivem ve svém cestopisu:
»

"Kdyby Buddha byl křesťanem, byl by u Boha

k

45. Hilko W. Schomeruss Christus und Buddha--Halle Saale 1931-str.64,
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vysoko povýšen". Ale Ježíš již po lidské stránce je nesrovnatelně
větší, Zůstává ideálem velkých i malýchs ideálem těch, jejichž duše

zůstala čistá a dětsky nezkažená, ale i těch, jejichž duše se očisti
la v bouřích života a v bojích za poznáním,
Buddhuobdivujeme, ale následoveati budemejen Ježíše Krista,
k němuž kdysi Šimon Petr pravil:

"Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slo

va života věčného, neboť my jsme poznali a uvěřili,

Kristus,

že ty jsi

syn Boha ži véhho"/JanVI,69atd.
7. Náboženství Peršanů,

Úvodní poznámky.
Po stránce jazykové i náboženské jsou Indům velmi příbuzní Iránci

obyvatelé Medie a Persie /novoperské "iran' odpovídá sanskrtskému arya/.

Podle Peršanů neboli Parsů bývá náboženství této oblasti iránské též

zvánonáboženství pe r s ké

neboli parsismus. V Indii a Persii se

setkáváme s četnými obdobnými představami a pojmy náboženskými, jež jsou

zřejmé i povrchnímu pozorovateli.

U obou národů v čele hierarchie

stojí d v o j i c e, v indickýchVedáchje to Varuna-Mi
a v iránskéAvestěje to AhuraMazdah
a Mi thra.

bohů

tra,
Jsou

strážci mravního řádu a k nim se druží skupina nižších božstev rázu vel
mi abstraktního.

Podobně první indický člověk a král světa předků "Y a ma“

syn Vivasvantův, odpovídá iránskému mythickémukráli

Yimovi. V posvátné

bohoslužbě védickému nápoji "soma" odpovídá iránské

"h a o m a"

tující

a obě

je nazýván v Indii hotar, v Iránu pak z a 0 t a r . Čím se pro

niká dále do minulosti obounárodů, tím obdobyjsou nápadně

j

š 1. Praktičtí Peršané se liší od snivých Indů hlavně svým d u a li

stickým

světovým

ve spekulativním pantheisticky

názorem,

kdežtoIndové
si libují

zbarveném monismu. Ve světových dějinách

vystupují Peršané, mocnýto kmen arijský,
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pojednou jako dobyvatelé

v 6.století

před Kristem, Peršti vládcové, Achemenidovci,zakládaji

mocnouříši perskou. Nejznámější z králů této perské dynastic jsou:
Kyros I.. Kambyses, Dareios I., Xerxes I.. Alexander Veliký vyvrací
mocnouříši achenenidovskou a sesazuje s trůnu posledního krále
Dareia III.

Kodomannar. 330, Drunýmdomácímvladařským rodem v Persii

jsou Arsakidovci, kteří vládli v Persii téměřpo pět stoleti.

Po nich

r. 2 1 2. po Kr. zakládátřetí mocnouříši perskou dynastie
Sassanidovoů, jež podlehla teprve r.698. náporu islamu.
Pramenynáboženství iránského.

Náboženství starého Iranu lze poznati z dvojího odlišného pramene,
Jednak jsou to zprávy starých minoperských spisovatelů o perském nábo
ženství,

zvláště

H e r o d o t a, a pak nápisy z doby Achemenidovců

vtesané do skal klínovým písmem. Nejdůležitějším

pramenemjsou však

posvátné knihy iránské známé pod názvem A v e s t a a celá obsáhlá

náboženská literatura,

jež se pojí k Avestě, Herodot, řecký cestovatel,

popisuje dosti věrně náboženské zvyky starých Peršanů. Podle jeho lí
čení bohové perští nejsou představování v podobě lidské, Neménědůle
DK

it

C

jsou ziomkovité zprávy, jež jsou dochoványv nápisech králů

Achenenidovců. Dynastie mocných vladařů perských: Kyra, Kambysa, Dareia,

Žerxa, zanechala po sobě dlouhé nápisy vtesané do skal klínovým písmem,

Tyto nápisy v nářečí iránském, dnes zvanémstaroperština,

líčí slavné

události za vlády těchto panovníkůa zvláště oslavují jejich vítězství.
Byly rozluštěny zásluhou důstojníka Rawlisona a německéhoučence

uroteřenda,
Náboženství Achemenidovců.- V nápisech z doby vlády Dareia I. je

ličen jako jediný Bůh,jejž uctívá král Dareios,Au ramazda
neboli

O r m a z dd/nikoli

Ormuzd/. Dareios i ostatní králové se na

zývají prostě auramazdija neboli ormazdovci, Auramazdaje považován

za velkého b oh a /baga vazreka/ a za největšího z bohů /maišta

-
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baganam/. Svou všemohoucí vůlí dává králům jejich moefGhšara/ jim pod

řizuje jiné národy a zajištuje vítězství, Je stvořitelem nebe, země,
člověka i lidského štěstí. Králové ho vzývají za ochranu pro sebe, ro
dinu, pro svůj národ i celou říši., Přátelství s Auramazdah-emje veli
kým dobrodiním. Auramazda dává mravní přikázání /framana/ a člověk je má

zachovávati a jíti

po cestě dobra. Ze všech hříchů je nejhorší lež/drau

ga/. Nespravedliví lidé jsou zváni lidmi lži /adurijiya/.

Auramazda

stojí nade všemi ostatními bohy /b a g a/. Tato nižší božstva jsou

božstvy kmenůa z nich největší oblibě se těšil Mi th ra
A n a t a t a /avestická

Anahita/. Mithra je druhemAhura Mazdah-a a

ači onmělnázevbaga,přec vlastním
ně

Au rama

a bohyně

bohem je jedi

zd a. Je tedy zřejmé, že náboženství dynastie ache

menidovské bylo silně ovlivněno snehami monotheistickými. Artaxerxes III.
se zminuje ve svém skalním nápise o trojhvězdí

bohů: Auramazdovi„Anahitě

a Mithrovi, k nimž má důvěru. Náboženství Dareiovo a jeho nástupců je

velmiblízké náboženství
zmínky o Zoroasterovi,

Avesty

. Nenívšakv nápisech

o mravním dualismu ani o Ahrimanovi. Z tohoto

mlčení vyplývá závěr, že "mazdeismus Achemenidovců a mazdeismus v gathas

jsou asi

d va

náboženskéútvary velri blízké, ale přece ne t 0 

tožné"“/1/.
Prameny zoroastrismu,
Nejzajímavějším útvarem náboženskýmna půdě Iranu je náboženství,

jehožpůvodbývápřipisovániránskémuproroku Zoroasterovi
neboli Z ara thu š t ro vi. Již četní spisovateléřečtí i la
tinští psali o Zoroasterovi a podávali přehled jeho učení, Jejich zprá
vy shrnul ve svémspises Fontes historiae relázionis Persicae /Bonn 1920/,
Karel Clemen. Ale chceme-li poznati nestranně osobnost iránského refor=

mátora náboženskéhoa rázovitost zoroastrismu vůbec, dlužno se obrátiti
-»

1. Albert Carnoys La réligion des Perses--str. 336
/Hubys Christus--Paris-Beauchesne 1944.

- 146

-—

k samé A v e s tě a k množství komentářů a náboženských spisů, jež

se objevily později v Persii a jsou označoványnázvemliteratura

"pehlevijská".
A v e s t a.- Pod názvemAvesta /vehlevijskysAvistak/
čuje to, co se nám dochovalo z ohromnéhopísenňictví

se ozna

náboženského sepsa

ného v nářečí iránském zvaném % e n d. Tento výraz není přesně vý

stižný, nebot v pehlevijském nářečí "zend" znamenákomentář. Avistak
ve zend znamenáAvesta a komentář, První překladatel Avesty, dobro

družný francouzský cestovatel, Anguétil Perron, je původcemnesprávné
ho názvu Zend-avesta, kterým označoval dílo, jež překládal, Někteří
spisovatele němečtí nazývají nářečí, v němžje psána Avesta, jazykem

Starobaktri

ck ým. Nářečíavestickéje příbuznéřeči staro=

perské, jíž jsou psány klínové nápisy Achemenidovoů."Avesta není jed
notná ve skladbě, sestává ze spisů, jež byly složeny v různých dobách“

/2/. Nejstarší mezi nimi jsous
1. J a š n a /kniha obětí/. Obsahuje v 72 hlavách kněžské modlit

by při obětech, ale nejdůležitější

je 17 starobylých hymnůzvaných

"gathas", jež jsou označovány jako veršované výroky saméhoZoroastera

a jeho žáků,

2. V i s p r a t neboli Vispered /Všichni učitele/ obsahuje do
datky k Jašně. Jsou to vlastně vzývání všech bohů,

3, Yašt y /Písně chvály/ jsou asi mladší než gathas a oslavují
nižší lidová božstva zvaná "Yezatas“r

4, Videydat

neboli Vendidad;,jež obsahují 22 hlav. Je to

zákonník, jakýsi Levitious parsistický, pojednávající o očistáche
Zpravuje o starých zvycích, zminuje se o stvoření světa i o iránské

legendě o Yimovi, jsou tam uvedenapravidla,

jež třeba zachovávati

v různých životních okolnostech, zvláště při rituálním očistování,
v nemoci atd,

2.Raffaele Pettazsoní: La religione di Zarathustra nella storia
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5, Ch o rd a - A v e s t a je zákonník pro laiky v 66 hlavách
a obsahuje modlitby pro denní potřebu,

Literatura pehlevijská,.

Názvempehlevi je označovánopísemnictví perské v prvních stole

tích po Kristu. Tento literární utvar je zvén též písemnictví středo
perské, neboť tvoří přechod mezi staroperštinou

nápisů achemenidovských

a novoperštinou. Používá se písma aramejského. Spísy pehlevijské z do

by Sassanidovců obsahují jednak překlady ztracených částí Avesty, jed
nak pozdější parsistickou bohovědu. Patří semi

1. Bu nd a hi

š u /Bundehoš/, což je jakási perská Genesevý

pravující o stvoření světa, o stvoření božskýchbytostí a lidí a 0 zá
pasech mezi tvory Auramazda a Ahrimana,

2, Denk

a rt

neboli Dinkart /Zbožnádíla/ obsahuje legendární

životopis Zarathuštry a mnohopodrobností o perských naukách, tradi
cích a mravech,

3.,Maynyo-i-khard

neboliMainog-Khirat
/Duchmou

drosti/ obsahující odpovědi uvedeného ducha na 62 otázek, položených
Mainyo-vi o náboženství

mudrocem,

4, A rd a- i - Vi r a f, kde perský Dante provází čtenáře a
popisuje munebe i peklo. Mezi dějinnými texty se uvádí dále Karnamaki

4pere
Arthakhshir, vypravující o vláděArdashirá, zakladatele dynastie

Sassanidovců. V době Sassanidovců byl totiž jazyk Avesty již mrtvý

Rměl k nářečí pehlevijskému asi tak daleko jako latina k živému je

zyku franoouzštině a proto bylo třeba překladů Avesty do živého jazyka,

Zoroaster neboli Zarathuštra,

Iráncí podobně jako Indové z původního monotheismu upadli do mnoho

božství. Ve smlouvěhetitského krále s králem arijských Mitanni-ů z poč.
a

yo

09"
po

religiosa dellIran--str.7.

Bologna-NicolaZanichelli-1920.
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14.stol, před Kristem se uvádí tato božstva národa arijsko-iránskéhoz

Mithra, Aruna/Varuna/, Indara /Indra/, Našatja /Ašvinové/. Dále uctí
vali Iránci "zabíječe draka" Vurthragna, který je totožný s indickým
Indrah-em. Varuna připomíná prvotní monotheismusIránců, Je nesmrtel

nou zásluhouZarathuštry /česky tento název znamenáasi "Bohatý

n a vel

bl ooudy"/,

že se muz valné části zdařilo jako nábo

ženskému reformátoru přivésti

Iránce zpět k zapomínanémumonotheismu,

Tento velký myslitel je zván novoperský Zardušt a řecky Zoroaster,
Historičnost

jeho osoby je dnes nepoghybná. Pocházel ze země, kterou

Avesta nazývá A i ry an a Vaeya. Jeho rodný důmstál na řece Dardše

/Darja/. Podle mladších textů Avesty Zarathuštra prý pocházel z Baktrie,

což asi nebudesprávné, Otec Zoroasterůvje nazýván Porušaspa
a jeho matka Dughdhova. Zbožný král Vištaspa, řecky Hystaspes, a jeho

dva ministři Frašaostra a Gamaspaz rodu Hvogvabyli získáni pro nábo
ženství Zoroasterovo a dokonce byli s ním epříbuzněni, "Novoua ustřední

myšlenkounáboženství Zoroasterova je monotheisms"./3/, Vištaspa byl
pravděpodobněotec krále Dareia I, /521-485/, který ve svých nápisech
vtesaných do skal se prohlašuje veřejně za přívržence Auramazdytakto:

"Yelký je bůh Auramazda,který stvořil zemi, který stvořil nebe, který
stvořil člověka a dává požehnání lidem", Za tohoto předpokladu pak by

bylo možnoživot Zoroastera položiti mezi leta 660 a 563. Perské podání

tvrdí, že Zoroaster vystoupil 258 let před lupičskou výpravou "prokleté
ho Iskandra" /Alexandra Velkého/,

Někteří iranisté /Oldenberg, Clemen/kladou činnost Zoroastera
mezi rok 900 —-1000 před Kristem, Mladší Avesta vyzdobila život

Zarathuštry legendárně a oděla perského reformátora svatozáří světce,
Při jeho zrození prý všechno tvorstvo dobrého Boha jásalo, jeden z bla
žených duchů VohuManahuvedl třicetiletého

Zarathuštru do světa světla

Š. Raf. Pettazzonis La religione di Zarathustra---0.ce=-str.
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75.

Auremazdova, kde prý se mu dostalo zjevení v sedmi velkých viděních,

Zlý duch ho pokoušel a kázání Zoroasterova proti kacířským kněžím

Kavi-mua Karapari-mu došla velkého ohlasu. Zoroaster prý zemřel násil
ně rukou vrahovou. Každých 3000 let vystoupí jako prorok zrozený ze se

meneZoroasterovaa konečnětřetí

S aoshy

ant

neboli Spasitel

bude vládnouti poslednímu Království,
Učení Zoroasterovo,
Náboženství, jež podle země svého původu se nazývá náboženstvím

iránským, podle svých vyznavačů též náboženstvím parsistickým, podle
svého hlasatele

zoroastrismem a podle svého hlavního boha nazdaismem,

se vyznačuje
svýmdualismem,
Kdo se obíral hlouběji Zarathuštrou a jeho učením, se přesvědčí,

že v náboženství Zoroasterovu stojí v ostrém rozporu proti sobě dvě

bytosti.NajednéstraněMa zda, Ormazd, Spenta

Mainyu

/Svatý duch/se svými dobrými pomocníky a tvory a na druné straně

An gra

Mali nuyu /Zlý duoch/,který je v mladší Avestě také zván

Ahriman, s celou řadou „démonů/drug, Daevas/. "Království Boží a krá

lovství démonazápasí nesmiřitelně jako světlo a tma ve světovém dění"
/4/«—-Člověk se musí rozhodnoutí pro království

Mazdovo. Věřící perský

má často si připomínati slova Yašny /10,11/3 "Na pěti věcech mámučast,

na dobrých myšlenkách, slovech, skutcích, na poslušnosti a na Ašha,
věčném zákonu. Na pěti věcech nemámpodílu, na zlých myšlenkách, slo

vech, skutcích, na neposlušnosti a na Drug, hanebné lži--*

Základnírys An gra

Mainy

u je oposice od počátkusvěto

vých dějin, jež se odehrávejí v době 12.000 let. V prvémtřítisíciletí
nebyla moc zlého ducha dosud známa. Rovněž ve druhém, ale ve třetím

tisíciletí

na počátku lidských dějin se zahejuje boj, který v konečném

4, Ant. AnwandersDie Religionen der Menschheit-Herder-Freiburg-str.
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282,

tisíciletí budedobojován
vítězněpomocíSaoshyantů
/Spasitelů/ vzešlých ze semeneZarathuštry až do úplného vítězství
dobra, Dualismus národního náboženství perského je dualismem zvlášt

ního druhu, je to dualismus eticko-kultický,

nikoli metafysický. Běheu

náboženských dějin perských nechyběly ovšem pokusy překonati dualis

mus dobra a zla. Tak sekta tak zvaných Zervanitů usilovala překlenou
ti perský dualismus monisticky chápanýmpojetím nekonečného "Času"
/Zervan/ + Z něhož teprve povstali

Ormazdi Ahriman,

"Ústřední obsah hlásání Zarathuštrova tvoří monotheismusa escha

tologie"/5/.

Již ve starobylých gathách vystupoval AhuraMazdav prů

vodu jiných božstev totiž AmesuasSpentas /Nesmrtelných Svatých/ a
Spenta Mainyu /Svatého ducha/. Nesmírnou zásluhou Zoroastera bylo, že

vírustarýchIráncův jednobonejvyššího

boha nebe

opět přivedlk platnosti, PodleZoroastera Ahura

Mazda

je

vševědoucí /mazdah znemenápamět/, je stvořitelem /d a t a r/ šesti
Ameshas Spentas, dále nižších Yazatas, a konečně nebe i země, Po mnoho

staletí v Iranu byl monotheismuszatlečen do pozadí, ale v z0ro
a s tri

smu

bývalí bohovéarijští Yazatas jsou toliko podřízenými

duchy nejvyššího Boha. Nesmrtelní svatí zvaní AmeshesSpentas jsou

božstva, která mají ochranu nad rozličnými oblastmi hmotnéhosvěta.

Vohu

Man ah /Plutarchos jej nazýváEurcia/ je prvnímtvorem

Mazdehovým,je rádcem nejvyššího boha i lidí,

zvířat. Podobně A s ha

V ahi

Je ochráncem domácích

s t a /Plutarchova Aletheia/ není

toliko mravnímzákonem, nýbrž též ochráncem ohně. Kh s ath

a rovněž

není pouze zosobněním dobrotivé moci Mazdahovy, ale též ochráncem růz

nýchtvorů. Spenta

Armai

ti /Svatápokora/pečujeo zemi;

Plutarchos
ji nazývá
Sophia.Haurvatat
>>

aAmertat

-

2 Edv. LehmannsDie Persex-—-str. 218,- Lehrbuch der Religionsgeschichte
von ČChantepie de la Sausseye-IT.Bd.,-Mohr-Tůbingen 1925.

/zdraví a nesmrtelnost/ Plutarchos překládá výrazemPlutos-bohatství.
K nim přistupuje jako sedmébožstvo S r a o sh a /Poslušnost/,
sám Ahura Mazda nezaplňuje

pokud

řadu sedmi.

Duchovénižšího řádu jsou

Y a z a t a s, novopersky Ized, což

znamená"Ctihodní“, Jsou to vlastně degradovaní staroiránští

bohové

jako na př. Mithra, který v Avestě je považován za božstvo daného slo

va, "Mi t h r a, dřívější genius světla se stal v zoroastrismu a zů
stel na západě bohempravdy a spravedlnosti%“/6/. Byl jedním z nejoblí

benějších božstev iránských a byl uctíván též jako ochránce vojenské
cti a bojovníků, Dále za zmínku stojí Atar, zosobněný oheň, který měl

důležitou ulohu při mazdejské bohoslužbě. Proto ctitelé Ahura Mazdy
jsou zváni někdy též "cet i t e 16 oh n ě“, Vedle něho byla uctí
vána Anáhita, již známeu semitských kmenů jako Ištar.

KroměAnahity

uctívali perští bojovníci Verethraghna,genia vítězství. Byl to vlast
ně již zmíněnýindoiránský bůh Indrah, zvaný ve Vedách Vrtrahan,

Třetí skupinu duchů

FPravurti

tvoří v zoroasterismu duchovéstrážní

neboli Fravašti, kteří jsou obdobnířímským
geniům.

Jsou připoutání k určitým bytostem, ba existují již před jejich zro
zením. Po smrtí člověk spojením s Fravaštim se stává nesmrtelným. Kaž

dé božstvo i člověk má svého Fravašti,
Duchové zlí.
Protý mebvyššímuBohu stojí "duch zla" AkoMainyu, který je nazý

vánv mladšíAvestě Angro

Mainyu

nebozkráceněAhri



m a n. Je to bytost zlá, jež chce uškoditi bytostem dobrého stvořitele.
Ahriman je nevědomý a má strach před Mazdah-em. Říší

Angra Mainyu

jsou temnoty, tvorové Mazdahovyupadají do jeho moci, když se dopustili

zla /nevěry, lakoty, lži/ nebo když se poskvrnílí dotykems bytostmi
6. Fr. Cumont:Les religions orientals dans le paganisme Romaine.
Paris-Leroux 1906.—-str. 187.

nečistými. Často je zván v gathách drug neboli klam, Jako Ormazd
je obklopen zástupem duchů dobrých, tak i Ahriman si vytvořil množ

ství duchů zlých. Jsou to D a e v a s /Daivas/ neboli démoni. Zají
mavý je pochod změny dobrého védického "d é v a" v iránského

démona,

Jedním z těchto démonůje Andra, který odpovídá indickému Indrah-ovi.
Zosobněná lež a podvod je ženský démon Drudš, zosobněný hněv je ozna

čován jako démonAešma, důležitou úlohu má démonlenosti

Bushysta ne

bo démon hubnutí Apaosha,

Původ světa a člověka.

Před stvořením vesmíru byl nekonečný čas Z e r van

akarena.

Svět je stvořen od Boha a tím začíná dlouhé období 12.000 let. V pr

vémtřítisíciletí

Ahura Mazdahsvé tvorstvo udržoval ve stavu nehmot

ném, existovaly jedině fraveshis tvorů, jakési platonské ičeje. Ke kon
ci prvého období se probouzí AngroMainyu. V následujícím třítisíci

letí jsou vytváření tvorové hmotní, Šest údobí, v nichž se děje toto
stvoření, je zváno G a h a n b a r. Prvního pračlověka Ahriman svedl

a usmrtil. Z jeho semenepovstal prvý pár lidí:
š y ai

Mašya

a Ma

„ od nichž pochází celé lidstvo. Zprvu byl zlatý věk lidstva.

Mezi králi tohoto blaženého věku je nejznámější Yima/totožný s vedic
kým Yama/, který se stýkal se samýmAhuraMazdah-em. Království

jeho

však končí pro jeho pád, proto byl svržen démonemdrakem Azhi-Dahakem,

-Poslední třítisiciletí

začíná vystoupeníma zjevením Z o ro as t €

r a. V tomto údobí se objeví řada proroků neboli spasitelů /S a 0 s 

h y an tů/ ana koncipřijdenejvětší saoshyant,A s tvater
r a t a , Tehdy dojde k všeobecnému zmrtvýchvstání, nastane konečný
zápas mezi Mazdahema Ahrimanem, který skončí zničením zla a nastane

doba věčného štěstí.

Mr a vouk

a iránského náboženství,

Člověk stojí uprostřed boje mezi dobrema zlem. Jeho životním cí
lem je spolupracovati s říší světla, Protože je tvorem svobodným,má

plnou odpovědnost před Bohem.Konáním otmostí se staví na stranu

Ma zd ahovu

a přispívá k vítězství dobra nad zlem. Hříchem |,

však se stává pomocníkemzlých duchů neboli dregvantů. Povinností vě

řícího

/ašavana/ je ucta k Ahura Mazdehoví, i k ostatním dobrýmdu

chům, udržování posvátného ohně a jiné., Mravní činy sestávají

brých myšlenek, slov a skutků/humata, huxta, hrvašta/.

sluje spravedlivý neboli
livý neboli

z do

Kdo jedná dobře,

a š a v a n, kdo však Špatně, je nespraved

a n a ěša v a n „ Zvláště se přikazuje v mravouce zoro

asterské Jáska k pravdě, neboť lež je znakemAhrimana. Vyznavač Zoro

asterův je povinen tóž zachovávati přísnou čistotu, má se varovati
styku s bytostmi nečistými, zvláště s mrtvýmtělem, má se vystříhati

cizoložství, smilstva a ostatních protipřirozených úkonů. Z ctností
se doporučujepohostinnost, soucit s chudinou, pilnost a pracovitost.
Zákonník Vendidad hrozí přísnými tresty těm, kdož zacházejí špatně

s čistými zvířaty jako psem, volem atd. Kdo se dopustil hříchu, je po
vinen konati pokání. "Prostředkem k odpuštění hříchů ja zpověú

"p ai

ti

t a" neboli "p a t e t" před knězemdesturem"/7/. Pokání

ukládané k očistění mravních poskvrn bylo různé. Ten, kdo se umyslně

dotkl mrtvoly, byl trestán smrtí, za jiné chybybyla předepsánaveřej
ná obět, rány bodcema podobně. Některé zločiny jako hříchy proti

přirozenosti nebo pohřeb žehembyly prohlašovány za neodpustitelné,
B o h o 81 u ž b a v iránském náboženství.
Ve chrámech iránských středem bylo posvátné ohniště, kde hořel

ohen, do něhož se házely vonavky a k němužpřistupoval obětující

se

zahaleným obličejem, Ohen byl symbolemboha světla Ormazda. Bylo považo

váno za hřích foukati do posvátného ohně anebo do něho házeti věcí

nečisté, Kroměposvátného ohně důležitým prvkemv bohoslužbě parsistic

ké byl nápoj nesmrtelnosti, h a 0 m a, který prý posiluje bohy i lidi.
T. Ant. Michelitsch: AllgemeineReligionsgeschichte--str.
Graz —-Styria

- 1930.
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433.

Haome.byla šťáva z jistých rostlin

a věřilo se o ní, že dodává

moudrost, blaženost i smíření, Zoroasterská liturgie vyžadovala
každodenní recitaci

několika veršů Avesty. Běhemmodlitby kněz par

sistický držel v rukou baresman/svazek větviček/. Dítko u Peršanů
dostávalo na rty

h a o m a , ale pravým zoroastrovcem se stává te

prve mezi 12-15 rokem, když bylo opáséno posvátným pásem "K u š ti".

V Persii byl vyvinut samostatný s t av

k něž

s k ý, Knězparský

byl zván A t h r a V an, nejvyšší kněz, který konsl bohoslužby,

slul

z a o t a r . V pozdější době zoroasterovská hierarchie měla

svého nejvyššího představeného v městě Ragha a ten byl první osobou
po králi,

Lid nazýval kněze též

m a g y . Magovébyli původně med

ský kmena podobně jako kmenL e vi

u Israelitů

tvořili kněžskou

třídu. Představenýparsistického chrámubyl zvántéž daastura
před ním se konalo vyznání hříchů /paitita/,

Kdyžvěřící mazáeista

umíral, přinášeli k němupsa, aby pohled čistého zvířete zastavil
běsnění démone smrti,

druga V a s a v a + Po posledním výdechu tělo

se stalo ihned nečistým a bylo vynášeno daleko od obydlí lidských
na výšiny a ukládáno do tak zvaných "věží mlčení“ neboli dakhmaa
tam bylo ponecháno na pospas dravých ptáků, zvláště supů.

E socha t0oloogi

e iránská,

Podle víry Parsů duše zesnulého bloudí asi tři dny kol místa
odloženého těla, ale pak se odebírá před soudMithry,

Sraosha a Rašnu.

Zásluhy i hříchy zesnulého jsou tam váženy. Zůstanou-li misky vah

v rovnováze, je duše poslána do hamestakánu, kde netrpí ani tepla ani

zimy. Ostatní duše musejí přejíti most Čirvant, po které přejde jen
duše spravedlivého, kdežto duše odsouzeného se zřítí do propasti pe

kelné, Perský básník Viráf líčí barvitým způsobemsvá vidění nebe a
pekla. Podle pojetí mazdejského peklo není věčné. Po všeobecném

vzkříšení dojde k obnovení světa, tehdy proud olova zatopí zemi a to

bude poslední zkouška, jak vypravují gathas. Spravedliví budou tehdy
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=

uplně očistěni a vinníci zahubeni. Pak obrození lidé budou žíti věčně
ve světě, v němžnebude zla, nýbrž věčné štěstí,

Parsismus a křesťanství.
Náboženství mazdejské si zaslouží pozornosti., Je jedním z nej

starších náboženství, které má pevnou soustavu naukovou, prohlašuje se
za náboženství zjevené a dovolává se autority svého zakladatele, Obě
soustavy náboženské indická a iránská měly mnohoobdob, kdežto snivý

Ind si zahalil své náboženské představy do mlhovité pantbaistické myati-=

ky, Iránec, muž činu si vytvořil jasný systém, aby věřící měl před očí

makonečnýcíl a tak z něho vyrostl poctivý, pracovitý a ušlechtilý

občan,Původnínáboženstvístarých Poršonůbylo monothei

sti

c

k 6 „ Ale přes to vše mnohoještě schází perskému Mazdoví ve srovnání

s Jahvem

proroků israelských. Jahve je Bůhjediný, který nikomu

nepředává svou čest, Zoroastrismus všek zůstal v podstatě vždy nábo
ženstvím národním, iránským a za dynastie sasanidovské státním. Vůči

křesťanství byl mazdeismusnesnášenlivý a krutě pronásledoval vyznavače

Kristovy. V odplatu Arabové zavedli v Persii islam a téměřvyhladili
náboženství parské. Zoroastrismus je dnes představován jedině asi 70,000
Parsů žijících

v okolí Bombaye,potomkyto mazdejců, kteří se vystěho

vali do Indie před pronásledováním musulmanů, Rozličné obdobý a otázka

vzájemného vlivu mazdeismuna jedné straně a židovství s křesťanstvím

na straně druhé, nesmějí nás zarážeti. Jestliže se v náboženství mazdej
ském rozvinuly urřité náboženské představy a zvyklosti obdobné pojetím

v židovství a křesťanství, dlužno je vysvětliti přirozenýmzpůsoben,
nebot i náboženství Zoroastrovo chtělo odpověděti na přirozené, nábo
ženské tužby svých věřících. Ale nápadná podřadnost mazdeismu se jeví

v oblasti citové a mystické, Mazdejskámravoukai eschatologie jsou za

loženyvýlučnějen na S pr avedlno

křesťanské

lásky

s ti,

ale není v nich

+Zoroasterzůstávái v Iránupoměrně
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osamocenýa jeho vysoké pojetí náboženství později opět upadalo do sta

rých národních polytheistických zvyků.
Pokusyo světová rozšířeí aáboženství iránského,
Jsou to dvě ozvěny iránských představ náboženských, jež překro

čiiy národní hranice státu perského a usilovaly o světovost, mi th r a

ismus a manicheismus.
1. Náboženství
uctívali

Mi th rovo,. - Již staříPeršané

Mitnru jako boha světla a S jeho jménemse setkáváme též v ná

pisech achemenidovskýchi v posvátných zpěvech Avesty, Mithra patří

k božstvům přírodním, Zoroastrova bohovědamuurčuje nižší ulohu jakošt:
pomocníka a průvodce Ahura Mazdah-a, Zdá se, že kult Mithrův v lidovém

náboženství se vyvíjel nezávisle na reformy Zoroasterovy. Mithra byl
zvláště oblíbenýmbožstvemu vojska a tak se jeho kult rozšířil pro

střednictvím legií římskýchpo celé říši, Iránské náboženství, která
se dostalo do styku s babylonskou vědou učených chaldejců, přijalo odtud
mnohoprvků astrologických.

Ba dokonce Ahura Mazda byl stotožněn s Baa

lem, iráhská Anahita s babylonskou Ištar,

a Mithra se Šamašem,bohen

slunce. Proto později v římskémsvětě Mithrovi byl dáván název:

"Yepřemožené

Slunce"

/Sol invioctus/.Mithraismu
neporo

zumímebez znalosti perského náboženství a proto právem lze nazvati
náboženství Mithrovo perským pokusem o světovost. Kdyby se bylo bývalo

podařilo králi Mithridatovi Eupatoru / 120-63/ uskutečniti sny o nové
veleříši maloasijské, mithraismus by se byl stal nepochybněstátním ná
boženstvím nové říše, Pád Mithridatův však otevřel cestu mithraismu na
západ a v prvních staletích

byl nebezpečnýmsoupeřemmladého křestan

ství. "Naukymithraismu nejsou však naukami Zoroastera'/8/.

Bohověda

Mithrova nade všemi bytostmi umistuje nekonečný čaa Z e r v an Akarana,

8, Fr. Cumont:Les religions orientales dans le paganismeR.-str.182.
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To je první rozdíl mezi mithraismem a zoroasterismem, v němž teprve

později v některých sektách byl zaveden nadřazený moníatický princip
nekonečného času. Zervan předává svou vládu Ormazdovi podobně jako v mytho

logii řecké Kronos Zeovi. Čtyři prvky: ohen, voda, země, vítr jsou vý
tvory dobrých duchů, Proti nebeskýmbytostem stojí říše temnot v čele
s Ahrimanema jeho démony. Proti nebi jsou sice bezmocní, ale zato

usilují

škoditi lidstvu a vytvořiti ze zeměmísto běd. V zápase přichá

zí na pomoclidstvu mnohohrdinů nebeských, z nichž nejdůležitější

je

Mithra. O zrození, bojích a vítězstvích tohoto boha světla a ochránce
lidí se vynořilo množství legend. Dnemjeho zrození je

/Natalis Solis invicti/.

25. prosinec

Na rytinách bývá Mithra vyobrazenjako hošík

s frygickou čapkou, který se zrodil ze skály jako jiskra z kamene. Le
gendy líčí

jeho pozdější vítězný zápas s prvým zvířetem Ormazdovým,bý

kem, kterého Mithra zabíjí, aby z jeho krve povstaly užitečné rostli
ny a zvířata. Pes, průvodce Mithrův, hlídá duši býkovu a marně se na

máhají zvířata Ahrimanovashadi, štíři a mravenci pozříti krev posvát
ného býka,- Mithraismus měl i svou bohatou liturgii.

zminuje o sedmi

Svatý Jeronym se

stupních zasvěcení vyznavačůtohoto tajuplného

náboženství, Jsou to: C o r a x- havran, c ry phůiu

s = zahalený,

miles-vojín, leo-lev, Persanus-Peršan, heliodromus-sluneční běžec, a
P a t e r - otec. Těchto sedm stupnů zasvěcení odpovídá sedmi oběžni

cím a sedmi zastavením na cestě k nebi, O prvních stupních zasvěcení
víme jen málo. Podle Tertuliána vojín konal přísahu-sgacramentum,že

neprozradítajemstvíMithrových,Teprve,kdopřijal leonti

ca

-oděv lva, patřil do společnosti Mithrovy ve vlastním slova smyslu

/tozv. participantes/.

Celá řada obřadů, jež církevní Otcovénazývali

"jábelským se opičením po křestenství",

měla za účel věřícího úžeji

spojiti s jeho bohemMithrou. Mithraisté měli jakýsi křest a biřmo

vání, posvátnou hostinu sestávající

z chleba a vodou smíšenéhovína,

Nejvýraznějším
obřadem
všakv mithraismuje tauroboliun,
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při němžbyl zabíjen býk na zvláštních otvory opatřených prknech nad

jámou. VyznavačiMithroví věřili,

že stékající

krví obětovaného býka

jsou očistěni od svých vin. Chrámy
Mithrovy byly malé, u vchodu stá

la nádoba s vodou a na konci krypty konali kněží oběti. Ve svatyních
byl vystaven obraz představující "NekonečnýČas.

Znázorněno tam bylo

fantastické tělo člověka s hlavou lví, které bylo ovinuto hademse čtyř

mi křídly. Bohoslužbyřídili Patres, jejichž uřední název byls"Pater
sacrorum est". Nejvyšší hlavou jejich byl Pater patrum, sídlící v Římě,
Mithrovská bratrstva byla uznávána státem římskýma udržela se až do

4.století

po Kr. Císař Dicklecián dokonce zasvětil chrámMithrovi jako

ochránci říše římské v Carnuntu na Dunaji a zdálo se, že perský bůh

ovládne celé císařství,

Za Konstantina Velkéhonastává úpadek mithra

ismu, který nedovedla zastaviti
Ke konci 4stoleti

ani reakce vyvolaná Juliánem Odpadlíkem,

po Kr. míthraismus mizí téměřbeze stopy.

Mithraismus

a křesťanství.

Mithrovo mělo mnohopříznivců mesi římskými císaři,

- Ačnáboženství
přec nakonec podleh

lo v zápase s křesťanstvím. Mezi oběma jsou některé nápadné obdoby a po

dobnosti, ale po hlubším zkoumánísrovnávacím se zjistí

jasně, že mezi

Kristem a Mithrou je nepřeklenutelnýa podstatný rozdíl. Neboť Mi thra

je jenom my thickáá

po 8% av a bez krve amasa, kdešto

Kristus je osobnost historická

.,.Mithraje

božstvo přírodní, mythickýbůh slunce, Kristus však je nesávislý na ja
kémkoli jevu přírodním, Mithra se včlenil a mnohorysů přijal z řecko

římského pohanství, Kristova nauka je původuBožího, je výlučná ane

slučitelná s ostatními náboženstvími,

Manicheismugs.
"Ba, i když Mithra byl přemožena vypovězen z Říma, který se stal

křesťanským, Persie zbrení neodložila"/9/.

Zatím co Mithre byl jenom

9, Pr. CumontsLes religicns orientals dans le paganismeR.-str.171.
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dočasným soupeřem křesťanství,

učení Mani-ho pod rozličnými podobami

zápasí o své bytí ještě dlouho do středověku, ba až do nové doby

/srovnejs Bogomilové, Duchoborci, Kathaři a j./.

Zakladatel menicheismu

vystoupil v Persii r.242. po Kristu. Mani pocházel ze vznešené rodiny
babylonské a za krále BahramaI. byl pro své učení ukřižován jako ka

cíř. Mani, vynikající cestovatel, vytvořil nové náboženství, jehož
věrouku převzal z náboženství Zoroasterova a mravouku z buddhismu, Mani
cheismus obsahuje též mnohoprvkál křesťanských, které napoméhaly jeho

šíření v zemích křesšanských. Ve svémmládí Mani se hlásil

k sektě

Mandeovců,kteří převzali většinu svých nauk, zvláště monotheismus,

ze zoroasterismu., Podle Mani-ho vesmír se rozpadá na dvě říše: říši
světla a říši temnot, svět duchový a svět hmotný. Mezi oběmaje ustavičný

zápas, nebot temnoty loupí částečky světla., Pozemskýčlověk je výtvor
zlých mocí, ale utkvěly v němčástečky světla a dobra, K osvobození

těchto částeček v člověku byl poslán Ježíš, který však s historickým
Kristem nemánic společného. Mani třídí lidi na vyvolené-electi,

dále

posluchače-auditores a ostatní nevěřící. Vyvolení se mají vystříhati:
rouhání se bohůma požívání masa /eignaculum oris/,

dále každého skutku

proti říši světla /sigmaculum manua/a konečně každého pohlavního styku

/signaculum sinus/,
Mani měl v umyslu zreformovati náboženství své perské vlasti

a

s pomocíkrále vytvořiti tak světové náboženství. Než jeho usilí se
pro nepřízen perských vladařů nezdařilo. "Učení Mani-ho utočí na zá

klady každého náboženství, na jednotu náboženství, vedle níž není něja

kého druhého principu a rozrušuje mravní usilí a odporuje zdravé lid

ské přirozenosti'"/10/,
Jak jsme poznali, Persie byla jednou z velmi důležitých oblastí

v dějinách náboženství.

10. Ant. AnwandersDie Religionen der Menschheit--0.c.-str.299,
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8 Náboženství Helenů.
Uvodní poznámky.

Jednou z nejúčinnějších příčin zjemnění novodobýchspolečností
byl nesporně styk s řeckýmklasickým písemnictvím, uměníma filosofií.
Kdo poznal melodičnostťtHomerových zpěvů, kdo se vžil do truchloher

Sofoklových, kdo dovedi porozuměti hloubce Platonovy filosofie

deckýmúvahámAristotela,

kdo pocítil

a vě

opravdovou lásku ke starým kla

sikům, jasně chápe, že Řecko dalo lidstvu

v umění a vědě nesmírně mnoho.

Je všek též zajímavé, že staří Helenové, ač byli hlasateli

umění a no

siteli moudrosti, po stránce náboženské zůstali za ostatními národy,
Helenové v zemi, kterou přivedli k takovémukulturnímu rozkvětu, ne

byli původními obyvateli, nýbrž se přistěhovali do Řecka jako jedna
větev z indoevropské rodiny národů před druhýmtisíciletím

před Kristem.

Tvořili více kmenů, z nichž nejvýznačnější byli Jonové, Dorové, Boioto

vé, Spartané a jiní.

Setkávají se na půdě Řecka s dosti vysokoukultu

rou předchozího obyvatelstva, jež nazývali Pelasgy, mísí se s nimi a
tak vzniká nový národ tolik proslulý v době dějin lidských. Řecké kme
ny tvořily četné malé, svobodné státečky, jež teprve běhemdoby se slu
čovaly ve větší státní celky. Velké národní uvědoměníHelenů způsobily
nlavně války perské a výpravy Alexandra Velikého. Tehdy došlo bo dva

kráte k boji indoevropských Řeků s arijskými Peršary, avšak Peršané

vystupují v tomto zápase spíše jako představitelé Orientu a dědici Baby
lonanů a Egyptanů, nikoli jako příbuzný arijský národ, RovněžAlexander
Veliký, sice původemMakedonec, se považoval za Heiena, jeho učitelem

byl slavný myslitel Aristoteles,
šířiti

jenž pravděpodobněmuvnukl úmysl roz

vzdělanost řeckou až na hranice světa. V době po Alexandru Velkém

helenská kultura obohacená poklady moudrosti východní přechází v nový

útvar, kterýbýváoznačován
jakovzdělanosthelenistická.
Této vzdělanosti neodolali ani vítězní Římané
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VYrané kultuře řecké i povrohní pozorovatel zjišťuje dvojí proud:

arijeký

a neari

j ský.. Taknapř.mezibohy,o.nichž

podrobně pojednáme, mnosí mají rysy vysloveně neřecké jakosApollon,

Dionyso s, Afrodite, Hefaistos, Herakles. "V nejnovější době je zastá
ván názor, že jedině bůh nebe, Zeus, je bohemarijským, a na druhé stra
ně je dokázáno, že i Athene, tak drahá Řekům, pochází z doby před

řecké a to mykenské"/1/.

Vnábožeckých dějinách řeckých dlužno rozlišovati

d vě

hlavní

udobís udobí předdějinné neboli předřecké /též označované jako před

homerovské/ a pak udobí již rozvinutého polytheistického náboženství
řeckého. V tonto druhém úseku náboženských dějin Helenů zjišťujeme

pak hlavní složku, totiž náboženství oficiální, státní, jež pojilo
všechny Řeky v jeden celek a mělo oporu ve hrách olympijských, věšt
bách delfských, Homerovýchzpěvech a Hesiodových naukách o bozích,

Druhá složka je méně zřetelná a méně známánež náboženství zlidště

ných bohů Olympských. Italský odborník ve vědě náboženské, Pettazoni,

ji nazývá náboženstvím lidovým a tajným /culti

agrari e mystícismo/.

Helenská mythologie patří však meži nejbohatší, nejznámější a nej
krásnější

mythologie světa, ovšem pro dějiny náboženské má význam

toliko druhotný a podřadný,.

Doba předdějinná neboli předhomerovská.

Po stránce náboženské třeba přísně lišiti,
arijští

co si přinesli s sebou

Řekové a co je dědictvím po původních obyvatelech nearijských,

které nazývali Helenové Pelasgy. Je všeobecně dnes zdůrazňováno odbor

níky, že Z e u s je bůh starořecký a staroarijský,

l. Zeusstarořecký
uctívali

bůh.. - ŽestaříŘekové
původně

jediného Boha, dá se vysuzovati z jednoty názvu božského: Zeus,

1. Ant. Anwander:Die Religionen der Menschheit-o0.c.-str.366,
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Dieus, Dyauš. Zeus je vlastně nebeský Otec z arijského pravěku, nebot

Djauš pitar je táž bytost božská jako Zeus pater, Zeus je nejvyšším
bohemvšech kmenůřeckých, bůh nejvyšší,

který vyniká nad ostatní všechny

bohy svou mocí, svým významem, svou moudrostí a dobrotou., Zeus je zván

Otcem, to jest Stvořitelem, původcemvšeho, Na toto pojetí stvořitele

později byly napojeny rozličné zkazky milostných dobrodružství, jež
připisovali řečtí básníci Zeovi., Dále Zeus je považován za boha mrav

ního řádu, strážce práva a věrnosti, je prohlašován za ručitele přísahy
a smluv., Je zván "Zeus orkios",

"bůh přísahy“, Dokonce bludař Celsus

ztotožnoval Zea řeckého s Jahvem, Hospodinem židovským /srov.
Contra Celsum 5,45/.

Tedy pod pojmemZeus byl myšlen jistě

Origeness

pravý Bůh.

Jako bůh nebeský byl Zeus všude uctíván na vrcholcích hor. Proto měl

přídomek"eparkios" neboli "bydiící na výšinách", Jiné jeho názvy byly:

"Nejvyšší - Ipsistos, Nejsvrchovanější - Itatos. Tak byl uctíván Zeus
na horách lykejských, na hoře Ithonu v Messinsku, na horách Apesas

v Argoli, na Taygetu u Sparty. Nejznámější sídlo velkého boha nebeské
ho Zea byla hora Olymp,

2.Prvkýy nearijské

kultury

o-Ještě
předsto

lety výlučným pramenem pro náboženské dějiny řecké byiy spisy Homerový

a Hesiodovy. Dnes díky archeologickým nálezům z vykopávek /na př. Ewans

a Halbherr na Krétě, Doóorpfeld,Bulle v Troji, Duhn, Nilsom, Paribeni

v ostatním Řecku/ víme, že Řekové nebyli jednolitý kmen, nýbrž výsled
kem smíšení se indoevropských a nearijských skupin národních, a podob

ně též jejich náboženství spojuje v sobě prvky z náboženství obou uve
dených národních složek, Archeologické objevy nás poučují, že před
HomerovskýmŘeckem existovala

velmi vysoká vzdělanost kretská a myken

ská, Téměřaž do konce třetího tisíciletí

před Kristem balkánský polo

Ostrovy,maloasijská pevnina a ostrovy v moři egejském byly osídleny ná

rody nearijskými, Zvláště na ostrovu Krétě a přilehlých ostrovech kvet
la skvělá vzdělanost, jež bývá zvána egejská nebo podle hlavních

= 163

—

archeologických nalezišt též minoiská /Minos je mythický král Kréty/,

pozdější pak je označovánajako kultura my ken

ská

. Předdějin

sou dobu, kdy docházelo k míšení a vzájemnémuprolínání přistěhovalých

Řeků s původními obyvateli, označují badatelé jako dobu "helladickou"

a rozlišují

rané údobí helladické /asi od r.2500 —-2000 př.Kr./, střed

ní /2000-1600/ a pozdní dobu helladickou /1600-1100/. Z tohoto vzájem
ného prolínání dvou národů a vzdělaností na řecké půdě vzniká nový

útvar i v oblasti náboženské, V té době, kdy řecký národ vstupuje
z uplných temnot předdějinných do dějinného svítání,

jeho náboženství

je již hotovou směsí složek indoevropských a neindoevropských. "Nosi

telé tak zvané kultury mykenskéjsou tedy Indoevropané, kultury minoi
ské však nearijci"/2/.

Podobnějako tomu bylo u náboženství babylon

ského, kde rovněž došlo ke smíšení se náboženských prvků sumerských

a semitských, tak i tomu bylo v náboženství řeckém, kde rovněž třeba

odlišovati

od sebe prvky řecké a neřecké, V krétsko-mykenské době, jak

svědčí vykopávky, bylo již uctíváno mnohobohů a bohyn, jež nesou vy

slovaně ráz orientální.

Symbolytéto doby jsou: dvojitá sekera zvaná

labrvs, jež připomíná hetitského boha bouře, Tešuba, dále semitské
chrámové sloupy, obrazy býků a sošky orientální

bohyně Kybele. Často

se shledáváme ve vykopávkách s vyobrazením bohyně hadů. Odhalené hro

by starých kretských králů dosvědčují, že tam byla rozvinuta uota
k mrtvým, "Mykenskénáboženství je tedy již prvním obdobím náboženství

řeckého, Jeho neindoevropských prvků přibylo ještě po dobytí Kréty

Heleny a též v pozdější době vliv neindoevropského náboženství byl ne

malý“/3/. Z tohoto vzájemnéhoprolínání cizorodých vlivů a složek lze
vysvětliti

upadek původního starořeckého arijského monotheismu, víry

v nejvyššího,

jediného boha Zea a vznik řeckého mnohobožství, s nímž

2, Fr.Pfisterž: Griechische und rómische Religion-str.

167.

/Carl Clemen: Die Religionen der Erde-Minchen 1927/.

3. Friedrich Pfeisters Griechische und rómischeReligion-srov.str.171.
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na prahu řeckých dějin setkáváme jako s hotovou skutečností.

Dějinná doba: Vyvinuté polytheistické

LNáboženství
idea státní,

náboženství v Řecku,

veřejné

s VŘeckuovládala
vše

Nejlépe možnotvto skutečnost siedovati v Atnenách. Rodina,

obchod, mravnost,

náboženství,

to vše samo o sobě nemělo významu, pokud

to nesloužilo státu. Uctívati etátní bohy, stavěti jim chrámy,sleviti
jejich

svátky bylo záslužným ukonem, kdežto opomíjení veřejné boho

služby označované jako bezbožectví, bylo prohlašováno a trestáno jako

zločin proti státu. Tak můžemenazvati vlastní řecké náboženství nábo
ženstvím státním, což je první složka náboženského pojetí v dějinném
Řecku., Mythologie řecká zná dvanáct společných bohů, jejichž

sídlem je

Olymp.,Nebeský Olympmá podobné zřízení jako pozemský stát polis.

krále bohů se druží ostatní

Kol

bohové a bohyně Olympu. "Mnohobožství je

takový náboženský utvar, který je plně ovládán mythem"/4/, V tomto

smyslu zdůraznoval slavný dějepisec řecký Herodotos, že polytheistic
kou bohovědu vytvořili

Helenům Homeros a Hesiodos tím, že pro jednot

livé bohy vymysleli rodokmenya připisovali jim určité vlastnosti a
přívlastky. Značnývliv na rozvoj řeckého mnohobožství a jeho ustálení
měli uvedení spisovatelé.

a v době heiladické,
vtiskl

Mnohobožství sice již bylo před Homerem

ale Homerosve svých dílech Iliadě a Odyssei

řeckýmbohůmrysy čistě lidské a proto se plným právem mluví

o Homerovuanthropomorfismu. Bohové v líčení Homerověse stali

lični

vyššího druhu, kteří měli podobnoupovahu, dobré i špatné vlastnosti

jako lidé /na př. bojechtivost, sklon ke lží, krádeži, manželskéne
věře atd./.
lostí,

Homerovibozi se neliší od lidí svou svatosti a dokona

nýbrž jen vyššími silami, Proto v náboženskémohledu četbe

4. Raf. Pettazzoniz La religione nella Grecia antica fino ad Alessandro
Nic. Zanichelli-Bologna 1921 -—--str. 15,
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HomerovyIliady měla na mládež neblahý vlív a v ideálním státu

Platonovu se nesněla čísti,
Hesiodos, který žil na konci 8,st. př.Kr., usiloval ve své Theo
gonii, pojednávající o vzniku bohů, do řeckého světa bohů zavésti jed
notu. Podle Hesioda na počátku byl toliko Chaos, prázdný prostor,
Gaia-země, Tartaros-temnoty a Eros neholi láska, Ze zeměGaiz se rodí
Uranos-nebe a Pontos-moře. Ze spojení Urena s Gaií se rodí množství

bohů Titanů, obrů Kyklopů a storukých Geantů. Když Uranos byl příliš
krutý ke svým dětem, dochází k první vzpouře aeUrsnos je sesazen

Kronos-em. Z Kronova manželství se sestrou Rhe-ou vyrůstá šest dítek
a tos Hestia, Demeter, Hera, Hades, Poseidon a Zeus. Zeus připraví
svého otce Krona o světovládu a potom dochází mezi mladším pokolením

bohů vedených Zeema staršímě bohy Titany k zápasu /tak zv. titano

machie/, v němžTitani podlehnou a jsou. svržení do Tartaru/podzemí/.
Rovněž i Gigenti byli přemožení a tak Zeus podle Theogonie Hesiodovy
se svými bohy se ujímá vlády na Olympu.,"Tato Homerovsko-hesiodovská

pokolení bohů zůstávají v podstatě přes všechny rozdílnosti stafáží
každého veřejného náboženství v Řecku'/5/.
Řecký pantheon,

Helenská mythologie zná bohy a polobohy neboli herce.

a Bohové

. = Hejvyššímbohem,otcembchů i lidí je Zeus. Je

bohem nebe a ochráncen mravního řádu, Jeho obávenými zbraněmí jsou

blesk a hrom, Nikdo ze smrtelníků se nemůžeodvážiti proti němuposta

viti.

Pod starou legendou, jež vypráví, jak Zeus se zmocnil místa své

ho otce Kronose, podobně jako tento dříve svrhl s trůnu Urana, se

enad skrývápokusuvésti ve spojení arijského boha

nebe

se se

mitskými nebeskými vladaři. Po boku nejvyššího boha vládne jeho manželka
hwGP

tí

2. Ant. AnwandersDie Religionen der Menschheit--0.c.--str.
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372.

H e r a /též Juno, tento druhý název zní řecky Diona/, která je přís
nou strážkyní manželství a domácí kázně, Mythus se zminuje o stálém
manželském sporu mezi nebeskými nejvyššími manžely. Tento rozpor je

vysvětlitelný,

nebot Hera je vlastně Matka zeměpodobně jako její

předchůdkyně Rhea, manželka Kronova a Gaia, manželka Uranova. 

Pallas

Athen

e neboli Minervapodle pozdějšíhomythuvyšla

z hlavy Zea, který ji mánejraději z bohů. Nejlepší vlastnosti řec
kého národa, jichž uskutečnovánímprosluly hlavně Atheny, jsou ztě
lesněny v této panenské ochránkyni města Athen, totiž vojenská kázeň,
moudrost a smysl pro státní řád.

Fo i bo s A po ll

on /Phoebus Apollo/, syn Zea a Latome, je

bohemslunce. a světla. /Foibos znamenáLesknoucí se-Zářivý/. Apollo
má podobný vztah k Zeovi jako měl irdoiránský Mitra k Varunovi. Byl

všude uctíván též jako bůh umění a věšteb a vedoucí Mus. Nejproslulejší
svatyní Apollorovou byla věštírna v Delfách.— Sestra Apollonova, bohyně

luny, byla A r t e mi s neboli Diana, jež podobnějako Apollo vze

šla z Leto /Latome-temnoty/. Byla uctívána jako bohyně lovu a v lido

vé víře byla nejpopulárnější bohyní Helenů. Její nejslavnější chrám
byli v Efesu, kde byla představována pod vlivem kultu Kybele s mohutnými

prsy jakožto bohyně plodnosti., Byla též vzývána jako ochránkyně stád.

Hermes

neboli Merouriusztělesňuje vlastnosti lehkomyslnéhoŘeka,

kterého Římané posměšně označovali výrazem Graeculus. Byl považován

za posla bohů a průvodce duší do podsvětí. Na rozcestích sloupy s vyobra
zenou jeho hlavou zvané Hermovésloužily za ukazatele cest. Hermes byl
patronem obchodníků pro svůj důvtip a Opatrnost.- V seznamu olympských
bohů bývá též uváděna jako manželka Herma, bohyně posvátného rodinného

krbu, H e s t i a/Vesta/.-

H e f a i s t o s byl uctíván jako bůh

řemesel, umění kovářského a vůbec techniky. U Homera je uváděn jako

manžel bohyně A f r o d i t e /Venuše/. Afrodite je bohyní lásky a to

pravidelně smyslné, nikoli duchovní, Pozdější mythyliší Afroditu
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nebeskou/urania/, která je symbolnebeské, čisté lásky a Afrodite
pandemos,jež splynula se smyslnouorientální Astartou.- Á re S
/Ničitel/,

syn Hery, byl divoký bůh války a bývá líčen jako milenec

nevěrnéAfrodite. —Z Thracie přišel do Řecka Dionysos

neboli

Bacchus, jenž je nejvíce známýjako bůh vína a nevázaného veselí. Jeko
Bakchos, provázen zástupem ctitelů

Bakchantů a Bakchantek, procházel

prý zeměmia prováděl rozličná milostná dobrodružství. Proto byl též

považovánza představitele volné lásky. Jeho slavnosti si získaly zá

hy obliby u mravněupadajícího národa řeckého. - Demeter

nebo

li Ceres byla bohyně laskavá, mírná, bohyně plodnosti a mateřství a

patronka rolníků.-P o s e i d 0 m /Neptunus/ byl bratr Zeův a uctíván
jako bůh moře a koní,- Dcera Demeteřina Persefona, podle mythu byla
uloupena bohem podsvětí

H a d e m neboli Plutonem a byla symbolem

rostlinného života, který se na jaře rozvíjí, ale v ziměodumírá,
Jako bůh větru původněbyl uctíván

P a n, který později byl

vzýván jako patron pastýřů., Se svým ohyzdným průvodem netvorů s kozíma

nohamapůsobil

"panický" strach,-

Tím by byl uzavřen kruh velkých bo

hů řeckých. Vedle nich vytvořila obrazotvornost původců mythů ještě

celou řadu nižších bohů, bohů lidových, místních, kteří někdy zastupo
vali bohy vyšší. H e l i o s byl považován za druhotného boha slunce,

S e le ne

za bohyniluny, Ai o 10 s za bohavětru, A skle

p i o s /aesculapius/

za boha uzdravujícího, Eros-Amorza boha lásky,

svůdné Sirény, mstivé Erynye neboli Furie, byly nebezpečné lidem,
Hesiodos uvádí dokonce tři bohyně osudu: Klotho, Lachesis a Atropos,

dále Musy, Nymfy, Satyry a jiná božstva,
b H e r 0 0 v 6,- Ve veřejném náboženství řeckém jsme se seznámili

se zlidštěnými nebolí anthropomorfisovanými bohy, ale kroměnich třeba

se ještě k doplnění zmínití o zbožněnýchpolobozích neboli heroech.

Nejslavnější z řeckýchheroů byl He r a kl e s, který již od mládí
zakoušel nepřátelské uklady od bohyně Hery. Byl to národní hrdina Dorů,
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terý se proslavil vykoránímdvanácti velkých prací jako: zabitím lva
nemejského, hydry lernaiské, vyklizením Augiášova chléva, chycenír
býka Eretského, vítězstvím nad Amazonkari, spoutáním Kerbera atd. Jiným

řeckýmhrdinou byl P r o me th

e o s, který přinesl lidem ohen z nebe

a za trest byl ukován na Kavkazu a dravý pták muvyklovával stále do

růstající

játra, až konečnějej vysvobodil Herakles, Mezi heroe byli

též počítáni Achilles, Odysseus, Theseus a jiní.
Uprostřed mezi bohy a lidmi byli Daimones. Podle Hesioda démoni

jsou druhořadábožstva na rozdíl od thoci, je jich prý na tři miliar
dy.

Mravnostustarých Řeků.
Mravnost vyplývá z náboženství., Též u Helenů byl mravní řád pod

ochranou Zea a ostatních

bonů., Zeus byl považován za ochránce přísahy

a zván proto "Zeus orkios". Podle víry Řeků bohové trestali

přestoupe

ní mravního řádu; bylo známé řecké příslovís"Mlýny bohů melou pomalu,

ale melou též dobře". Zejménařečtí bohové trestali

pýchu /hybris/.

Tudíž starým Hejenůmbyla neznámá nějaká neodvislá,

volná mravouka

ve smyslu moderních etických autonomistů, Z ctností mravouka doporu

čovala zvláště umírněnost "sofrosyné". Sofrosyne řecká připomíná to, oč

usiloval čínský Lao-tse, ale bylo to něco více tvůrčího než čínské Tao,
Tato ctnost chrání vladaře od nespravedlnosti, vytváří z mužeoprav
dového občana a bojovníka, který vše koná správně /kalokagathia/,
želům dává sily k bezpodmínečnévěrnosti,

man

v rodině pak působí uctu

dětí k rodičům. Moudrý člověk je umírněný ve všem, vystříhá se, aby

neprobudil závist bohů a usiluje svůj život naplniti dobrema krásou,
Jeho heslem bylo "Nic upřílišeného", k čemužtéž vyzýval nápis na chrá
mu delfském: "G noo t hi

s au ton"

- Poznej sebe sama“. —S mravo

ukou souvisí víra v posmrtný život. Aischylos zdůraznoval: "Kdo činí

zlo, musí též trpěti", Pindaross "Kdožučinili zlé, musí je odčiniti",
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Podle Homerapo smrti duše přicházejí do říše stínů, kde vládne Hades

se svou chotí Persefonou. Hlubší představy o životu posmrtnémšířili

Orfikové, nazvaní tak podle thráckého pěvce Orfea, který okouzloval

svýmzpěvemlidi i zvířata. O r f i ko vé

soudili, že v podsvětí

se koná soud nad mrtvými pod předsednictvím Plutona,který

je naprosto

nestranný. Spravedliví se odebírají po soudu do Elysia, místa neko
nečné blaženosti, kdežto zlí do Tartaru, místa strašných muka běd,

Tak na př. Tantalos tam trpí strašnou žízní, Sisyfos válí ustavičně
kámen do vrchu, Ixion je vpleten do kola a bičován od Erinyí důtkanmi
z hadů, Danaicky čerpají vodu do děravých nádob a podobně,

Helenská

bohoslužba..

své bohy modlitbou /thysiai/.

- StaříŘekové
uctívali

Vedle obětí krvavých, které byly konány

v celých hekatombách/na př. 100 býků najednou/, znali též oběti ne
krvavé a k poctě bohů se konaly zpěvy, dramatícké a gymnastické hry,

slavnostní průvody a jiné slavnosti,

Řecké chrámybyly poměrněmalé,

neboť nebyly určeny za shromaždiště věřících, nýbrž jen za místnost,
v níž se uchovávala socha nebo obraz boha. Mezi nejslavnější

kultová

místa v Řecku patřily Delfy, Olympia, Delos. Řekové zde konali k poc

tě bohů velké národní slavnosti,

jež se opakovaly pravidelně každý

čtvrtý rok. Tak nejslavnější hry, podle nichž Řekové určovali svůj
letopočet, byly hry Olympijské ku poctě boha Zea v udolí Alfeios

v Elisu. Neméněslavné byly hry i s th mi cké

ku pootě boha

Poseidona na Isthmu blízko Korintu, dále hry pythijské ku poctě
Apollona v Delfách a konečně čtvrtým celořeckým svátkem byly hry

n emej

ské

v Argosuk poctě různých bohů, Vítězové v těchto

hrách náboženských byli ozdobováni vavřínovýmvěncema stávali se svě

toznámými, neboť je opěvali básníci ve svých dílech. Rovněž oblíbené

byly průvody při slavnosti Panathenejské, při níž Athene Parthenos
na Akropoli byla obleékánav nové roucho /Peplos/.

Zajímavé slevnosti

a průvody se též konaly při tek zvaných mysteriích. V Řecku sice
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nepovstal zvláštní stav kněžský, ale přes to o bohoslužby pečovali

jednotliví kněží zvaní "hiereis" a kněžkynazývanéhiereiai.

Nosívali

při bohoslužebných ukonech dlouhý oděv barvy bílé nebo někdy purpuro

vé, který byl nazýván Chiton, Jinak se o náboženskou výuku a výchovu

lidu nestarali,
II. Tajná náboženství v Řecku,
Odúředního náboženství občanského/polis/

dlužno odlišovati nábo

ženství, jež zahrnovalo v sobě hlavně rolnické kulty a mysticism a bylo
jen pro zasvěcené. Již tak zvané apollonské náboženství, ač navazovalo
na náboženství veřejné, přec jevilo mnohorysů odlišných, Ve svatyni

delfské, zasvěcené Apollonovi, se vyžadovala přísná obřadní čistota,
oběti a mnohdybolestné očisty před tím, než se vzdávala vlastní pocta

bohu., Apollonovouprostřednicí byls kněžka Pythie, jež věštila sedíc
na trojnožce nad rozsedlinou, z niž vycházely omamnéplyny. Z jejích

uryvkovitých slov skládali kněží věštby a odpovědi ve verších. Od šesté

ho století před Kristem se objevují náboženství tajná, jež byla pří
stupná jen zasvěcencům. Mnohýmzvídavým duchůmtotiž

nestačila

m y t h o l 0 g i e občanského náboženství a proto hledali

odpovědi

na své hlubší náboženské tužby v orfismu, mysteriích dionysovských

a eleusinských,
1, Orfismus.-Orfismus je jednak filosofii,

jednak náboženstvím,

Počátky jeho jsou temné a zdá se, že toto hnutí vzniklo z vlivů při
Cházejících na půdu řeckou z Thrakie, Kréty a snad i z Egypta. V 6.

stol. před Kr. jeho úspěch byl veliký, Podnázvem O r feu

s koluje

řada děl, jichž hlavním původcemje Onomakritos, Orfismus souvisí s ná

boženstvím dionysovskýma byl též náboženstvím mysterií neboli nábo

ženstvím tajným pro zasvěcené. Jeho středem je mythus o Dionmy

S O vi

- Z a g r e 0 vi.

Dionysos Zagreus byl prohlašován za syna

Zea a Persefony. Hera ze žárlivosti

poštvala proti mladémubohu Titány,
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kteří prchajícího Dionysa v podoběbýka roztrhají.

Pallas Athene za

chrání jedině jeho srdce, jež Zeus pozře a pak ztrestá Titany bleskem,

Z jejich popele akrve Dionysovyvytvoří Zeus lidi,

v nichž je proto

dvojí stránka: nebeská-dionysovská a zlá titanovská, Orfeus je považo
ván za znovuzrozeného Dionysa. Posláním každého člověka je, aby v sobě

dal zvítěziti
jíti

složce nebeské nad složkou titanovskou, A k tomu ize čo

jedině pomocí rozličných očišťování a hlavně pomocí tak zvané

homofagie, při níž zasvěcenci požívali krvavé maso z býka představu
jícího Dionysa Zagrea, a konečně též odhalením posvátných formulek.

Nápis na zlaté medailce orfeovské sliboval zasvěcenci: "ŠfŤastnýa bla
žený, budeš bohem místo člověkenm',

v

2, Druhýmtajnýmnáboženstvímbyle mysteris diionyeov
s k« „ V tomto tajném náboženství se projevuje touha po společenství

s božstvím. Thrácký Dionysos /též Jakchos, Bakchos, Zagreus/ je vlast
ně postava usmrceného a znovu oživlého boha přírody., Snadno proto mohl

splynouti s malcasijským Sabazios-emnebo Attisen, Jeho otitelé a cti
telky /Bakchanté nebo Menačové/ se zvláštním nápojem, divokou hudbou

a vířivým tancem uváděli do zvláštního vytržení,

v němž zepomínajíce

na lidskou svou důstojnost při vrcholícím ckamžikuslavnosti roztrhali
živého býka představujícího Dionysa a pojídali

jeho krvavé maso domní

vajíce se, že dojdou společenství se svýmbohem. Byl to ovšem strašný
omyl, neboť nebylo v této bohopoctě spojené s orgiemi záruky nějakého

vyššího zjevení, nýbrž šlo jen o umělé rozrušení nervové, jež mělo na

hračiti to, po čemtoužily hlubší duše řecké,
Třetí druh vnitřní a tajné zbožnosti se vytvořil kolem bohyně

D e me te rv Eleusis attické, Mythuso Demeteřia její dceři Kore
byl doplněn prvky orfickými a dionysovskými a tak vzniklo jedno z nej

slavnějšíchřeckýchtajnýchnáboženstvíneboli mysterií.
Mysteria Eleusinská

se konala dvakráte do roka. Mysteria malá se sla

vila v měsíci unoru neboli Anthesterionu a mysteria velká čili eleusin
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v měsíci září neboli Boedromionu. Středem těchto slavností vyla

božstvas Demeter, Kore a Dionysos. - Malá mysteria se slavila v před

© městí
Athen,Agře.,
Víme
onich
jedině,
žejim
předcházel
očiš
ování;

zda zasvěcenci /mystos/ byli poučováni od mystagogů čili za

svěcovatelů, není nám známo,- Velká mysteria se konala l4.září,

kdy

byly neseny z Eleusidy do Athen posvátné předměty do svatyně Eleusion,

příští den nejvyšší hodnostáři hierofant a dadig vysvětlují novým
uchazečům podmínky přijetí

a 16. Boedromionu se konaly očistné obřa

dy na břehu moře, kde každý zasvěcenec obětoval bohyni Demeter selátko,

Pak po dvoudenním postu se konal triumfální

průvod z Athen do Eleusis

čele se sochou bona Jakcha, který byl totožný s Dionysem. Ve chrámu

Demetery v Eleusis se konají tajemná představení pro mysty a konečně
jsou odhaleny uchazečům o zasvěcení sochy obou bohyň Demetery a Kore.

Cílem těchto mysterií bylo zajistiti

zasvěcencůmblažený život v po

smrtném světě,

Tedy v Řecku bylo veřejné náboženství s t á tní

a pak nábo

ženství neveřejné, t a j n é, ve kterém se zračily jakési spodní prou
dy zacházející do mysticismu. Petazzoni v prvé složce poukazuje na to,
že "Athene byle nad Dionysem, stát nad třídami, mnohobožství nad mysti
cismem, příroda nad člověkem a s přírodou bůh",. Ovšemtento bůh již

nebyl staroarijský

bůh nebe, nebyl to ani bůh o s o b n Í, k němuž

by se Řek obracel s oslovením "ty". "Jeho bůh zanikl v mlhovině pan

theismu"/6/. Druhý proud je náboženství tajné, kde převládá matka země

De- Ge - me t e r /Demeter/ a její plody čili dcera Kore. V občan
ském veřejném náboženství,

jež se soustředovalo ve městech řeckých

/polis/ bohovébyli představiteli národního citu, kdežto kult bohyně
zemězůstal středem víry venkovského lidu a z něho se vyvinula prosla
vená mysteria,
Dr

Správně připomíná Karel Priůmm,že "řecké náboženství

yb r

| 6.K.Priimms
Der
christliche
Gleube
uněeltheidrische
Welt-otr.
Verl. Jakob Hegner-Lipsko 1935,

se dá označiti jako synthesa dvou proudů víry"/1/.
Náboženství řeckých vzdělanců,
Zdravá reakce proti mythologickému a anthropomorfickému zaměření

řeckého náboženství a mravoukyvzešle s kruhu řeckých myslitelů. Již

Pythegoras v 6. st. př. Kr. připisovel Bohunejvyšší inteligenci a po
dobněi jiní předsokratovští filosofové jako Anaxagoras, Heraklitos,
Empedokles.Ale nedošli ještě k rozlišení Bohaod světa, jejich nauky

jsou zabarvenymonisticky.- Sokrates /nar. 399. př.Kr./ tvrdil, že
je pod neustálým vlivem daimonia, jehož hlas ve svémnitru zakouší.
I jemu byl Bůh bytostí nejvýše rosummou.Žák Sokratův, Plato, pozná
val jsoucnost Boha z pohybu ve světě, 3 řádu ve vesmíru, ale hlavně

Bůhmubyl zdrojem nejvyššího dobra.- Aristoteles /384-322/ již vy

tvářívědecký důkaz jeoucnosti
by to sti

nejvyšší

z pohybuve světě, z něhošusuzuje na jsoucnost první

ho Hybatele. Bůh je podle Aristotela příčinou všech věcí a vševědou
cí. "Možnoříci právem, že vádělaný hellenistický

statě monotheisticky"/8/.

člověk myslel v pod

I když mnohobožství řecké převládslo, bohové

byli osobnosti a v postavě Zea, nejvyššího boha, vlastně se uchovala
prvotní víra v jednoho Boha,
Úpadek a zánik řeckého náboženství,

Od 5.st., př. Kr. je zřejmý úpadek náboženský. Řečtí filosofové sa

nemohli spokojiti ani vědecky ani eticky s řeckou mythologií. Filoso
fie se stává význačnou složkou kulturního života v Řecku. Na východě

/Egyptu, Babylonii, Indii, Persii/ stáli myslitelé ve službách nábo
ženství. Všudebylo nejužší spojení mezi náboženstvím a kulturní prací.
VYŘecku však byla jakási odluka filosofie
-—-

od náboženství a ponenáhlu

„p

T. Karl Priůimms
Der christliche Glaube und altheidnische Welt--str.56.
8. Karl PrůmmerzChristentum als Neuheitserlebnis-Herder-Freiburg in

Breisgau-l939--str. 4.
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náboženství se stalo suckýmobřadnictvím. S výboji Alexandra Velkého
dostalo se řecké náboženství do styku s východními náboženskými ná

zory a ve vzniknuvším synkretistickém hnutí sice nabývá řecké nábo

ženství na prostoru, avšak ztrácí ne hloubce. Dochází k asimilaci bohů,
Tak Isis byla ztotožněna s Demeterou, Osiris s Dionysem, ba židovský
Jahve se ZeemIpsist-em.

Bylo by však mylné se domnivati, že synkre

tismus v náboženství vedl k monotheismu. Rozrůstá se též kult démonů,

jehož nejhorlivějším šiřitelem a vykladatelem byl Plutarchos. Římané,
kteří učinili z Řecka svou provincii, přijímají řecké bohy. Řecké ná
boženství ustupuje římskému, s nímě uplně splynulo a zaniká konečně

v zápase s křesťanstvím. Novoplatonikové sice poněkud mu prodlužují

umčle život, ale nic nemohlozastaviti vítězné pronikání křesťanství,
ani krvavé pronásledování císaře Diokleciána nebo později Juliéna od
padlíka. Ediktem císaře Theodosia r. 392 byly uzavřeny poslední po
hanské chrámy řecké,

9., Náboženství
Římanů,
Římané jsou jednou větví Indoevropanů, kteří obsedili apeninský
poloostrov, vznikli smíšenímkmerů letinských a sabinských, k nimě

později se přimísilií Etruskové a Ligurové, Latinové byli obklopeni

Sabinci, pověst o unosu Sabirek naznačuje první prolínání Latinců a

Sebinů. Na severních hranicích vznikajícího státu římskéhosídlel
nácod neznámého původu, E t r u s k o v é, o nichž jsou zmínky i

v egyptských nápisech ze stol. 14-13 př. Kr. pod jménemTurša a Šar

dema. Jejich kultura, jak námdosvědčují archeologické nálezy, byla
velmi příbuzná kultuře mykenské a dlouho ovlivnovela i svět římský,

zvláště v prvých dobách, kdy v Římě vládla etruská šlechta Targuiniů.
Zajisté i Etruskové měli značný vliv na náboženské názory římské,

Připomeneme-lisi dále, že ze severu v 6. a 5. st. př. Kr. pronikal

vliv Keltů a z jiku vliv kolonistů řeckých, pak chápeme, že staré

-
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náboženské názory římské se rovněž dožily převratných změn.

Nejsterší dějiny Říma jsou zahaleny v pověsti, Z prvních králů

je důležitá dynastie králů etruských /753-510/, jež byla r. 510 př.Kr.
svržene a byla zřízena republika římská v čele se dvěmakonsuly, Důle
žitým mezníkemdějin římských jsou války punské, kdy zápasily na ži
vot a na smrt Řím a africké Karthago o světovládu. Od r. 217 př.Kr.

začíná helenisace římskéhokultu. Za Cktaviána Augusta /31-14 př.Kr./,
od něhož začíná období římského císařství,

se děje pokus o reformu sta

rého řírského náboženství, ale objevuje se na obzoru nové náboženství

totiž křesťanství, které nakonecvítězí.
Pr amenmy s-Římští kněží měli psané náboženské tradice. Za po
svátné kniby byly považoványkniby Sibyllirské,

jež obsahovaly prý roz

hodnutí bohů o městech a říších, jež zjevila nymfa Sibylla. Král
Tarauinius Superbus podle pověsti dal přinésti 10 těchto knib z Kum
do Říma. Byly chovány ve velké úctě v chrámu Jupiterovu na Kapitolu

a když v roce 8j. př. Kr. shořely, dal senát opatřiti nové z Malé Asie,

v nichž bylo na 10.000 veršů Sibyllirých věšteb.-Pozdější náboženství
poznávámeze spisů římských spisovatelů.

val námnejstarší

Tak Cato Maior /Starší/

zacho

formule modliteb, Cicero dosti podrobně seznamuje čte

náře s římskýmnáboženstvír ve svých spisechs"De natura deorum" a"De divi

natione". Mezi klasiky hluboko pronikli do náboženství římskéhoVergilius
ve své Eneidě a Ovidius ve svých "Pastes" podává jakýsi komentář k řím
skému náboženskému kalendáři,

Než nejdů ežitějším pramenempro pozná

ní římskéhonáboženství jsou zprávypolyhistora, M.,Terenti
VY
ar ro-

na

a

/zemř. r.27. př. Kr./, jejž jeho současníci jako Seneka

nazývali "nejučenějším Římanem", a sám svatý Augustin, který z jeho 41
knih "Antiaguitates

tací,

rerum humanarumet divinarum“" nám uchoval mnoho ci

jej prohlašuje za "muže velmi důvtipného a nade všechny vzděle

ného"/De civitate

Dei VII.30,/. Podobně jako různé mezery v písemných

zprávách o náboženství egyptském, babylonském, perském nám doplnují nálezy
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textů hieroglyfických, klínopisných a jiných, tek i naše znalosti
o náboženství římskémdoplnují archeologické objevy různých nápisů,
PW O

věnování, formulí zasvěcovacích, nápisů na oltářích a podobně.
Náboženství Římanů.

Římané se rádi nazývali "religiosissimi

mortelium-nejzbožnější ze

smrtelníků". Jejich náboženské dějiny se obyčejně dělí na udobí před

dějinné, dále na udobí již vyvinutého polytheistického náboženství a
udobí náboženského úpadku.

Náboženský cit závislosti

člověka na Bohubyl u Římanů vyvinut

hlouběji než u Řeků. Římanéna rozdíl od Řeků byli praktičtí,

jejich

obrazotvornost byla poměrněchudá a jejich náboženství bylo spíše ab
strektní.

"Že Římené jako kdysi všichni Indoevropané v předdějinné

době uctívali

"a iv"

jediného Boha, -dá se odvoditi z jednotného názvu božího

/1/. Tento kořen se objevuje v názvu deus, divus, divinus

a v jiných jménech,hlavněpak ve jménuJupiter neboli Diupi
Deus pater, což odpovídá staroarijskému Djauš pitsr.

ter,

Ačkoliv se nemůže

říci, že staří Římané v době dějinné měli jasný názor o jednotnosti a
duchovosti Boha, přec možnozdůrazniti,

že Jupiter si uchoval svůj rys

boha světla a bouře. Je nazýván"Svíticí"-Jupiter

Lucetius nebo Jupiter

Fuigur-Jupiter Blesk, dále Dárce deště a bouře-Jupiter Pluvius, Jupiter
Tonitrualis.

Nejstarší chrámřímský, který mubyl zasvěcen na Kapitolu,

byl mu zasvěcen jako Jupiteru Lapis. Jak vypravuje Plutarchus, původně
neměli Římané žádného obrazu nebo sochy Jupitera,

naKapitolu

jen v jeho chrámu

byl jeho symbolemkámenhromu. Jupiter byl též vzýván

jako ručitel přísahya smlouvya proto byl též zván "Dius

Fidius".

Dále jej nazývali ŘímanéJupiter Victor —Jupiter Vítěz, Jupiter
Impulsor, neboť působil válečné nadšení bojovníků, Jupiter Stator,
poněvadž zastavoval utěk z boje. Tyto názvy svědčí, če byl Jupiter všude

l. Ant. Michelitsch: AllgemeineReligionsgeschichte-o.c.-str.486.

ř
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že všechny

italské kmenyuctívaly Jupitera, který byl mezi

nimí pojítkem, Později na návrší Kapitolském byl uctíván pod názvem
Jupiter Optimus Maximus. Jako Dyauš pitar byl i Jupiter bohemmrav

ního řádu. Jako bůh věrnosti ve smlouváchbyl zván též Jupiter Lati

alis a jako ochránce hranic byl zván u latinských kmenůtéž Jupiter
Terminus, Nejvyšší titul Jupiterův byl ovšemJupiter OptimusMaxirus

neboli Nejlepší, Nejvznešenější, což označovalo jeho nejvyšší moc,

vznešenost a dobrotivost,
Ve starších dobách zejména na venkově italském byla uctívána bož

stva rolníků. Tak F a u nu s byl vzýván jako ochránce polního rost
lirstva.

Lesní Faunus byl zván Silvanus, pán lesů, Saturnus byl bohem

setby /Saeturnus od slova serere/.

Janus neboli Divanus byl bohemčasu

a brem, byl představován s dvěmaobličeji,

což snad znamenalo jeho

dřívější činnost při východu a západu slunce.

Římský

pantheon..

- Postupujícírozmach
římskéříše

měl vliv i na náboženství. Starobylá mravnost upadá přínosem různých
cizích, mravněuvolněných kultů. Po vítězných válkách punských bylo
přijato mnohocizích božstev do římského pantheonu, neboť Římané bylí

přesvědčeni, že se cizí bohové dají získati uctíváním pro dobro Říma.

Proto třeba lišiti mezibohydomácími
zvanýmidi indigites
neboli indigenae, a bobycizími zvanýmidi noensides

nebo

později "novensiles". Dii indigites-bohové domorodíbylis Jupiter,
Juno, Janus, Mars. Guirinus, Vesta, Consus, Ops, Saturnus, Faunus,

Vulcanus, Penates, Lares, Geni atd. Dii novensides čili cizí byli pů
vodu: a. italského a toz Diana, Minerva, Fortuna. Castor a Pollux,
Hercules a jiní,

b. původu řeckého bylis Apollo, Ceres, Liber, Mercu

rius, Neptunus, Aesculapius, Proserpina, c. původucizího, hlavně asij
ského /Sacra peregrina/ byli: iránský Mithra, kapadockáMa-Bellona,

egyptská Isis a jiná božstva,
Podle Varro-na bylo

d v an ác t
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mužskýchhlavních bohů římských

a toz Jupiter, Janus, Saturnus, Geníus, Mercurius, Apollo, Mars,
Vulcanus, Neptunus, Sol, Orcus, Liber pater.-

Ženských bohyn uvádí

Varro o s m z Juno, Tellus, Čeras, Luna, Diana, Minerva, Venuše,

Vesta.

Stín monotheismuse projevuje i v této době polytheistické ztr

nulosti v tom, še Jupiter zůstává středemvšech božstev. Jupiter byl
vždy považován za o t ce

bohů

/Optimus Maximus/, za původce

všeho. VYtom smyslu pěje Virgil /Eclog. 3,60/: "Ab Jove principium
Musee, Jovis omnia plene". V nádherném chrámu Jovovu na římském Kapi

tolu před každým důležitým státnickým činem se nejvyššímu bohu oběto

valo, tam triumfátor odkládal svůj vavřínový věnec. K Jupiterově
službě byl určen nejvyšší sbor kněží zvaný Flamen Dialis.
Staroitalský

J a nu s byl ochráncem domuzároven s Vestou.

J a nu s byl bohemkaždého počátku, byl mu zasvěcen první měsíc

v roce /Januarius/ a návrší Janiculus. Jeho chrámv době války byl
otevřen, v době míru však zavřem, proto byl též zván "iudex pacis

belligue".-S a t u r nu s byl mythickývládce v Latia a později
byl uctíván jako ochránce setby a jeho svátek byl slaven 17.března
slavností Saturnalia.

G e n i u s byl zbožněnímmužské plodné síly

a pozdějí dobrým duchem člověka, Mercurius byl považován za ochrán
ce obchodníků. Apollo je totožný se stejnojmenným bohem řeckým,
M a r s byl římským Ares-em, totiž

bohem války. U Sabinů podle zpráv

Varronovýchbyl nazýván též G u i ri

nu s a později byl ztotožněn

tento bůh sabinský s Romulem,zakladatelem města Říma. Mars se stal
oblíbeným bohembojovných Římanů, byl mu zasvěcen měsíc březen /Martius/

a byly mupřinášeny oběti Suevetaurilium, jež sestávaly ze tří obětních
zvířat: vepře, berana a býka,- Jupiter,

Ouirinus a Mars měli v Římě

svá zvláštní kněžstva zvanázFlamenDialis, Guirinalis, Martialis. 
Yu loc a nu s byl bůh ohně, ochránce před požárem a patron kovářů.

N e pt u nus,

bůh moře, odpovídá řeckémuPoseidonovi, O rcu

- 179 

s byl

v lidové víře považován „a vládce podsvětí jako řecký Plutos. Rovněž

označujejej název Dis nater, jeho manželkaje Proserpina, Liber
byl nevázaný řecký Bakchos.

7 bohynnejvyšší byla J uno

, sestra a choť Jovova, jež byla

považována za ochránkyni žen a manželství. Byla uctívána někdy jako

zachránkyně "Juno Sospita" a byla zobrazována ve zbroji. Měla též název
"Královna a matka nebe". Byl jí zasvěcen měsíc červen /Junius/.

nerva

Mi 

/etrusky Menerfa/ byla považovánaza ochránkyní řemeslníků

a lékařů a později byla uctívána jako bohyněmoudrosti a umění. Ceres
byla starořímská bohyně rostlinného růstu a splynula později s Demo
terou. Italská Diana je rovněž jako Juno bohyně ženská neboli Divana;

byla uctívána jako bohyně světla měsíčního v posvátných hájích. Sní
byla ztotožnována bohyně měsíce, Luna.- Bohyní domácího krbu byla
V e s t a. Posvátný oheň byl uchováván v kulatém chrámu od kněžek Vesty,

panen Vestálek, Ve chrámu Vesty v Římě bylo též posvátné Palladium,

obraz, který podle mythu byl vyšit bohyní Pallas Athenou a donesen do

Říma prý z Troje Aoneášem. - Venuše staroitalská

bohyně zahrad, splynula

s řeckou Afroditou. Jako mythická matka Eneáše, byla u Římanů ve vel

o

ké oblibě a jen v Římě měla 17 chrámů a kaplí,

Kromě
těchto
hlavních
bohů
/dii maire s/uctívali
Říman

ještě celou řadubožstev druhořadých/d ii

mimo

re s/. Tato bož

stva měla určitou funkci a vystupují zvláště při výchově člověka, v ži
votě rodinném a na polích. Tak božstvo Cunina bdělo nad dítkem v koléb

ce /cunae/, Statana je učila držetí se zpříma, Levanaje učila zvedati
0©

atd. Jakmile toto božstvo splnilo své poslání, zůstává bez povšimnu

tí stranou. A e s c u l u 8 dozíral na bronzové mince, Argentarius
na stříbrné, Iterduca provázel po cestách, Domiducapřiváděl domů,

Na polích božstvo N o do t us

mělo na starosti klíčení zrna, Volu

tina jeho vývin, Patulena jeho rozkvět, Též každá polní práce měla své

ho ochránce, Tak Ve rv ac to r byl uctíván při první orbě,
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Redator

přidruh“orbě,I ns i tor

při setbě,Me ssor

při žních atd. Tato božstva byla uctívána zvláštními modlitbami, je

jicaž odbornýnázev byl Indigitamenta. Z nižších božstev zasluhují
dáže zmínkys M a n e s, původně duchové podsvští a později uctívaní

jako duše zesnulých, pak Penates, dobří strážní duchové domácích zá

sob /pemus/, a L a r e s, ochránci polí, stád a vůbec hospodářství,
Konečně (Ge n i o vé

byli strážnými duchy jednotlivých osob. Genius

není v podstatě duše člověka, odpovídající egyptskému pojmu Ba, ný
brž spíše odpovídá egyptskému Ka, což znamenalo plodivou sílu muže.
Každý muž i bůh měl svého Genia, podobně ženy a bohyně měly své Juno-ny,

při nichž přísahaly. Později vystupují do popředí též geniové legií,
ba i Genius národa římského,- Neklidní duchové zemřelých byli nazýváni

Larvae nebo též Lemures. Otec domu/paterfamilias/

je hleděl oddáliti

od svého příbytku pověrečnýmházením bobů o půlnoci před jejich

svát

kam zvaným Lemuria.

Řínská mravouka.
Mravouka římská byla vybudována na náboženství., Všeobecně mravní

život v Římě byl daleko vyšší než u Řeků. Mravní řád byl pod ochranou

bonů, hlavně Jupitera.

Kroměbázně před bohy druhou vynikající

Římanůbyle láska k rodině a vlasti.

ctností

Přísaha byla považována za něco

posvátnéhoa manželství vs starých dobách římskýchbylo nerozlučitelné,

Římské matrony se těšily velké vážnosti a sňatek byl uzavírán nábo
ženským obřademzvaným "confarreatio".

Manželská smlouva byla uzaví

rána před deseti svědky a nevěsta prohlašovala ženichovi: "Guandotu
Gaius, ego Gaia", Víra v nesmrtelnost duše byla s výjimkou několika

epikurejských poživačů všeobecná. V nápisech na náhrobcích z 7.-4. st.
př. Kr. se jeví neochvějná víra ve věčnost. Na mnohýchhrobkách je
nápiss "Domusaeterna"-Dům věčnosti“.

Mravouka římská měla ovšem též

svě hluboké stíny, je to hls=vnězřízení otroctví,
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jež bylo v Římě

samozřejmostí a s otroky se často zacházelo krutě a nelidsky podle

zásady právní: "Servus homosine capite". /Otrok člověk bez práv/.
Bohoslužba římská,

Římské náboženství mělo velmi vyvinutý kult, který jménemstátu
byl vykonáván vlastním stavem kněžským. Kněží se nazývali sacerdotes

nebopontifices. Jednotlivé sborybyly zványtéž flaminegs,
snad tento název byl odvozen od slova flare-foukati,

když totiž kněží

rozdmychávali posvátný oheň. Mezi tři skupiny vyššího kněžstva /flami

nes maiores/ patřili: l. kněží Jupitera zvaní flamenDialis, kteří
měli velká privilegia. Nejvyšší jejich představenýslul Pontifex
Maximus.Pontifikové měli největší náboženskou autoritu v Římě a do

zírali na kult, Dále k vysokémukněžstvu byli počítáni flamen Martialia

a flamen Guirinalis, kteří byli kněžími boha Marta, který slul dříve
též Guirimus. Nižší sbory kněžské se obíraly věštbami jako augurové,

haruspikové a jiní.

"Kněžství v Římě bylo slučitelné s jinými uřady

a zvláště s karierou politickou" /2/. Tak Cicero byl augurem, Čeesar
dokonce nejvyšším Pontifikem. Zajímavý byl sbor 6-10 panen Vestálek,

kněžek bohyně Vesty, které byly vynaty z moci otcovské a střežily po
svátný ohen ve chrámu své bohyně. Těšily se význačným výsadám /na. př.

odsouzenec při setkání s Vestálkou musel býti propuštěn, Vestálky svěd

čily bez přísahy atd./.-

Bohoslužbasestávala z obětí, jež byly sou

kromé i veřejné a z modliteb, Byly obětovány oběti krvavé i nekrvavé.
Římské modlitby nebyly nějakými kouzelnými formulemi, jež by přiměly

boha k vyslyšení. Slavný roraniste,

W.W.Fo w1 e r „ dokézal, že to

byly opravdové prosby k bohůmo pomoc/Srovnej:

The religious

experi

ence of the Romanpeople-Macmillen-Londres 1911/. Tak uvádí krásnou

modlitbu k Martovi Cato Starší /De agri oultura 141/2 "Kars, te precor
2. L. Laurands La religion des Romains-Diction. Apologétigue-IV.-1928
Beauchesne-Paris--si.1027,

gusesogue, ut sis volens propitius mihl, domo,familisegue nostrae-".
Někdy i senát v době národních pohrom /za moru, války/ nařizoval ve

řejné a slevné "supplicationes".
Rázovitost náboženství římského se zračí nejen v pojetí božstev,
ale též ve svátcích, jež byly zavedeny k poctě bohů. Setkáváme se
s trojím druhen římských svátků: svátky rolnickými, domácímineboli

rodinnými a svátky k poctě zesnulých.

1. Ze svátků rolnických

hlavněv dubnubyly nejanáněj

šís Fordicilia, který se slavil 15. dubnapro dosažení vzrůstu obilí,
Cerielia 19. dubnak poctě bohyněCeres, Parilia 2i.dubna se slavil
k poctě božstva pastvin Pales, Robigalia s prosebnými průvody se sla
vile na ochranu před snětí obilnou 25. dubna. Vinalia 23. dubna měla

zajistiti

vinnou sklizen. Floralia 28. dubna, svátek květů byl dnem

nevázanéhoveselí, Vkvětnuse konale slavnost Ambarvalia
s průvodem do polí po tři dny po sobě; připomíná křesťanské prosebné

dny. K poctě boha setby Saturna byl sleven velký svátek rolníků Satur

nalia 17., listopadu.
2. Rodinný život byl u Římanů ve velké vážnosti a rodinné svátky

jsou značného stáří, Kroně boha J an a a Vesty, byli uctíváni Pena

tes, svátek Lares se konal l. května. Dále se konaly slavnosti rodin
ných Ceniů. Později byly zavedeny též svátky Ceniů mésta, státu /Genius
populi Romani/.
3. O uctě Římanů k zemřelýmsvědčí dva. svátky. V květnu /9.21.13.

V./ byl slaven svátek L e mu r i a ma ochranu proti duchůmzesnulých,

kteří byli vůči živýmnepřátelští.

Vedle tohoto pojetí známeještě po

jeti opačné, jež dalo vznik k tek zvaným"dies parentales",

Týdenmrtvých

se slavil od 13.-21, unora. Duše zemřelých byly považovány za členy ro

diny, kteří obývají rodinnou hrobku a semjim přinášejí pozůstalí obětin
ky jakos med, olej, máslo, květiny. Zesnulí jsou prošeni o přírluvu a
zdravenisz"Salve sancte parens". Parentelia trvala až do 21, unora
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a tento poslední den se nazýval feralia"/3/.
Úpadek náboženství římského.

Vposledníc+ desítiletích

republiky řírské proniká do Říma helenis

mus a s ním též nábošenský skepticismus. Římené upravují své mravy,

své písemnictví, umění i náboženství podle vzoru řeckého. Filosofické

školy utočí na starou náboženskouvíru, již nazývají s opovržením%reli
gio Numae".I velcí myslitelé jsou po stránce náboženské nedůslední. Tak
Cicero na foru před lidem se dovolával Jupitera a bohů, ale v soukromí

píše filosofická

pojodnání, podle nichž pro něho bohové neexistují. .-—

Ještš < větší úpadek náboženský v Římě nastává v době císařské, Po ob
16

čanských válkách, jež pohřbily římskou republiku, nastává udobí dlouhé
ho mír. /t.sw.pex

Pomana/. Doba císařská po stránce náboženské se vyzná

čuje na prvémmístě vznikem kultu císařského, který se stal jednou z hlav
ních forem úředního náboženství, Již císař Oktavianus si dává odhlasová
ti titul

Augustus; což znamenalo, Že je posvěcen pro službu Boží, I když

první římský císař odnítal bohopoctu, po smrti jej povýšil senát mezi

tchy. Podobnětomubylo u ostetních císařů, z nichž většině přisoudil
senát apotheosu. Druhýmrysem náboženství římského v době císařské bylo

pronikání východních kultů do hlavního města tehdejší světové říše. Ci

niterném očistění, smíru a spojení s božstvím., Orientální náboženství
9
iřinášelo
s sebou citový mysticiomus, jenž dosud byl neznámý strohým

brý

Římanům.Hlavně to byl egyptský kult bohyně Isis a Osirise /Serepise/,

který přes velké překážky si získával obliby v Římě.Z maloasijských taj

ných kultů byl nejproslulejší

frigycký kult Velké MatkyKybele a jejího

milence Attise. Z iránského náboženství byl oblíben hlavně mezi vojskem

a obchodníkykult boha světla Mii th ry

pro svůj bohatý symbolismus

B 000
000
P P 0 790 E L -0S (OAD 0

3. Srcv.s L.Laurands La religion des Rorains-0.c.--s1.1032,.
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a uctu k "NepřemožitelnémaSlunci“. Všechny tyto tři tajné kulty východ

ní podporovaly sblížení a sbratření východních poddanýchříše se zápa

dema byly pro svůj universalismus velmi důležité,

Hlubší, filosoficky vzdělaní duchovéhledali utěchu v náboženské

filosofii.

Hlavně stoikové zdůraznovali zdrženlivost a odpoutání se

od pozemskýc! tužeb a usilovali

všedním, pozemskýmživotem projíti

bez

mravní úhony. Hlavním představitelem těchto úsilí v Říně byl velký my

slitel

S e nek

non dicere"/.

a, který kladl důraz ne mravní život /"facere docet,

Pro něho nejdokonalejším náboženstvím bylo následování

dokonelého Boha ctnosiným životem, což ovšem závisí na vůlí a pomoci

nadzemské, Než v nauce Senekově jsou ještě značné nedostatky,

uchvatné úvahy římského filosofa

o lásce k Bohupostrádají

neboť

pravých po

hrutek a podkladu a vedlý mudrce k sebevědomépýše, Správně charakte

risoval Seneku Erazmus z Rotterdamus"Čteš-li jej jako pohena, psal

křesťansky; jestliže

však jako křestana, páal pohansky".

Přes vokusy udržení pohanství, jež se projevovalo jednak vnějším
pronásledováním křesťanů a vnitřně uporným bojem pohanského písemnictví,

radostné poselství Kristovo proniká všude. Již před několika staletími
napsal slavný myslitel řecký Plato, že dosažení vyššího života lze
dojíti

jedině na bezpečnější cestě poučenímsaméhoBoha,"Vergilius svý

mi verčis "Tendenbantouemarus ripee ulterioris

amore" vystihl tuto bez

nadějnou skutečnost náboženského úpadku svého národa /4/.

Pro národ

římský v nábošeretví jedinou záchrenou tylo učení Krista, který je "cemsta,

pravda a život".
4

10. Nábož
6MEvi staré

Evropy:

Pokřestanění Evropy bylo plně skončeno teprve ve l2.století.

4. Šrovnejs Cyril Martirdale: La religion des Romains--s
str., 568-9,
/Hubys:Chrisius-Beauchesne Paris 1944/,
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Krorě

národů, které již byly na vysokémstupni kulturním v době, kdy křes

$anství se objevilo ra světě, v Evropě se setkáváme s trojí skupirov

národů indoevropských, jejichž náboženství lze nazvati náboženstvím
spíše přírodním. OvšemKeltové, Germáni i Slované, kteří sem spadají,

byli již více méněve svémrozvoji na cestě ke stupri kulturních ná
rodů. Jejich náboženství, pokud je známe, jeví povahu přechodného stup

ně mezi náboženstvím národů primitivních a kulturních.

NáboženstvíKeltů
Úvodní poznámky.- Keltové původněnesídlili
Španělsku, jejich původními sídlišti

ve Francii, Anglii a

bylo území jižního Německa,Čech

a Moravy. Archeologické vykopávky dosvědčují, že Keltové byli národem

pokročilým a zručnýmhlavně ve zpracování železa /na př. vykopávky

v Tene ve Švýcarsku/. Jejich skvělá výzbroj jim dávala převahu nad sou

sedními národy. Kol r. 600 př. Kr. překročili Alpy a obsazují krajiny
kol řeky Rhonu, v 5. st. se s nimi setkáváme již i vé Španělsku, kde

splynutím s původními Ibery vytvářejí rasu keltiberskou,

a dokonce

po mořipřicházejí a obsazují Irsko a ostrovy britské, Jiná skupina
Galaté pronikají přes Balkán a Bospor do Malé Asie, Jejich stěhování
trvalo až do doby Caesara. Po r. 300 př. Kr. ve Španělsku byli zatlačeni

Hasdrubalem,v severní Italii

si je podrobili Římanéa jejich svobodě

v Galii a Helvetii /Švýcarsku/ učinil konec C.J.Caenar. Čístá kmeny

keltské se udržely dlouho v Galii a na ostrovech britských.
Po stránce náboženské možnotyto dvě složky keltické sledovati

zvláště. Z pramenůpro keltické dějiny náboženskéje nejdůležitější
šestá kniha Caesarovaspisuž Debello Gallico, Caesar i ostatní latinští
spisovatelé polatinštili

názvy keltských bohů, KroměÚaesara se zmi

nují o keltickém náboženství též Lucanus, Diodorus Sicilský, Strabo,

Plinius Starší, Tacitus, Plutarchus, Lactantius. V Irsku důležitým
pramenemje též sbírka rukopisů, obsahujících staré legendy /sagy
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o irských bozích: Leabhar Laignech neboli Kniha Leinster /vydal R.At
kineon/ a "Žluté kniha Lecanská", Archeologických památek pro poznání

keltického náboženství je velri málo,
Náboženství Keltů.
L Nebeský bůh Keltů.- Básník Lucerus z Cordoby/39-65 po Kr./ vy

práví, že Keltové uctívají bohy: Teutas-e, Taranis-e, Esus-a. Podobně

píše i Lactantius. Caesar zdůraznuje, že Gallové nejvíce uctívají Mer
kura, který má mnohomodel a je ochráncen cestujících
Anollona, Jupitera,

a obchodníků, dále

Marse a Minervu. "Vidíme, že Caesar dal bohůmGalilů

názvy římských bohů. Jeho Merkur odpovídá galskému Esus-ovi, jeho Apollon

Belenos-ovi, jeho Mars Teutates-ovi, Jupiter Taranis-ovi., Pokud jde
o Minervu, nevíme, která bohyně z galského pantheonu má ji připomínati,

snad Belisana nebo Sulis"/1/,
Teutates je odvozen od slova teuta,

což znamenábůh obce nebo stá

tu. Ze tímto válečným bohemse skrývá starokeltský

bůh nebe, jemuž odpo

vídá germánský Ziu. Měl též přídomek "Loucetius",

což označovalo boha

nebe a světla.

Merkurovi římskémubyl

—-Druhý bůh E su s

odpovídající

uctíván jako ochránce obchodu. Jeho název Esus jazykozpytci odvozují od

etruského Erus to jest bůh sluneční, nebo od gotského hais totiž "zářící"
/Zeus/. Tedy název Esus by opět poukazoval na to, že Esus zářící byl pů

vodní nebeský bůh.-Keltický Taranis odpovídá římskémuJupiterovi.

Název

Tarenis se odvozuje 2 galskéhc "taren" nebolí "hrom", Tak v Anglii

v Chesteru nalezený nápis z r. 154. po Kr. znís
/aximo/ Tanaro. Tanara lze snad ztotožnovati

"I/ovi/ O/ptimo/ M

s germánskýmDonaremneboli

Thunarem. "Tedy Keltové si uchovali vzpomínkuna starého arijského boha

nebe pod trojí podobou: Esus, Teutat, Tanar"/2/.
NB0 122 n 3 ADA

1. E. Govgoud:Religion des Celtes-Diction.Apologe-A.DAles--str.11.
Supplément-Beauchesne-1931.

2,AnteMichelitsch: AllgemeineReligionsgeschichte-0.ce--str.534.
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a. Bo ho vé

e€al

š t 1.- Gallové dávali svýmbohůmještě

různá přízviska, jimiž se vysvětluje množství bohů místních, rodinných,
i zemských.Tak galský Merkurius měl na 30 písemně zaznamenaných ve

dlejších názvů jakoz Adsmerius, Alaunus, Andescox, Atesmerius a j.
Galský Mars měl tato přízviskas Arixo, Armagios, Harmogius, Caturix,

Condatis, Cososus at.

Galský Jupiter měl jako vedlejší názvy: Acoio,

Andero, Arubianus, Bussumarus a jiné. - KroměTarenise, Esusa a Teutatá ,

kteří pravděpodobněpro Kelty byli trojím názvem jedimého boha nebes

kého, uctívali Gallové ještě nižší božstva. Rosmertabyla považována
za družku Teutata nebo Esusa. Sirona byla považována za bohyni plodnosti
a žní, proto je uváděna často ve spojení s Granus-Apolionem, Epona byla
uctívána jako bohyně koní a oslů. Bohyněpramenů "Niskai" odpovídaly
snad germánskýmNixám. Gallové měli tudíž velké množství rozličných

božstev místních, ochranných geniů vod, pramenů, lesů a podobně,

b. Boh o vé

i r š t í „- Podle tvrzení Tacita lze u Britů

snadno nalézti kulty a pověry galské /Agricola 41/. Britským Keltům byl
známnebeský bůh, jejž nazývali: Camalus, Cocidius, Barrex, Tutatis

/Teutat/. Jiná božstva u Britů byla: Belenus, Andrasta, bohyněvítěz

ství a jiná,
V Irsku předkeltský národ Firbolgů uctíval jako bohy tak zvané

Formori,kteři vypadali jako obři. Družina bohů, k nimž patřila božstva
plodnosti,

řemesel a války, byla označována společným názvem "Tuatha

Dé Dannan" neboli "Lid bohyně Danu. Danu je matka bohů /mater deorum

Hibernensium/. "Brig" neboli Brigit byla bohyně básnictví.
války byly: Morrigan-Velká královna,

Bohyněmi

Nemana Macha. Bohyně Danu měla

tři syny bohy: Brian-a, Iuchair-a, Iucharbar-a, kteří obývali na pře
krásné hoře Síd. K těmto bohůmpatří též celá řada bohů dobrých Dagda

/dago-devos/.

V bájesloví

irském bývá uváděn jako bůh mořeManannan

Syn moře. S ním souvisí bůh světla a umění Lug. Je zajímavé, že Lug

byl uctíván též v Galii,

kde po něm bylo nazváno město Lugdunum,nyněj
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ší Lyon. Lug byl snad též bohemvzdělanosti

a pravděpodobně byl to

původně bůh sluneční. "Ogma", syn bohyně Brigy, byl rovněž proslulý

bůh vzdělanosti,

nebot vynalezl prý písmo oghamové, V Gallii bývá též

uváděn pod názvem Ogmios. V době sv. Patrika uctívali

Irové též božstva

pramenů, stromů, kamenůa přinášeli jim oběti.

Mravoukakeltická.
O mnravoucestarých Keltů víme jen velmi málo. Caesar se zminuje,

že odcizení věcí zasvěcených bohůmbylo považováno Kelty za těžký zlo

čin a bylo přísně trestáno, V dobách nebezpečí nebo války přinášeli
Gallové svýmbohůmtéž obětí lidské, Mravoukagalská byla podložena ná

božensky. Zajímavý výraz mravoučný, který se vyskytuje často v irských

legendách, je "geis"-gesa. Doslovné tento výraz je odvozen od guidiu

prosím. Geis vlastně znamenalopravidlo, kterým se museli říditi jed

notlivcí i skupiny, když se chtěli vystříhati určitých přestupků. "Na
druhé straně, když geis se zachovávalo, mnohdynásleduje vzrůst štěstí,
ale pravidelně hlavní předností geis bylo, že se tak vyhne a unikne mno

hýmzlům"/3/. Zakazující geis se někdy nazývá též ergaire neboli zákaz,
kdežto přikazující pravidlo geis

bývá též označovánovýrazem "ada't ne

bo "buaid". Původ a vznik tohoto výrazu mravoučného není nám znám.

Značnývliv na mravní život starých Gallů měla jejich víra v posmrt
ný život, Víra v aesmrtelnost duše, jež byla základním prvkem nauky

druidů, překvapovala staré římské spisovatele jako Caesara, Diodora,

PomponiaMala a jimé. Tato víra vybičovávala v boji statečnost galskou.

Caesar uvádí /De bello Gallico 6,14/, že keltičtí kněží usilovali pře
svědčiti ostatní soukmenovce,že duše po smrti nezanikají, nýbrž "pře
cházejí po smrti %jednoho do druhého"-/Non interire

animas, sed ab

aliia post mortemtransire ad alios/. Než o víře Keltů ve stěhování duší
3. John MacNeills La roligion des Celtes---str. 606,
/Huby: Christus-Beauchesne Paris 1944.

/metempsychosu/ nenalézáme nějakých zvláště přesvědčivých důkazů.

"Zprávě Diodora /5,28/ a Valeria Maxima/II.6,10/,

že Keltové

stran víry v nesmrtelnost jsou podobni Pythagorovi, je třeba rozuměti
ne v tom smyslu, že by snad souhlasili

s učením Pythagorovým o stěho

vání duší, nýbrž že věřili v nesmrtelnost duší vůbec"/4/. Pozůstalí
dávali do hrobů zesnulých peníze, s velkou slávou a nádherou vystro

jovali jim pohřeb, Keltové věřili,

že duše po smrti dostane nové tělo

daleko krásnější než měla v životě pozemskéma bude žíti ve světě mrt

vých v podsvětí, jež je místem radostí a veselí. Staré mythické zkazky

irské a galské líčí barvitě nadzemskésvěty. Rozlišují svět bohů, ří
ši TuathaDé Danann-lidu bohyně Danu, ale znají též svět bohů zlých
zvaných Fomori, kde vládne král Tetha, jehož manželkou je dravý pták

vrána. Tedy o víře Keltů v posmrtný život nelze pochybovati. Čím důklad
něji pronikáme staré mythologické zkazky, tím zřejměji docházíme k zá

věru, Že víra v posmrtný život u Keltů byla všeobecná,

Bohoslužbakeltická,
O kultu galském vypráví Caesar /De b.G.S.16/2"Gallové jsou velmi

zbožný lid. V nemocích, nebezpečích a ve válce přislibují

oběti a při

nášejí též oběti lidské", Teprve císař Klaudius zakázal tento krutý zvyk
v Gallii. Podle ličení Caesarovauctívali na volnémprostranství ohrom
né modly svých bohů, jež naplnovali lidskými obětmi a pak spalovali.

chtěli uctíti

Tím

své bohy. Mluví-li se o bohoslužběkeltické, třeba se zmí

niti o zvláštním zřízení pohanskýchKeltů, jež budilo pozornost i zájem

všech spisovatelů starověkýchi novodobých.Je to druidi

smu s,

o němžse zminují řečtí i římští spisovatelé s obdivem/Caesar, Cicero,

Diodor, Strabo, Pomponius,Melus, Tacitus, Plinius St., Suetonius,

Origenes, a jiní/.

Řečtí spisovatelé měli zájem o filosofické nauky druidů

4. Ant. Michelitsch: AllgemeineReligionsgeschichte-0.c.--str.545.
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kdežto římští si spíše všímají vlivu druidů v ohledu společenskéma
politickém. Nejhodnověrnějším svědkemgalského druidismu je nesporně

C.J.Caesar, který prožil devět let mezi Gally a jeho geniální duch byl
schopen proniknouti podstatu druidismu, Pravděpodobnědruidism vznikl

teprve kol r.200 př.Kr. Podle Caesara třeba původ jeho hledati v Bri
teanii, odkud učení druidů se rozšířilo i na pevninu evropskou. "V čele

druidů stál nejvyšší představený, který byl volen doživotně, Dříve než
druidové byli přijati,

museli konati dlouhou dobu zkušební, jež mnohdy

trvala i dvacet let, neboť učení nebylo poznamenáváno,nýbrž muselo

se naučiti zpaměti"/5/, Druidové na pevnině konali každoročně shromáž
dění na území Karnutů /území kol dnešního Chartres/,

jež bylo považo

váno za středisko. Druidové nebyli kněží vé vlastním slova smyslu,
máme-li na mysli kněze obětníka, Slovo druid se odvozuje podle slavného

filologa Thurneysen-a ze dvou kořenů: dru, což je prefix znamenající
"pilně, do základů" a "vid"?", což znamená poznati,

Tedy etymologicky

druid je člověk, který poznává do základů, filosof,

"gui potuit rerum

cognoscere coausas".Druidové tvořili jakési bratrstvo, jež se těšilo
velikým výsadám. Nemuseli totiž platiti

daně a byli zproštění vojenské

povinnosti. Byli považováni za odborníky ve všeci odvětvích keltického
vědění, Přítel Caesarův, druid Diviciacus, byl poslán do Říma jako vy
slenec, kde se seznámil s Ciceronem. Cicero se obdivuje užasnému vzdě

lání Diviciekovu, který znal všemožnátajemství přírodní i budouonosti.
Druidové, i když nebyli kněžími ve vlastním slova smyslu, přece byli du
chovními vůdci svého národa též v otázkách náboženských, Strabo níše, že

Keitové neobětovali svých obětí bez druidů, Druidové byli učiteli

mou

drosti a odborníky i v bohověděa obřadnictví. Diosenes Laertius popisuje
»
<ýstižně

činnost druidů slovys "Jejich filosof /druid/ učil jasně lid

actě bohů, nečiniti zlo a uskutečnovati mužnost", Nejdéle se udrželi

v

a. PŮ ——
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druidové v Irsku.- "Ale druid irský, jak námjej líčí epická vyprávění
nebo svatopisci,

nezdá se vůbec býti podobný druidovi galskému z doby

Caesarovy"/6/. Nekonáuřadu kněžského, aniž se učastní obětí. Nanejvýše
vede obřady při pohřbech hrdinů. Staré zkazky irské uchovely vzpomínky

na druidy neboli "draci" jako na jakési čaroděje. Zaměstnání irského
druida je tam označováno výrazem "dracidheacht",

gie. Tuto skutečnost možnosnadno vysvětliti

což vlastně byla ma

z toho, že druidové znali

všemožnévědy, hlavně lékařství, přírodní vědy a lic si jejich znalosti

nedovedl vysvětliti leč kouzelnou mocí, Již i Plinius Starší nazýval dru
idy magiky /Hist. nat. XXX.4,13/ a píše o tom, jak druidové se shromaž
čovali bíle oděni za měsíční noci, aby pod dubemkonali svá kouzla.

Druidové byli též věštci, a hojně používali kouzelné hůlky druidské,

Národykeltské v Gallii, Helvetii a Hispanii byly pororenisovány.
Křesťanství přichází do Gallie již v prvních stoletích,

ale o hromadné

obrácení Keltů v Gallii se zasloužil velký světec sv. Martin., Britové
přijali

křesťanství hlavně zásluhou zbožných mnichů irských a pak sv.

Augustina, mnicha benediktinského, jejž do Anglie vyslal papež Řehoř

Veliký. U národa irského má největší zásluhu o rozšíření radostného po

selství Kristova, národní irský patron, svatý Patrik,
11. Náboženstvístarých Cerménů.
Úvodní poznámky,

Je pochopitelné a též oprávněné, že kašdý národ má zájem o nábo

ženství svých předků. Než upřílišené nadšení pro pohanskou mirulcst
německéhonároda mělo za následek soustavné pohrdání křesťanstvím a

jednostraňné volání po návratu k idealisovanému náboženství nordickému

a tím očistění rasy arijské,

Avšakna dně podobnýchsnah se tajílo

ra

sová bezbožeciví, nebot ideální náboženství Germánů, jak o němhorovali

nacističtí

ideologové, ve skutečnosti nikdy neexistovalo. - Pokuč

dnes můžemezjistiti,

dlužno hledati kolébku Indogermánůnékde

v oblastech jižního Ruska. Germánskávětev již ve druhémtisíciletí
před Kristem se odtud stěhuje na sever a proniká ke břehůmmoře Balt

ského a Severníko.
O náboženství starých Germánů, kteří neznali písma, nemámepůvod

ních pramenůwNa pomocpřichází archeolcgie, jejíž nálezy -vr

o vDánsku
Švédsku
vrhají
skrovné
světlo.
Onejstarších
nábožensk
pojetích Germánůlze si vytvořiti
%

to

předotevupodle jejich hrobů, obět

ních míc+, obrazů božstev a rozličných znareních vyrytých do skal. Tak
slavný byl nález bronzového vozu se slunečním kotoučem blízko Trund=
holmu v Pomořanech.- Písemné nejstarší

zprávy nám podává Caesar,

Strabo, Plutarch, ale zvláště podrobné Tacitus ve svém spise Germania.
Ačkoli zprávy všech řírských autorů jsou podloženy doklady a ustními
sičleními,

zejména zprávy Tacitovy

jsou přesné a hodnověrné. Tento

nský dějepisec se zminuje o třech současných nejvyšších bozích Ger

nánů: Merkuriu, Herkulovi a Martovi, za nimiž se skrývejí germánští:
Wodar, Donar e Ziu. U autorů římských se mluví o t.zv "intrepretatioc
Rorana"-římském výkladu germánských dějin. Později stručné zprávy o ger

mánskémpohanství podávají: Prokopius z Caesaree a gotský kronikář

Jordenes /obe kol r. 550 po Kro/. K těmto zprávám třeba připojíti

zmínky

kronikářů, kteří psali dějiny Franků, Langobardů, Anglosasů a jiných
germánských národů /jako byli: Řehoř z Toursu, Paulus Diaconus, Beda

Venerebilis a jiní, Rovněžtřeba přihlédnouti k životopisům světeů pů
sobivších mezi Cermányjeko sv. Kolumbána, sv. Willibroda,

sv. Bonifáce

atd. Z pramenůvyrostlých z domácíhoprostředí třeba uvésti dva důležité
svědky o germánskémnáboženství a to: Merseburské kouzelné formule a
(D4

»

saské křestní vyznání, v němž se odříkal křtěnec germánský pohanských
bohů: Thunara, Wodana a Saxnota.

Mythologické zkazky severních Germánůjsou na štěstí

-
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daleko bohatší.

Hlavními pramenypro noriickou mythologii jsou dvě sbírky Edd.
tarší Edda je básnické 2 obsahuje kromě písní o hrdinech asi dvanáct
písní o bozích starogermánských. Ač sice nepochází z doby, kdy ještě
náboženství germánské bylo živé, přec je velmi cenná, Mladší Edda

/Snorri-Edda/ složená ne Islandě pochází teprve ze l3.století

po Kris

tu Tato prosaická Eddamůžebýti označena vlastně jako "poetika, pří

ručka a učebnice pro začátečníky básníky, již sestavil na počátku 13.

století největší islandský učeneca státník, Snorri Sturlason“/1/,
Sbírka tato obsahuje celou řadu mythů, které byly velmi málo známé.

I když byly tyto zkazky sebrány v době, kdy Germání hyli již dosti dlou

ho vyznavači Kristovými, přece zůstávají norsko-islandské básně skaldů",
písně Eddas i sagas cennými poklady pro poznání náboženských dějin

germánských, Konečnělze i uvésti jako pramen pro náboženství severních
Germánůnorské dějiny Heimskringla a latinské

dějiny Dánů od kněze

Saxo-na Grammatika, který byl vroucím vlastencem a současně velkým cti

telem latiny.
Germánský pantheon.

Bůh nebes

u starýchGernánů.

Již Tacitus si všímal víry starých Germánův nejvyšší božskou by

tost, o níž bylo přesvědčení, že ji nelze uzavříti do chrámů, aniž si ji
představiti v podobělidské /anthropomorfisovati/.
čtemes "Ceterum nec cohibere parietibus

V jeho spise Germanii

deos negue in ullam humani oris

speciem assimulare ex magnitudine coelestium arbitrantur".
čího boha uctívali

Jako nejvyš

Germáni T i u z - e /starogermánsky Ziu, anglosasky

Tiw, mordicky Tyr/. Tento germánský název odpovídá výrazu Djauš starých

Indů, Zeus starých Řeků, Jupiter u Řínanů. Je to bůh nebe a světla jako
je tomu u všech národů indoevropských. Je pravda, že v době dějinné místo
WV.

nejvyššího boha germánského je obsazeno božstvy jiného názvu. Ale přes

1. Fr.Rolf Schroder: Die germanische Religion-Carl Clemen-=0.c.-str.245.
-
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to úcta k bohu Z i u jakožto nejvyššímu se objevuje i v době histo
rické u mnohýchgermánských kmenů a to právě u těch nejstarších,

Tacitus se zmiňuje, že Z iu

Tak

je nejvyšší bůh u Semnonůa podotýká, že

Semnonovési hrdě zakládají na své starobylosti/Germania

omniumDeus, cetera subiecta et parentia/.

39 /"Regnator

Ještě ve středověku potom

ci Semnonů,Švábové, byli nazýváni "Ciuwari“ /Verehrer Ziu-otitelé

Ziv/

a jejich město se zvalo Ziesburg /dnešní Augsburg/. Jiný název pro téhož

nejvyššího boha byl T i u z- Ti wa z, na severu T y r. V době
Tacitově u kmeneTenkterů byl Tiuz "nejhlavnější z bohů" /Historiae

4,643 "praecipuus deorum"/. Rovněžnázev I r mi n /později Er/ byl
jenom jiný výraz pro Tiwaz-e starých Germánů, "Je tudíž nepochybné, že

Z iu

ještě v době historické byl uctíván mnohýmikmenyjako nejvyšší

bůh nebe, války a práva a že rovněž severský Tyr měl původně totéž posta

vení. Podle Tacita germánští Herminonesuctívali

I rmi

n /Er/,

uctíván Z iu

Ziu též pod názvem

což byl jenom jiný název pro Ziu. U kmeneIngaevonů byl

pod názvem F re y r /Pán/ au kmeneIstaevonů pod

názvem Istwaz, což znamená"Ctihodný"/2/.
Běhemdoby Ziu neboli Tiuz /na př. u Sasů, Bavorů/ nabývá povahy

boha válečného a proto římští autoři jej přirovnávají k Martovi a nazý
vají germánskýmMars-em. Válečnický rys starogermánského Ziu připomíná

pak též jeho druhotný název
bolem bohaZiu.

S á x n o t -druh meče. Meč pak byl sym

—-Srovnávací vědě náboženské vděčíme za to, že dnes

z obdoby jmen Ziu-Djauš mámejistotu,

že též Germáni původně uctívali

jedncho pravého Boha. Běhemdoby ovšem postava nejvyššího boha byla

mythicky zahalována přírodními rysy, až konečněmusila ustoupiti

z nej

vyššího místa jiným postavám božským, jež byly však výtvory mythologic
kými. Tak nordický Tyr, jenž odpovídal starogermánskému Ziu byl snížen

ii lze tedy pozorovati týž postup
-me
O

3

a

ee

2, Srovnejí Emest Bóminghaustka religion des anciens Garmains--str.619.
/ubys Christus-Paxie-Beauchesne 1944.
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jako v Indii, kde Djauš musil ustoupiti Varunovi, později Indrovi a ko
nečně, celému žástupu božských postav" /3/.

Ostatní bohové germánští.

1. Wo dán

. V germánskémythologii se setkávámenejčastěji

se jméném Wodďgm
neboli

Odin. Mnezí

mythologovév němviděli nejstarší

a ustřední postavu germánského světa bohů, Ala důkladnějším studiem
docházíme k závěru, že Wodanbyl uotíván spíše u Germánůseverních

sku, Islandu/, ale u jižních byl těmšř neznám. Ba i

kovékýlid se modlil kThorr-ovi nebo Fro
i na sovéťtuWodan byl ciziňcem. Severské zkazky JRAdas a poesie skal

dů/ naznačují, že Wodanpřišel přemnořé s přir si s sebou moudrost
a písmo. Žápus mezi starším pokolením bohiž zvaných Yanes a pokolením

bohů mladších zvaných Ages, kteří byli právě vedeni bohem Wodanem,

symbolisuje pod mythologickou rouškou pronikání cizích božstev k se
verním Germánům.- Wodan/hornoněmecky Wuotem/ znamená "Venoucí,

podle Adamaz Brém"Zběsilý" /Wodanid est furor"/;

též

proto byl považo

vás za boha větru a bonře. Mythus jej líčí jako "divokého lovce",
který v čele zběsilého vejska /Wuotiges Heer/ se žene v bouři vpřed.
Je pravděpodobná, že Wodemjako bůh se poprvé objevuje v oblastech,
kde wousedili Germéní a Keltové. Ze západoněmeckéhomístního boha

se ponegnáhlustává bohemhlavním a jeho kult se rozšířil

Germány.Římští spisovatelé v tak zv. interpretatio
jí germánskýmMerkuriem. Tak Tacitus

mezi všemi

Romanajej nazýva

připomíná o něm: “Deorur maxine

Mercurium colunt"/Germania 9/. Wodan, bůh větru, je též bohemúrody,

neboť vítr přináší dobrou žen. Dosud v lidovém přísloví jihoněmeckém
se říká: "Mnohovětru, mnoho ovoce".-Hlavně však Wodanje znám jako bůh

války. Bouře vždy byla v očích Germánůobrazem boje. Proto bitva byla
(©> 2 o

=

3. Ant. Michelitschs Allgemeine Religionsgeschichte-0o.c.--str.

- 196 

555,

zvéna bouří Odina. A hlavně zásluhou bojovných severských králů kult
Wodana, boha války, došel svého vrcholu. V pozdější mythologii je Wodan
představován s dvěma havranys Hugin-em-Myšlenkou a Munin-em-Pamětí, kte

ří poletují

kol jeho ramen a přinášejí mu zprávy o tom, co se děje ve

světě, S bohemválky je v souvislosti

říše mrtvých "Valhó11" neboli

Walhaila. Zprvu Waelhaila byla považována opravdu za království

zemře

lých, kde vládla Hell, bohyněpodsvětí. V pozdější mythologii se stává
bohem mrtvých

Wo d an

a tím též neomezenýmpánem Walhally. V hrdin

ských dobách germánských „ kdy stateční

Wikingové podnikali své dobra

družné výpravy po řekách i mořích, Walhalla se stala místem oti, posmrt=

nýmdomovem
válečníků, kteří padli v boji, V této nebeské vlasti se sta
teční germánští hrdinové radoveli a tam byl též domovbojovných panen

Walkyr, kteréssem doprovázely bojovníky padlé v boji.

2, Don ar-

Thor

r.

V prvotníchdobáchindoevropských
byl

bůh nebe zároveň pánem světla a hromu, tak řecký Zeus je zván též bohem

hromu. Ale u Germánůzáhy zářící bůh nebeský je pojímán jako bytost od

lišná od boha hromu, a tímto bohemje starogermánský D o rn a r /staro

sasky Thunar, severský Thorr/. Donar je zosobněnýhrom /sanskrtsky tan,

latinsky tonare-hřmíti/. Jeho symbolembylo kladivo-blesk, kterým vše
dovede roztříštiti.

Podle interpretatio

Romanabyl zván germánským H e T

k u l e m, jemuž se podobal svou silou a svými hrdinnými činy. Byl mu

zasvěcen pátý den v týdnu /Donarestac/, kdy se mupřinášely oběti.
V mythologii Donar je líčen jako silný hrdina, mladý a krásný muž
s rudým vousem. Jezdí ve voze taženém dvěmakozly. Je nejen bohem touře

ničivé, ale hlavně bouře očistné a zurodňující. Jako přítel lidí je ne
ustále v boji se zlými obry, proti nimž často používá svého kladiva.
Měl v oblibě rolnictví,

bděl nad věrností a pravdou a vystupuje vůbec

jako ochránce mravnosti. Tedy Ziu, Wodana Donar byli tři velcí bohové

germénětí a germánskýkřtěnec se jich výslovně musil odříci, jak to do

svědčuje saskýkřestní

slib z 9.et, Jsou tam zvánisThunar, Uodin a Saxnote.
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Kroměuvedených tří hlavních bohů dlužno si ještě všimnouti dvou

božstev: Ba ld ra

a Loki

- ho, kteří přicházejív mythologii

severské neboli nordické.- B a l du r neboli "Svítící“ je považován
za boha světla a líčen jeko syn Odina a Frigey. Mámnohokrásných rysů,

jež připomínají Krista, je moudrý, mírný a laskavý. Patří mezi mladší

božstva nordická známápod názvemAges, - Loki

je postavou speci

ficky severskou. "Loki původně jistě byl démonemohně"/4/. Je to bůh,

který všechno zakončuje, dobro i zlo. Loki-ho třeba považovati za zosob
nění tmavého, nočního nebe, Tím se vysvětli jeho vztahy k Odinovi a Dal

durovi, jimž usiluje připraviti

zkázu. Jeho ženou je prý Angrboda, bo

hyně strachu, s niž podle mythologie má dětis hada Midgarda, vlka Enrise
a smutnou Hel, vládkyni podsvětí. Mezi bohy Lokí je lstivý,

uskočný a

zlomyslný. Zápas mezi světlem a tmou je krásně znázorněn v mythu o Bal

Čurovi. kterého Loki lstivě usmrtí.
Nordická mythologie uvádí mezi mladšími bohy Ases ještě

A e gi



ra, boha moře. Jak bylo uvedeno, kromě pokolení mladších bohů, zvaných

Ases existovalo starší pokolení bohů zvaných Wanen/Přátelé/,

kteří se

družili kolemFreyr-a a Freyi. Nordický kult Freyr-a neboli "Pána! se
dlouho uporně bránil proti pronikání kultu Wodananeboli Odina.
Bohyněgermánské,- Germánskámythologie si vytvořila též postavy

bohyn. Tacitus ve spise Germania/hl.40/

tu bohyně Ne r thu

se zmiňuje dosti podrobně o kul

s., Nazýváji latinsky "Terra Mater". Mělaza

'evěcený posvátný háj ne ostrově v Severním moři, Řada germánských kmenů

přicházela na břeh mořský, aby uctila

svou bohyni zeměa plodnosti,

Každé jaro socha bohyně byla vezena na ozdobeném, zakrytém voze, taže

ném krevemi a doprovázenémkněžstvem. V krajinách,

kudy se ubíral její

průvod, panoval klid zbraní, veselí a mír. Po návratu z jakési pouti
obraz bohyně byl umývánv moři a její

služebníci jako oběť utopeni.

bo 2

4, Ant. Michelitschs AllgemeineReligionsgeschichte-o.c.-str.613.
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Název Nerthus bývá odvozován od slova

keltského nerth, což znamená síla,

"nerthu-dobrá vůle" nebo

moc.,Je zajímavé, že v Upsale

kol r. 1000 po Kr. se konaly podobné slavnosti k poctě bohyně Freyi.

Fri

/senskrt.

ja

neboli F r i g g . - Sámnázev označuje povahubohyně

friya-snoubenka, Frau-paní/. Frigg byla považovánaza ženu

boha Wodananeboli Odinaj byl jí zasvěcen pátek /dies veneris,Freitag/.
Její kult byl rozšířen všude tam, kde byl v uctě Wodan-Odin,hlavně
v severním Německua Skandinavii,

U kmene Marsů byla uctívána pod náz

vem Tamfana, někteří odborníci v mythologii germánské /jako Grimm/ji

ztotožnovali s paní "Holda" a s paní Berchtou, s nimiž se shledáváme
v lidových zkazkách jihoněmeckých,

Nižší mythologie.- Rozlišování mythologie na vyšší a nižší spočívá ve
známé skutečnosti,

že mnozí primitivní národové uctívali

kromě bohů nad

zemských, k nimž směřovaly jejich modlitby a oběti, též nižší duchy,

o nichž věřili,

že naplňují okolní přírodu. Podobnětomu bylo i u sta

rých Germánů.,Germánskáobrazotvornost oživila celou přírodu duchy
dobrými i zlými. Sempatří:

1. Ma r o vé /mar znamenázničiti/ byli strašidelní
Y jižním Německuje nazývali též

duchové.

"Alp" nebo S chrat /duch, strašidlo/.

Podle lidové víry Marovépřepadávsli lidi,

trápili

je a mnohdyi usmr

coveli. Byl jim též dáván název "Trude". Objevovali se pod podobou lid

skou i zvířecí. Nejhroznější z nich byli vlkodlaci /Werwolfe/ a berse
keři, Vlkodlak mohl býti i člověk, který se dovedl proměniti ve vlka
/Wer-wolf/, Bersekerové /složenina

z Bar-medvěda sekr-oděvý opět mohli

býti lidé, kteří běsnili vpodobě masožravýchmedvědů,

2. Duše z e mř el ý ch.. - Jako jiní národové též Germánivěřili
v posmrtný život. Podle názoru germánskéhopo smrti duše opouští tělo
a přidružuje se k velké armádě duchů, kteří v bouři a s řevem se ženou

zběsile vpřed. Tak vznikla lidová představa o "divokém vojsku" a zápa
sech duchů. Duše zesnulého může též přijati
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podobu krkavce, vrány,

kavky, myši, hada, motýla atd, Paulus Diaconus vypravuje, že z ust
dobrého krále Franků, Guntrama, za jeho spánku vylézal bílý had,
v nějž se proměnovala jeho duše, a tak byly objeveny skryté poklady

zlata a stříbra věrnýmsluhou krále, který hada sledoval, Duchůmze

snulých přinášeli pozůstalí rozličné oběti.- Z pověr v duchy se vyvi
nula víra v čarodějnice /Hexe nebo Unholdin/. Čarodějnice prý měly moc

odděliti v noci duši od těla a účastnily se sněmůduchů. Strach z ča
rodějnico, které prý mohly obcovati s dábly, způsobil neblaze proslulé
soudní procesy proti čarodějnicím ve středověku. Kromětěchto bytostí,
jež se dají odvoditi z víry v duše zemřelých,byli uctíváni ještě du

chovávyšší tak zvaníE l f i sche
k lidem dobří a laskaví.

krásné

(Geis te r". Elfovébyli

Tak ve vodách osvětlovaných sluncem prý žily

O nd i n - y, jež někdy zvaly pocestné do svých křišťálových

sídel, Vhloubi zeměse prý skrývali trpaslíci
žili

a kováříci, kteří stře

podzemní poklady, koboldi byli považováni za ochránce domua hospo

dářství. Nordickámythologieznala ještě fylgsury
provázeli a chránili

/fygja/, jež

člověka, dále sudičky zvané Normnen,Walkyry, kte

ró provázely germánské padlé bojovníky do Walhally a jiné báječné by

tosti o
Germánská mravouka,

Tacitus idealisoval

poněkud život starých Germánů,ale z jeho

líčení je zřejmo, že mravní život a hlavně život rodinný byl na vyš
ším stupni než u současných Římanů. Mezi Germánybylo všeobecné jedno

ženství,

žena byla rovnoprávná s mužem a vystupovala jako jeho družka

v práci i nebezpečí, v míru i ve válce. Omezováníporodnosti nebo do
konce usmrcování dítek bylo považováno za zločin, Doslovně píše Taci

tus, že u Germánů"více platí dobré mravy než jinde dobré zákony" /der

mania 9./. Staří Germánise živili většinou rolnictvím, byli pohostinní
a poctiví. Slabou stránkou u nich byla náklonnost k opilství,
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při čemž

docházelo k hádkám a zápasům. Rovněž vášen hraní v kostky byle u sta

rých Germánůpověstná /Germaňia 24/. Víra v posmrtný život byla moc
nou pohnutkou pro mravnost germánskou. Germáni zprvu těla mrtvých po

hřbívali, teprve později se vyvinul žvyk těla zesnulých spalovati, což
snad lze vysvětliti

z pověrečnéhostrachu pozůstalých, aby duše zesnu

lého nenačla si znovu příbytku v mrtvémtěle a neobtěžovala pozůstalých.
Bohoslužba starých Germánů.

Tacitus ve svémdíle Annales I.61 líčí,

jak vojevůdce římský Gerté=

nicus v roce 15. po Kristu nalezli na bojišti, kde před šestí roky byl
poražen tragicky zahynuvší Yarro, ještě obětní oltáře, na nichž behdy
vítězní Germáni obětovali svýmbehůmpopravené římské setníky a tríhuup.

Nebylo to z krutosti,

nýbrž byla $6 povinnost vítězných Germánůpřoje=

viti vděčnost garmánskémubohu vůlity. Týž Tacítns se zminuje, četvÝtěse

ní Hermndurové umartili v oběř bohu Tiuz-ovi a Wodanovicalé poražené
vojeko Chattů. Staří (Germániuetřveli

své bohy obětmi a modlitbou hlavně

v posvátných hájích. Oběti vykohávali zvláštní kněží. V bojí přinášeli
posvátné obrazy bohů z hájů a nesli je do bitvy. U Gotů byli nazýváni

gu dj a /božští/, nebo g 0 č £ » Poněvadždohlíželi na posvátné hé

je a pozdějina cbrámy,sluli též haarugarí

nebo patsvarí.

U starých Germánůbylo též mnohopověry a věštění, používali roslíčných
emuletů z kovu, nebo dřeva, jež byly popsány tajemnými znaky *runorýni“

na ochranu proti nemocema neštěstím

Zajímavý je sevaPeký /nordický/ mythus o počátku světa ličený

ve zpěvech skaldá z $-10 století.
tě v písní

VŠ Ž © 6 pš

Podobněkonec světa je vylíčes harví«

„ Obamythy námpodávají jakýsi přehled

germénskékosmogonlea sschatologit.
Křesťanství u

Z germánskýchnárodů první byli obrácení na křesĚanství Gotové,
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neboť již na sněmuv Niceí r. 325 byl přítomen též biskup gotský,
Theofil.

Poměrměbrzy se stali křesťany Langobardové a Frankové

/x.493 král Chlodvík se svou družinou byl pokřtěn v Remeši/. Anglo
sasověšbyli získáni pro evangelium Kristovo rovněž velmi záhy. Apošto

lem vlastního Německaje nesporně sv. Bonifác /680-755/, mnich anglo
saský Winfríd, který zřídil se schválením papeže pevnou síť německých

biskupství /Salzburg, Pasov, Řezno, Wůirzburg,Erfurt atd./.

Došel mu

čednické koruny z rukou pohanských Frizů r.755, "jako nepřítel bohů

germánských", ale jeho dílo zvítězilo, Karel Veliký dokonal obrácení
východních germánskýchkmenů, zvláště Sasů.- V pozdějších stoletích

radostnou zvěst Kristovu příjaly i severní kmenygermánské, hlavně

ve Skandinavii a na Islandu, Než dlouho trvalo než evangelium Krieto
vo vypudílo staré bohy germánské ze srdcí lidu, Hlavně severský bůh

T ho r r

se dlouho udržoval ve zkazkách, jež naznačovaly a vyjadřo

valy bolestný smutek nad zeniklým světem starogermánských božstev.

12. Náboženství starých Slovanů,
Úvodní poznámky.

Y době, kdy Slované se začali skláněti pod sladké jho křesťan

ství, rozprostíralo
ří Adriatickém

se jejich uzemí od mořeSeverního a Labe až k mo

a na východu daleko za Kijev a Novgorod k moři Černému.

Slované ani tehdynetvoříli jednolitý arijský národ. K severní skupi
ně Slovanů patřili Slované polabští, počítají se k nim též Prusové a
Litevci, k západnímPoláci, Slováci a Čechové, k jižním pak Srbové,
Chorvaté a Slovinci, k východnímRucíni a Rusové,
Zprávy, jež by nás seznámily bezprostředně s pohanskýmnábožen
stvím slovanským nečerpáme z jejich

hymnůna bohy aní ze slovanských

eposů, v nichž by se pojednávalo © slovanském nějakém Olympu. Proto

pří studiu dějin náboženství starých Slovanů nám chybí nejcennější
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prameny, které tryskají z hloubi náboženského, niterného života, Naše
znalosti o pohanských Slovanech pocházejí od autorů, kteří neměli
zvláštního,

vřelého postoje k těmto národům. Jsou to skrovné poznámky

arabských cestovatelů jako Ibna Fadhlan-a /vyslanec z Bagdaduz r.921-2/,
zprávy spisovatelů křesťanských, kteří ka staroslovanskému náboženství
byli odměření/např. Prokopios z 6.st./,

nebo dokonce měli postoj ne

příznivý. Byli buá původu neslovanského/jako Thietmar z Merseburku/
/ zemřll 15/, Saxo Grammaticus /zemř.1110/, Helmold /zemř.1177/, Ebbo,

Herbord, Anonymusživotopisu babenberského biskupa Ottona z 1l2.st. a

jiní/,

nebo byli to sice Slované, ale jejich vztah k pohanskémunábo

ženství staroslovanskémunebyl nikterak nadšený/na př. kijevský kroni
kář N e s t o r /1110/. Archeologické prameny jsou rovněž velmi skrov

né, Několik sošek, které byly nalezeny na půdě staroslovanské, jsou
pozůstatky původemi svou pravosti málo spolehlivé a prokazují při nej
menším zřejmé vlivy cizí,

tak že nemožno z nich usuzovati něco o nábo

ženství staroslovanském. Je-li mythologie slovanská velmi chudá, tím
však bohatší

je slovanský

£f o 1 k ] ocr „, v němž se uchovalo mnoho

vzpomínek a zkazek na staroslovanské náboženské zvyky a představy. 
Důležitým pramenempro poznání staroslovanských nábořenských představ

a cítění je též řeč. Neboť pojmůma představám, které jsou v nábožen

ské oblastí některého národa, msíÍí nutně odpovídati určitý výraz a

vyjádření v řeči., "Jestliže u praslovanského národa zjistíme určitá
slova, jež označují náboženské pojmy, pak je oprávněný závěr, že tyto

náboženské pojmy též existovaly"./1/.

A naopak jestli

u praslovanského

národa určitá slova náboženského významuzcela nebo částečně chybí, pak

je i pravděpodobné, že též odpovídající pojetí byla tehdy neznámá,

Jistě starobylý je pojema slovo označující slovanského boha totiž
"b ogu

- bůh

%, které pravděpodobněje totožné se slovem iránským

CEE
0 0 RDO C DO

l. K.H.Meyers:Slawische Religion--str.262

der Erde,0.c./
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/Carl Clemen: Die Religionen

bhaga, což znamená pořadatel.

nalo "bohatství,plnost",

Že u Slovanů původně toto slovo zname

možnovyvoditi z přídavného jména "bohatý"

a opaku "ubohý" /nebogu, ubogu/, což znamená nebohatý, chudý. Rovněž

bude starobylé slovo označující bytost démonickou"běs“, což značí ně
co ošklivého, odporného, dále slovo "duch, duše", což odpovídá dechu,
tedy něčemu jemnému, nehmotnému, Základní náboženské pojmy slovanské

po stránce jazykozpytné jsou velmi starobylé.
Monotheismusnejstarším náboženstvím Slovanů?

Zdá se pravděpodobné, že i Slované jako ostatní národy indo

evropské původněv prastaré době věřili a uctívali

jednoho nejvyš

šího Boha, Otce nebe. Nasvědčuje tomu více důležitých a nepodezřelých

zpráv cizích pozorovatelů, Tak byzantský historik Prokopios a Cesareje,
který doprovázel vojevůdce Belizara na jeho válečných výpravách a do
stal se tak do styku se Slovany podunajskými, jež nazývá "Ekklabenoi“,

píše o jejich náboženství: "Věří v jednoho Boha, Pána blesku, jediné
ho pána nade všemí věcmi%jemu obětují skot a jiná obětní zvířata" /Srov.s

De bello gottico-III.14/.

Podobněnás poučuje později Jordanus, u něhož

se objevuje poprvé pro Slovany název "S c 1 a ven

i" /Gerica XXIII.

119/. AŤ již se slovanětí bohové nazývali Radigost, Prove, Veles, Daž
bogu nebo jakkoliv, "velký, všemohoucí bůh nebeský je prostě nazýván

"půh", byl to Bůh kat exochen, nepotřeboval nějakého jednotlivého názvu

jako ostatní menší postavy božské, takže zdánlivý nedostatek je právě
velkou předností. Jediný, nejvyšší Bůh, neměl na sobě ničeho, ničeho ne
potřeboval, jemu stačilo pouhé jméno "pán"/2/. Podle etymologie u Slo

venů bo g, bogu,

bůh

znamená"bohatě rozdávající, dobrotivý

dárce, což zajisté byl velmi vhodnýnázev k označení nejvyšší dobré by

tosti, jež byla zdrojempožehnání,U Indů též výraz "bhaga"
=

>

2. B. v. Schroeder: Arische BReligion-I.sw.-1914-0.0.--str.538,
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byl

název pro označení nejvyššího nebeského boha., "Bhaga" v době indoper

ské bylo rovněž přízviskem nejvyššího boha nebe. Ba dokonce i u malo

asijských Frygů slovo baga značilo nejvyššího boha nebe/Zeus Bagaios/.
Též u starých Slovanů velký bůh nebe, všemohoucí, nejvyšší dobrá bytost
zůstává Bogu, Bohemkat exochen, a nemá žádného zvláštního názvu. Tuto

skutečnost dosvědčuje i ta okolnost, že proto tak snadno a všeobecně

název Bo g- Bůh

se přenesl u všech Slovanů na dokonale pojímané

ho křesťanského Boha a Stvořitele nebe i země, Dále název Bog-Bůh, kte

rý znamenal Slovanůmasi jako "přívětivý, dobrotivý, laskavý dárce“, pro

nejvyššího Boha odpovídal též mírné povaze /holubičí/ u Slovanů, kdež
to u sousedních bojovných Germánůzáhy nejvyšší bůh Zius nabyl rázu bo

ha válečnického /Freyr, Wodanatd./
Ovlivnění staroslovanského náboženství zoroasterismem?
Druhýmproblémem, se kterým se setkáváme při studiu náboženských

dějin slovanských, je zřejmý duslismus ve slovanské mythologii. Staří

Slovanérozlišovali v době,než přijali křesťanství, boha dobrého,
od něhož pochází všechno štěstí

a boha z l é h o, od něhož zase pochá

zí všechno zlo. Proto nazývají zlého boha, jak uvádí Helmold, "Č e r n 0
b o g". K Helmoldově zprávě o Čermobogu připojuje neznámý autor knihyt

Historiae episcopatus Caminensis"/Srovn.s Soriptores rerum Germanica
rum-II.p.501/ dodatek: "Bonumvero

b ě l bo g i.e.

album deumappel

labant iuxta Manichaeorum errořem" /Bělbogem však nazývali dobrého boha

podle bludu manichejského/. Dále na vlív zoroasterismu na staroslovan
ské náboženství by poukazovala též okolnost,

že v mnohýchřečech slovan 

ských slovo "daevas" /v litevštině "diewas", lotyštině "dews', ve staro
pruštině "devs"/ neznamenápůvodní "bůh", nýbrž právě naopak označuje

démona.Poněvadžperský reformátor Zarathuštra neboli Zoroaster staré
iránské bohy “d a e v a s" postavil proti nejvyššímu Ahura Mazdovi jako
démony a s podobnou změnou se setkáváme u Slovenů, třeba důsledně z této
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skutečnosti vyvodití závěr, že staroslovanské náboženství musilo býti
nějak ovlivněno zoroasterismem perským. "Monumentální důkaz slovanské

ho zoroasterismu uvádí prof. Peisker z názvů hor a skel, které ve slo
vanštině znamenaly dobrého boha a démonanebolí čerta"/3/.

názvyDěvín, Dívčí skok, Čertova

Jsou to

stěna a jiné.

Prof. Peisker píše doslovně: "Devin je posesivn adjektiv od deva a ona
imenica može potjecati

samo iz onoga jezika, u kojem zmači takodar zlo

duha demona, Ovo pak se slaše samou Avest, jeziku reformatora Zaratuštra.

To je ista riječ kao staroindsko dewebog, lat. divus, deva-demon--"/4/,
Když pak Slovené se stali křesťany, přestali rozlišovati

dívka

a dé va- démon

mezi d č v a

a zaměnovali
výraz"devaskok"čili

démonůvskok s pojmem"dívčí skok", Jan Peisker uvádí k potvrzení své

theorie na 30 kultových obřadišt slovansko-zoroasterovekých. Tak na př.
schéma kultového obřadiště u Vyššího Brodu v jižních Čechách vypadá asi

taktos Kienberg -sidlo Svaroga -=-- Vltava /protéká mezi/.
Čertova stěna
Kienberg je dnešní, slovansky Loučovice, na upatí Kienbergu je víska
Woraschne-Tvarožná, což je odvozeno od Tvarogovahora

gova hora. Název "Strašidelník"

nebo též Svaro

připomíná démona- deva, čerta, odtud

název "Čertova stěna*. Místní pověst vypravuje toto: Čert chtěl zničiti
stavbu kláštera vyšebrodského a proto shodil do řeky Vltavy množství
balvanů a scházel mu ještě závěrečný balvan. Ale v tom zakokrhel ko

hout, hlasatel vycházejícího slunce a celá stavba se zřítila do řeky,
Ve zběsilém hukotu upí sluncem /Svarogem-Tvarogen/ přemožený démon-Deva.

Obdobnékultové scény mámeu Prahy v Šárce a lze je zjistiti

jak u Slova

nů jižních tak i polabských a severních..
Jiní odbornící tento názor odmítají s poukazemna to, že "Slované

3. Ant., Michelitschs Allgemeine Religionsgeschichte-0.0c.--str.662,
4., Jan Peisker: Koje su vjere bili stari Sloveni prije krštenja?
Zagreb 1928,--str. 26,
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nebyli v příméma trvalám dotyku s Iránem a též zprostředkování

Skythů nebylo než výjimkou; jak tedy iránské prvky by mohly se při

mísiti do slovanské mythologie?"/ 5/.- V tom případě, že připustíme

vliv iránského dualismu na náboženství staroslovanské, pak toto udo
bí náboženských dějim staroslovanských je vystřídáno znovu udobím,

kdyzavládloopětvyslovenémnohobožství.,.
Slovanský pantheon.

1. Perun,- Největší český odborník a znatel slovanských starožít

ností Lu bo r Ni ed a TL e, ve svémspíse "Ž i vo t 8 t a

rý ch Slovanů"

řeší důkladněa vědeckoucestou problémysta

roslovanského náboženství., Podle Niederle-ho Perun je prvotní božství,
domácí, slovanské a původněneanthropomorfické /SrovnejiŽivot

starých

Slovanů-str.103-Praha 1916-2.odd. l.sv. díla-"Starožitnosti slovenské“/,
Niederle staví Peruna v čelo slovanskéhoOlympu.-Název Perun
znamená B i j c e azhusta

se objevuje u Slovanů /na př. buoh Paron,

Pe ru nov a hora, Perunovaves atd./. Slovanskévýrazy P er

kun, Perkyu,

Perun

jsouodvozeny
z kořeneperu-

t i., Někteří badatelé němečtí soudili,

prá

že tento slovanský bůh hromu

je původu neslovanského a že Perun byl vlastně nordický Thorr. Ve sta

roslovanštině "perunu" neznamenaloprý nic více než blesk-přírodní jev.
Na východě a to v Kijevě a Novgorodu P e ru n byl uctíván jako
božstvos "V obou uvedených ruských městech měli skandinávští

Germáni

rozhodující kulturní i polítický vlív a ti jako nejvyššího bohauctí
vali Thorra, boha hromu.Zdeje nutno hledati vznik božstva Peruna, kte
rého si Slovaná vypůjčili

od Germánů, "Proto Perun je poměrněvelmi

mladý slovanský bůh, který rychle ve starém Rusku si získal nejvyšší
postavení a odtud se rozšířil nejen k Severnímumoři, ale též na Balkán

). Alex. BrticknersMitologia slava-Bologna-Zanichelli 1921-str.8.
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a k Slovákůmjako Parou--/6/.

Podle ruské kroniky *e bůh blesku Perun

též ochráncem přísahy. Měl na návrší u Kijeva dřevěnou sochu se stří
brnou hlavou a zlatým vousem a podobně i v Novgorodu. Ale Perun kijev

ský se lišil

od skandinávského Thorra jednak odznakem, nebot slovan

ský Perun nosil kyj, kdežto germánskýměl kladivo,- Jak viděti, náza

ry badatelů slovanských a německýcho původuboha Pe runa
sadně liší.

8e £3

Po pokřestanění Slovanů místo Perunovo nastupuje staro

zákonní prorok Eliáš jakožto vládce blesku a větru.
2, Svarožic.- U severních Slovanů se setkáváme s jinými názvy

bohů jakosSvarožič, Radigost, Svantovít na Rujáně, Triglav ve Štětíně,
u polabských Slovanů pak Porevít a Rujevít. Všechny tyto názvy jsou
vlastně jen různá jména jednoho a téhož nebeského boha,

ao 5 v a ro ži

č-Je to prvý, historicky známýbůh slovanský,

jejž uvádí Dětmar z Merseburku a sw. Bruno z Guerfurtu. Dětmar vypráví

ve své Kronice /V.23/, že ve chrámu v Rethře v Meklenbursku byl uctí

ván Slovany jeko nejvyšší bůh "Z u a r a s i o" neboli Svarožič. Ve

steroruském překladu kroniky Jana Malalas-e Syrského z l2.st.
děny názvy bohůs Svarog-Hefaistos,

jsou uvá

Dažbog-Heiios. Tento ruský Dažbog

odpovídá Svarožiči Slovanů oderských., Jako Bošič je syn boha, tak

Svwarožič

je syn Svaroga. Totožnost názvu oderskéhoboha a boha

ruského má nesmírnou důležitost

pro srovnávací vědu náboženskou.

D až bo g, slovanskýHelios /bohatý Dárce?/ je synem Svaro

ga

boha slunce, který byl zván sloveuskýmHefaistem čili Svarožičem. "Sva

rožič, Svientovít, Triglav, Jarevít polabských a pomořanskýchSlovanů

jsou čtyři rozličné názvy téhož boha"/7/. Z toho je patrné, že víra
u různých slovanských kmenůbyla velmi jednolitá,
W BP4 MY
Mbha be M UDP C 1 i P ÚO0D

Ó. K,H.MeyersSlawische Religion-o.c.--str.
271.
T., Alex. Brůckner: Mitologia slave-Traduzione dal PollacosJulia Dick
stelnovna-Bologna-Zanichelli 1921--str.92.
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b Svan

to ví te- SaxoGrammaticusse zmiňuje o Svantovítu

mocnéma svatém. Svantovít měl zasvěcen chrám v Arkoně na ostrovu

Rujáně, který byl rozbořen r. 1168, Kronikář prohlašuje slovanského
Svantovíta za náhražku s v. V í t a, mučedníka, kterého Slované po

labští přijali

za patrona v doběKarla Velikého. Kdyžvšak se jim po

dařilo se osvoboditi z cizí nadvlády, vrátili

se opět k pohanskému

svémubohu, kterého zvali však Svantovítem. Zpráva Saxo-na je mylná,

poněvadžSvantovít nemážádné souvislosti se sv., Vítem.
c., T ri

gl a v „- SvatyněTriglavova stála ve Štětínu na nej

vyšším návrší. Priglav je jiný výraz pro Svarožiče. Byl zobrazován
se třemi obličeji,

poněvadž podle výkladu kněží tamějších prý vládl

na nebi, zemi a podsvětí,

3. Yolos,
Typickým slovanským bohem zvířectva byl bůh Veles neboli Volos,

Kronikář Nestor ve své Kronice se zminuje, že při smlouvách mezi Ru

sy a Byzantinci byl vzýván jako bůh přísahy vedle Peruna též Volos,
Původ tohoto božstva je záhadný. Někteří vykládali jeho původ z manis
mu. Veles prý znamenal původně bytost zesnulého předka, ješ v posled

ních staletích před přijetím křesťanství byla zbožněna,Jiní vykládají
původ tohoto božstva ze stejnojmenného názvu rostliny,

Zdá se, že Veles

neboli Volos je slovo ryze slovanské a že to byl skutečný staroslovan
ský bůh. Po obrácení Slovanů na křesťanství jako patron stád místo Vo

losa byl uctíván sv. Blažej.
4. Ostatní božstva.- Helmold se zmiňuje o slovanských bozích hájů,
o božstvech domácích jakos Prove, bohyní Sivě, bohu války Gerovítu,

Nestor se zmimujeo bohu větru, Stribogu, u Poláků byl uctíván též bůh
Nija neboli Vielona. /Měl chrám ve Hnězdněa byl to prý bůh mrtvých/.

Jišní Slovanéuctívali bohyní urody a plodnosti "Gi zu" /oio-ssáti/,
Její chrám v Zeizu zničil Karel Veliký. Ruského boha slunečního Ch o r s-e

-

209

-—

prohlašuje Niederle za božstvo neslovanského původu. Pravděpodobně

Chors byl literární

výtvor církevních ruských pojednání.

Staroslovanské víra v duchys
Podle zpráv Prokopia z Cesareje Slované uctívali
jako démonypod názvem "běsi".

též mnohoduchů,

Všeobecně u Slovanů se věřílo v nesmr

telnost duše lidské a v posmrtný život. Po smrti člověka duše odlétá

v podoběptáka /vrabce, slavíka, kukačky, krkavce atd./ nebo včely,

vosy, netopýra. Duše žijí dále a jsou zvány "u bo ži j e-", d ěd ©

vé, baby

nebo"roditelja". Mají své místo za kamnya starají-li

se

pozůstalí o jejich výživu, pak se stávají dobrými, domácímiduchy

/rusky *d omo vo j"/, kteří v noci střeží dům,stáj, stodolu a vů
bec mají podíl na starostech rodiny,- Ale některé duše zemřelýchško

dí živýmlidem jako strašidelní

vampíři, vlkodlaci, atd. V některých

krajinách slovanských si znázornovali duše zesnulých dřevěnýminebo

hliněnými soškami, jež zvali “b ů ž k o v é", - Slované též věřili v ce
lou řadu bytostí

duchových. U Rusů byly známé sudičky pod názvem "rod

zanice", někdy též "suděnice", které rozhodovaly prý o osudu člověka

v jeho životě. Je zajímavé, že demonologieu Slovanů severních a jižních

se značně liší.

Oblíbené byly v 1 l y, panny, které obývaly prý stu

dánky, potoky, háje a lesy a rády tančily na zelených lukách, Mladšího

původubyly rusalky,

jež se zdržují ve vodách,na stromech/snad

název vzníkl z antického rosalia/.

U Slovanů bylo též mnohopověrečného

věštění. Tak Annales Xantenses z r. 845 se zmiňují o tom, jak posvátný

kůn boha Svantovíta na Rujáně byl používán ve válce za dobré nebo špatné

znamení. Před svatyní 8e položily tři řady kopí a podle toho, zda je kůn
překročil nohou levou nebo pravou, se soudilo na budoucí nezdar nebo
uspěch. Podobné pověrečné obřady se konaly s posvátným, černým koněm

boha Triglava ve Štětínu/Srov.:Herbord: Vita Ottonis,episc. Babenbergen
sis 33-MGH,Ser.20-741/.
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Mravouka starých Slovanů.
Zprávy o mravech slovanských mámevšeobecně u byzantských spiso

vatelůs jmenovanéhoProkopia a Urbikia /nesprávně MaurikiasStrategi

kon XI/ a Lva Filosofa/Tactica XXVIII./,
Podle těchto zpráv tvořili Slované národní státy, byli mimořádně

silní a velcí, Vůči cizincům se chovali přívětivě a zajatce po krátkém
zajetí propouštěli na svobodu, Slovanské vesnice byly pravidelně u řek
a byly těžko dostupné. Manželství u Slovanů bylo monogamní. Manželská

rozluka byla přísně trestána.

Rovněžbyly přísné tresty pro muže i ženy,

kteří se dopustili smilstva nebo cizoložství.

Dětmaruvádí ve svémdíle

/XI.3/ přísný trest pro muže dopadeného při nedovoleném smilstvu, že

totiž byl přibit za ud, jímž se provinil a podobněžena hříšná byla
podrobena potupné obřízce. Rodina byla uspořádána patriarchálně

rodin tvořilo zádruhu. O veřejných záležitostech

a více

se jednalo na lidovém

sněmu/wieca/, kde byli voleni vojvodové, kteří v míru byli soudci a
vladaři a ve válce vojevůdci,- Těla mrtvých byla spalována, snad z obavy,
aby duše zesnulého neškodila pozůstalým, popel byl uložen do popelnice,
na níž byla zřízena mohyla, Nad mohylou se konaly válečné hry a tance

/% ry Z n a/ a hostina zvaná strava. Na hrob se přinášela jídla pro zesnu
lého. Teprve po spálení těla
še stínů,

podle víry Slovanů duše se odebírala do ří

Slované věřili ve spravedlivou odměnuv posmrtném životě. Obyd

lim spravedlivých po smrti byla zelená pole, lesy a háje, kde bylo věč
né jaro. Zlí se však trápili

v pekle, místě hrozných muka věčného ohně.

Křesťanství tento názor slovanský celkem ponechalo,
Bohoslužba starých Slovanů.
Zprvu Slované uctívali

svá božstva bez obrezů a bez chrámů. Pozdě

ji teprve si zobrazovali božstva symboly a modlami. Slovanská bohoslužba

sestávala z modlitby /z kořene modla/ a obětí neboli žertvy. Prot0 obětující
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kněz slovanský byl nazýván žrec. Zprvu přinášeli však oběti starostové
obcí a to v posvátných hájích., Teprve v pozdních dobách stavěli i Slo
vané chrámy svým bohům, Dopodrobna je popsána svatyně Svantovíta ve měs

tě Arkoněna ostrověRujáněve spise Gesta

Danorum

od

Saxo-na Grammatike, Ve chrámu byla socha Svantovítova v nadlidské po

době. Vykopávkyarcheologa Schuchhardta potvrdily údaje Saxonovy. Podle
frzigowski-ho

chrám v Arkoně byl obdobou chrámu Anahitinna v Susách,

čtvercového půdorysu 10 m x 10 m, Modla Svantovíta držela v pravé ruce

ozdobný roh, který každoročně byl naplnován medovinou a podle jejího

stavu se usuzovalo na budoucí žně, Výroční slavnosti Svantovítovy zále
žely v tom, že obyvatelé Rujány po žních se sešli před chrám a tam se

konala oběť a pověstná hostina. Na svátek nahlédl kněz Svantovítův do
posvátného rohu, pak vylil starou medovinua naplnil roh novou, Při tom

vyprošovel své vlasti požehnání boha. Každýmusil kpoctě Svantovítově

obětovati roční peněžní oběť, Svantovít byl uctíván v celé zemi slovan
ské a měl zasvěceného bílého koně, o němž věřili Rujánští,

že na něm

Svantovít jezdí do boje proti zneuotívatelům své svatyně, Proslulá svaty
ně Sventovítova v Arkoně na Rujáně byla zničena Dány za ValdemaraI,

r. 1168, Valdemardal posvátnou sochu Svantovítovu strhnouti,

rozsekati

na kusy a hodití do ohně. A pak došlo k obrácení Rujánských na křestan

ství.
VY
Garzu /Carentia/

na Rujáně stály tři chrámy ještě jiných bohů,

Y jednom z nich stála dubová socha boha války Rujevíta /podle Saxo-na
XIV+Rugieuithus/,

se sedmi hlavami, sedmí meči v pochvách a osmý obna

žený třímal v pravici,-

Ve druhém chrámubyla modla boha Porevíta

a ve třetí socha Porenuta /Poreniče/, jež měla 4 obličeje.
Ve Štětínu mezi čtyřmi chrámyvynikala svatyně boha Tri

gl a

v a. Semukládali Slované veškerou kořist získanou v boji a byly tam
uchovávány ohromné zlatem a drahými kameny zdobené rohy, jichž vzneše

ní Slované používali k pití. Popisuje jej Herbordve spise: Vita st.

-
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Ottonis, episcopi Babenbergensis II,32-MGH-Seriptores XX.740.
Jiné chrámy slovanské byly v Malchově, Volyni, Hostinném a jinde.

V okolí slovanského chrámunesměla býti prolita krev ani nepřítele.
Pohenské chrámy slovanské byly většinou rozbořeny, když Slované

přijali křesťanství,

13.,Igliam.
Úvodní poznámky.

Islam, jehož vyznavačů se odhaduje na 250 milionů /Asie 170 mil.,

Afrika 76 mil., Evropa 12 mil./,

je náboženstvím téměř desetiny celého

lidstva a je nejmladší mezi světovými náboženstvími. Jeho kolébkou je
Arabie, jež v době vystoupení proroka Mohameda,na severu přicházela

ve styk s mocnouříší byzantskou, na východě s říší perskou a na jihu

s Habešany/Abyssinia/. Císařové byzantští zřídili na severní hranici
arabské knížectví spikvované domácí dynastií Ghassanidovců. Ti nejen

chránili říši byzantskou před vpády kočovníků arabských, ale jako vasa

lové byzantští stáli též na stráži proti sousední mocnéříši perské,
Ghacsanidovci byli křesťany a nadšenými zastánci monofysitismu. Pod

touto podobou se šířilo křesťanství na jih k sousedním kmenůmarab
ským. Tím, čím byli Ghassanidovcií pro císaře byzantské, tím byli arab

ští Lachmidovci, usedlí v městě Hira, pro Peršany. Lachmidovci byli po

hany, ještě v 6.st. po Kr. kníže Al-MundhirIII. obětoval pohanské bohyni

Uzza 400 křesťanskýchdívek.-Starší královetví Sabejské, proslavené tolik
svou královnou v době Šalamounově, bylo pod vlivem Habešanů a již v prv

ních stoletích se tem šířilo křastanství a židovství. Později však do
šlo k hroznýmpronásledovánímkřesťanů vZafaru aNedžasu. He dž as
se svými třemi důležitými městy: Mekkou, Medínou/Jathribem/

a Taif-em

a úrodnou rovinou Nedž /zvanou arabským rájem nebo Ššastnou Arabií/ pro

svou polobu nepodléhal cizí nadvládě a byl střediskem arabského pohanství.
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a nacionalism., Přes to však byl tam usazen dosti značný počet žídů,
kteří se tam uchýlili

po pádu Jerusalema, ba jsou i zmínky v Koránu

svědčící též o křestanských vyznavačích v samé Mekce/ na př. Varagug,

synovec Chadidži, Abu Safyana, syn starosty v Mekcea jiní/.
Předislamské náboženství Arabů.,
Již zběžný pohled na mapu Arabie nás přesvědčuje, že je to země

nehostinná. Přes třetinu tohoto obrovského poloostrova pokrývají písečné

pouště, ostatní pak jsou stepi, které se zazelenají jen krátce po deš
tích, Přes to vedly Arabií starobylé obchodní cesty spojující Indii a
země středomořské, Babylonii a Egypt. Arabské obyvatelstvo tvoří dvojí

skupinu. Jsou to kočovní b e d u i ni,

svobodní obyvatelé stepí, divo

cí a nespoutaní,nadšenípro boj a hrdinství, a pak usedlici
semitští, kteří vytvořili v městech poměrněvysokou kulturu arabskou,
Arabové, kteří odvozovali svůj původ od Abrahamovesyna Ismaela, uctí

vali původně pravého Boha, Později ale upadli do mnohobožství a fete
šismu. Tak v Mekcebyl uctíván Hubal, původu syrského jako nejvyšší
božstvo a byl ztotožnován s Allahem. Kromětoho byly ve velké uctě tři
bohyně: Al L a t, al

hlásil

U z z a a M a n a t, jež Mohamedpozději pro

za dcery Allahovy. Než zdá se pravděpodobné, že obyvatelé Mekky

a Arabové vůbec v doměMohamedověuznávali

za nejvyššího

Pána a Tvůrce

A 1 1 ah a, v jehož jménu se též přísahalo., Střediskem Arabů byla Mekka,

kanž se scházeli zejména v posvátných měsících, kdy byla doba klidu
zbraní a zakázány boje, Arabové na trhy a náboženské slavnosti.
byla svatým městem Arabů již

zvaní Ka b ah,

dávno před Mohamedem.Ve svatyni

Mekka
v Mekce

jež měla podobu kostky v délce 10 m, 12 m šíře a l5 m

výšky, byly zazděny dva posvátné kameny, jeden černý a jeden z Jemenu,

jímž byla vzdávána božská pocta, Kult svatyně v Mekce, běh mezi Sarfou

a Marvou, návršími u Mekky, líbání posvátných kamenů, procesí kolem

Kabah-u, byly součástí oblíbené poutě arabské /hadž/. Kroměkamenů
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v Mekcebyly též uctívány i jiné kameny, hlavně rozličné meteority.

"Tak tvořil fetišism a ucta hvězd /sabeismus/ velkou část arabského
náboženství

před Mohamedem"/1/. - Než v Arabii již dávno před Mohamedem,

snad pod vlivem židovským a křesťanským vystupovali mužové, kteří jasně

zdůraznovali,že můžeexistovati jediný

bůh

Allah,

muži,

kteří věřili v mravní řád ve světě a ve spravedlivý soud, usilovali
povznésti arebské náboženství z jeho upadku a toužili sloužiti pravému
Bohu. Byli to Hanifové, které lze považovati právem 24 předchůdce Moha

medovy.Životopisci prorokovy je nazývají "hlasateli

ství", Mezinimi nejvíce prosluli Zaid

ben

pravého nábožen

Amr zMekkya

básník U may y a ben Abi-s-Salt z Taifu a jiní, kteří se zdržovali
modloslužbyarabské, pročítali Písma a hledali s vroucností pravé ná

boženství. Netvořili nějaké sekty, byli to jedinci, monotheisté, přesvěd
čení o nesprávnosti modloslužby. Tito hledači Boha, nadšení pro pravou
službu Boží, všakcmneměliodvahy a síly vystoupiti jako zakladatelé a

hlasatelé nového náboženství. Jím se stal teprve Mohamed,
Mohamed

1. Život Mohameda.

Mohamedje nejmladší z velkých náboženských zakladatelů,

Nejlepším

životopisem arabského proroka je Koran, v němžsice stále mluví Allah

ke svémuvyslanci, ale ve skutečnosti jsou to vlastní zjevení Mohame
dova., Mohamedse narodil kol r. 570. po Kr. ve středu národního života
arabského, v městě Mekce, jako nejmladší syn zemřelého Abdallaha z kmene

Koraišitů,

ve kterém rodina Mohamedova,tak zvaní Hašimovci, patřili

k nejchudším. Otec Mohamedůvzemřel před narozením svého posledního sy

na a matku z mecké rodiny Banu Zuhra ztratil,

když mu byla dvě léta,

Sirotka se ujal jeho děd a později strýc AbuTalib. Jako mladý,osiřelý

1. Ant. Michelitsch: AllgemeineReligionsgeschichte-0.c.-str.202.
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jínoch těžce nesl společenské rozdíly mezi bohatými a chudýmiKorai

šity a "zhnusen hrubýmfetišismem a hmotařstvímKoraišitů si oblíbil
víru v jednoho Boha a víru ve zmrtvýchvstání"/2/. Není jisto,
mo Mohamed, správně M u h a mm ed /Vyrostlý/

zda jmé

mu bylo dáno po naro

zení či to byl mesiánský název, který přijal teprve v Mediněnebo snad
dokonce mu byl udělen až po smrti. Vše, co víme z jeho mládí je, že

Mohemedbyl chudý sirotek, který žil pod ochranou svého strýce.-První
důležitá událost,

jež v životě Mohamedověznamenáznačný převrat, je

jeho snatek s bohatou vdovou Chadidžou. Mohamedbyl zaměstnán v jejím

obchodnímpodniku a ač Chadidža byla o patnáct let starší,

pojal ji

25-letý Mohamedza ženu. Manželství jeho bylo šťastné a pokud byla jeho

první žena ne živu, zůstal monogamní,Měl s ní dva syny a čtyři dcery,

z nichž je nejznámější Fatima, pozdější choť Ali-ho. Na obchodních 06
stách hloubavý duch Mohamedůvměl příležitost

se seznámiti s četnými

obcemi židů, křesťanů a Sabbeovců, kteří byli uprostřed mezi křesťan
stvím a náboženstvím perským. Vypravování o cestě Mohamedovědo Syrie

a setkání s mnichemBahirou, který mu předpověděl velkou budoucnost,

mejsou však hodnověrná, Tehdy byl v Arabii rozšířen názor, že přijde

pravý prorok, který bude hlásati

č i s té

náboženství, Hlavnězdů

raznovali toto přesvědčení K ah i no vé, nedšení, básnicky založe
ní arabští proroci. Styk s cizími náboženstvími a tato útěchyplná víra
zajisté

Hi rah

na Mohamedanezůstaly bez vlivu. Kol r. 610 po Kr.

na hoře

40-letý snílek mánějaké vidění, v němžse muzjevila jaká

si obrovská postava a žádá ho:"Hlásej-Ve jménu Pána, který stvořil člo
věka! Hlásej, nebot tvůj Pán je dobrotivý."Mohamednebyl přesvědčen
o ovémpovolání hned, ale když se vidění opakovalo, svěřuje se své ženě

Chadidži, která první uvěřila v jeho prorocké poslání. V nitru Mohame
dovu dochází k velkým vnitřním bojům. "V těchto krisích
P PO>

Mohamedupadal

o.

2. H.Lammensgs
LIslam.

Croyances et institutions-Beyruth-Imprimerie

Cathol-1926-str. 31,
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do jakýchsi epileptických záchvat“ maje hlavu zvrácenu nazad, oči

planoucí, pěnu kol úst a byl zbrocen potem"/3/, AŤ se vysvětlují ta

to vidění a zjevení jakkoliv, je jisté,

že manželChadidžín se obje

vuje brzy poté mezi obyvately Mekkyjako hlasatel nového náboženství

a usilovně hledá přívržence. Počátky i s l amu

/odevzdání se do

mociBoha/byly mírumilovné.Meziprvními muslimy

/sluhy

Ž 1 m 1/ byli Zaid, prorokův propuštěnec, pak Abu Bekr, bohatý

kupec, Ali, synovec prorokův, silný Otmar a státnicky nadaný Omar.
První forma učení Mohamedovaobsahovala vyznání víry v jednoho Boha

Allaha a v Mohameda,Allahova proroka, dále v posmrtný soud a věčné
odměnynebo tresty.

Strýc MohamedůvAbu Talib sice ochraňoval svého

synovce, ale nestal se jeho vyznavačem, ba jeho bratr AbuLahab rázně

popíral vyšší poslání Mohamedaa proto jej sura 111. proklíná na věč

lhe

né časy. Obyvatelům Mekkynový prorok se zdál podezřelý, nazývali ho
bláznem a podvodníkem a žádali na něm posměšně zázraky a jiná znamení,

Postavení malé náboženské obce Mohamedovyje čím dál tím obtížnější

a proto většina jeho vyznavačů se vystěhovala do Habeše, odkud se vrá

tili

až po vítězství

svého proroka, Touha po smíření s pohanskou

Mekkouvedla proroka dokonce k tomu, že ve zvláštním zjevení uznává

tři bohyně mekkánské:Al Lat, al Uzza i Manat za dcery Allehovy, které

jako nižší božstva mají velkou moc u Boha. Než ani tento ústupek neměl

učinku, nebof mekkánskýpolytheismus připoutával sousední kmenyk ná

rodní svatyni a přinášel Koraišitům značné výhody a sisky. Po návratu

svýchpřátel:z Habešehlásá Mohamed
znovu přísný

monothe

i 9 mu s a tak došlo k uplné roztržce, nebot mekkánští vyhostili rodi
nu Mohamedovu
z náboženské i společenské obce a přinutili

kómsi ghettu, Pro poslání Mohamedovonastává nejtěšší

jí číti v ja

doba, neboť umírá

jeho strýc Abu Palib, který vždy držel ochrannou ruku ned obcí Mohamodovou

ž, Čarra de Vauxz Le mahométisme, Le génie sémnitigue et le génie aryen

dans 1islam-Paris-Champion 1877--str. 26.
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a táž wěrná choť prorokova, Chadidža, Prorok ve svém domověnepocho

pený chtěl se uchýlití

do Taifu, ale když byl odtud tvrdě VYpUBEMR,

stává se muútočištěm J a t h r i b, kemž se 15.VII.r.622, přestěhoval
se svými přívrženci, Nebyl to snad nějaký utěk, jak udává pozdější po

dání, ale mohamedáni
právemsvůj letopočet začínají hedžrou
/útěkem prorokovým/, a Jathrib nazývají městemprorokovým/M e d'i 

n a t/, nebot malá skupina vystěhovalců, jež vstoupila do Jathribu
za jásotu obyvatel, se stala jádrem ohromnýchvojsk, která záhy ve jmé
nu Mohamedovudobyla téměř polovinu světa, "S přesídlením proroka do

Mediny se ale též dovršuje proměnaislamu náboženského v islam poli

tický"/4/.

V Jathribu byly dlouholeté spory mezi dvěmakmeny: A su 8

a Kh as radi

a pak zde sídlela silná menšinažidovská, Prorok

v čele svých 70 vyznavačů dovedl obratně vyušítkovati svého postavení

a podařilo se m vyrovnati rozpory v Jathribu na základě naprosté
rovnosti mezi mohamedány,Židy a pohany. Za společného nepřítele byli

označeni Karaišité v Mekce,

Zatím prorok vnitřně dozrává, Zakladatel islamu není duch origi
nální, nehlásá nové myšlenky, jenom přijímá a si upravuje náboženské

představy křesťanské, židovské a arabské. Tento receptivní rys je ve
psán na čelo islamu již při jeho zrození. Náboženskýsnílek dobře chá

pal, že křesťanství je nejdokonalejší ze všech náboženství a proto zprvu
se chtěl státi

du tvrdil,

prorokem arabsícýmpodle vzoru křesťanského, Z toho důvo

že jeho zjevení jsou od archanděla Gabriela, mluví o posled

ním soudu, ba í o lásce k nepřátelům /sura 23, 98/. Ale záhy vycituje,

že křesťanství je příliš vznešené a že klade příliš veliké požadavkya
nároky, jež byly těžké pro jeho smyslné založení. Proto si Mohamedčiní

východiskemAbrahama,který byl otěn i u židů. Aby si získal židy, při

jímá od nich různé předpisy postní a očístné a rovněž postoj při modlitbě
4. Franz Babingers Islam-Carl Clemen-DieReligionen der Erde-0.c.
Str. 473.

- 218 

/kibla/

směremk Jerusalému. Židé však přijali nového proroka, který

ani neuměl čísti jejich Písmo, spohrdáním a proto Mohamedovaláska

k židům se změnila ve strašnou nenávist. Židy i křestany prohlašuje ny

ní za "osly, kteří nosí knihy, aniž by jim rozuměli“ a chce zůstati

prorokemčistě arabským,Poslánímjeho je obnoviti dílo

Abr a

h amo vo, zbaviti je nánosů a znetvořenin, jež do jeho náboženství
zavedli židé a křesťané. Mohamedznovu obrací svůj zřetel k Mekce,
rodnému svémuměstu, jehož posvátná svatyně Kabah měla pron užasnou

přítažlivost.

Odtud se vysvětlují jeho zoufalé boje proti Koraišitům

vedené i z Mediny. Chtěl a musel se státi

se cítil

pánem Mekky, Kdežto %vyMekce

prorokem, jež zakončuje řadu biblických vyslanců Božích, v Me

dině spíše se cítí obnovitelem pokaženého náboženství Abrahamova"/5/.

Tento vnitřní vývoj prorokův naznačuje třetí sura slovy:“Abrahamnebyl žid

ani křestan, ale zbožný muslim, nepřidávající ničeho k čistému kultu
Boha" /Srovnejs MahmoudMohtar Katirjoghou: La sagesse Coranigue-Libr.

Orientaliste-Geuthner Paris 1935.--str.67/.
Po šestiměsíčním pobytu v Jathribu začíná Mohamedskrytý boj proti
Mekkánským. Oddává se se svými souvěrci zaměstnání typicky arabskému,

podniká loupežné výpravy a přepadává karavany putující

do Mekky. Mekkán

ští vypravují proti němusilnou trestnou výpravu, ale přes značnoupře
silu byli r. 624 poražení nadšenými vyznavači prorokovými u Bedru. Od tá
doby postavení Mohamedovov Jathribu bylo zajištěné,

Hned po svém vítěz

ství zaujímá nepřátelský postoj vůči židům v městě. Pravděpodobněměl
v umyslu získati

židovský majetek pro své druhy uprchlé sem z Mekky

/wmahadšir/+ Řeší nesnáz jednoduchým, krutým způsobem, dává židovské muže

vyvražditi, ženy a dětí prodati do otroctví, Mekkabyla ještě dlouho
nepřítelem města prorokova. A tu Mohamedvojevůdce ustupuje diplomatu,

Mohamed
uzavírá desetileté

příměří s Koreišity, napětí ponenáhlu povoluje

2. Ign. Goldzihers Vorlesungen iiber den Islam-Winter Heidelberg 1910

str. 10.
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a v sedmémroce hedžry Mekkaotevírá dobrovolně své brány prorokovi

a uznává jej svýmnejvyšším pánem. Vítězství vojsk prorokových u Huma
inu rozhoduje o osudu celé střední Arabie. Před smrtí Mohamedovouby

lo jeho životní dílo již skončeno, celá Arabie byla pod jhem islamu.
Oslavovaný prorok umírá 7.července r.b32 v náručí své oblíbené ženy

Aiši, již nazývá slavný islamista americký Macdonald"zlým geniem

islami"/6/.
Charakteristika

Mohameda,

Mohamedbyl fanaticky přesvědčen o svém poslání proroka Allahova,

Není pochybnosti, že Mohamedve svých počátcích byl čestný, že jeho

pohnutky byly opravdu ušlechtilé a jeho cílem bylo zlepšiti mravní i
náboženské postavení arabských krajanů, Jinak by byl nemohl získati a
přesvědčití své prvé druhy a vyznavače, hrdé to a nezištné Araby.
Nebyl však nějakým prorokem sociálním, jeho kázání byla v podstatě ná

boženská. Zůstene záhadou, jak vysvětliti jeho zjevení, Někteří isle

misté je vysvětlují básnickouinspirací /na př. Usetani/. Jiní /jako
Macdonald, islamista americký, nebo baron francouzský Čarra de Vaux/
zjevení Mohamedova
vysvětlují

pathologickým stavem a epileptickými zá

chvaty., Těmto tvrzením ale neodpovídá Korán, který nemůže býti výtvorem
nemoeného ducha. P. Lammensnaznačuje, že válečné úspěchy se staly osud
nými Mohamedověopravdovosti

a nakonec ji uplně zatemníly. Mohamedbyl

jednek hloubavý snílek náboženský, ale později se projevil jako bez
ohledný muž činu, který zprvu měl na mysli jen náboženská zjevení, avšak

nekonec jich dovedi využívati pro své cíle politické,

Arabský prorok má

na sobě všechny význačné rysy arabského člověka, totiž touhu po kořis

ti e 8 ní související obratnost a smyslnost. Je typem semitské zbožnosti,
která není vedena Duchemsvatým. Zvláště zaráží mravní nevázanost

6. Duncan B. Macdonald: Development of Muslim theology, Jurisprudence
and Constitutional Theory-NewYork-Scribner 1903

str., 21.
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prorokova, jevící

se zřízením velkého harému k ukojení Mohamedovy

smyslnosti, Mohamedpo smrti své choti Chadidži schvaloval mnohožen

ství a zřídil pro sebe velký harem, jejž zdůvodnovelzvláštním zjeve
ním. "Moderníru člověku bude velmi těžko tuto stránku života proroko
va jinak posuzovati než jako slabost" /7/. Mohamedrovněž není nějakým
myslitelem, prorokem nebo dokonce mystikem v pravém slova smyslu. Sva

tým se necítil

ani jím nechtěl býti., Ale dovedl ve svémduchu stmeli

ti rozličné náboženské prvky ze svého okolí v jakýsi jednotný celek
a zdůrazňováním víry v jednoho Boha Allaha přece jen povznesl nábo
ženství svých rodáků, A právě proto je Mohamedprvním úspěšným nábo

ženským reformátorem v dějinách arabských,

Učeníislam,
Prameny.

Korán a Hadith jsou dva prameny, 2 nichž dodnes čerpá islem. Výraz
Al-Koran zprvu znamenal každé zjevení Mohsmedovo,pozdějí se ho použí

valo k označení celé sbírky těchto zjevení, jež byla po smrti prorokově
sestavena jeho tajemníkem Zaídem. Prorok totiž o svých zjeveních od arch
anděla Gabriela vyprávěl svýmpřátelům a na jeho rozkaz byly tyto Boží

pokyny zaznamenány.Zásluhou třetího kalifa,

Othmara, byla uznána je

dině sbírka Z a i d o v a za hodnověrnou a ostatní opisy spáleny.

Korán obsahuje 114 sura-h /hlav/, které jsou opět rozděleny na verše
"a j a"“. Nedostatek chronologických udajů nahrazuje Zaid tím, že před
každou surou uvádí místo jejího vzniku: "Mekka"nabo "Medina". Z komentá

řů ke Koránu je nejznámější kometář Baidawi ze l3.st,
Druhý pramen islamský, S u n n a, obsahuje sdělení a řeči proroka
zvané h a di

th

„, Kdežto Korán je pro musulmanyknihou Allahovou,

7. C. SnouokHurgronje: Der Islam--str. 671.
Lehrbuch der Religionsgeschichte —Chantepie
de la Sauusaye-J.C.B.Mohr Tibingen

/Paul Siebeck/ 1925--IV.vydání.-I.díl,
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neboť obsahuje řeči /kalám/ Allahovy, Sunna obsahuje řeči Mohamedovy

a různé zvyklosti prvotní obce musulmánské,Proto Sunnaneboli

"svaté

zvyklosti prorokovy " platí za druhý pramenvíry a práva v náboženství
islsmském. Korán a Sunna se vzájemně doplnují. "Ježto Sunna je souhr

nemzvyklostí a pojetí nejstarší obce islámské, platí proto za směro
datný výklad nejasných slov Koránu"/8/. Sunnaby se mohla obe
t i

ši'a

j í

bez Koránu, ale Korán bez Sunny nikoliv. Kdo nepřijímá Sunnu, je

neboli sektář. /Šiité uznávají za pravdivé jenomony hadith, kte

ré jsou založeny na autoritě

Ali-ho a jeho současníků/. Podle přesvěd

čení moslimů Korán a Sunna obsahují odpověď na vše. "Tedy Allah je spo

jen se svou obcí svou kmihou /K o r á n e n / a Mohamedsvou Sun

neou“/9/.
I d ž na -

Je výrazný slavný výrok Mohamedův
obsažený v jedné

hadiths "Moje obec nebude nikdy souhlasiti
výrok třeba doplniti

v nesprávné nauce“. Tento

druhým: "Rozličné názory v mé obei jsou znamením

božského milosrdenství",

Tak se vyvinulo v islamu přesvědčení, že věří

cí muslimovév podstatě vědy si uchovají jednotu víry. Čím více náro
dů a nových kultur islam pojímal do sebe, tím zřejměji se osvědčovalo

toto přesvědčení, jež přizpůsobovalo islam jeho výbojné síle. Idžma ta

dyodpovídá
katolickému
pojmu"consensus

ecolesiae

a “consensus patrum“ a je zajímavým jevem v islamském náboženství, kte

rý bychommohli nazvati "instinkt věřícího lidu"/10/.

Autorisovanými

vykledači tohoto souhlasu jsou tak zvaní ulémové,
Věrouka islamu,

Mohamed
ve svémučení zdůrazňovaltři věci: víru

ho Boha,

v jedno

»
uř
a d, ve kterémpředkládávěřícím

svůj proroeký

8, Ign. Goldzihers Vorlesungenber den Islam-0.0.--str.

41,

9, A,J.Wensinck £ J.H.Kramers: Handworterbuchdes Islam-Leiden Brill
1941 —str.

10. Srovn.: H.Lammens:LIslam-o.c.--str.
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704,

107.

zjevení Allahova a ouslední so.

L1Islamský

Č

mom o thei

8 mu 9,- Mohamed
zdůraznoval,

že Allah je jediný Pán, na němžčlověk naprosto závisí. Zprvu si osvo

jil některé názory talmudistické, že totiž vedle Bohaexistuje od
věčnosti Trůn a Kniha, z bichž prvý řídí pohyby Boží a druhá vůli

Allahovu. Později však ztotožníl Enihu s milosrdnou vůlí Boha /Al
Rahman/. Mohamedzamítal zásadně křesťanskou Trojici,

neboť v ní viděl

trojbožství. Zatvrzelost Koraišitů si vysvětluje tím, že Allah zatvrgu=
je ty, které ch?e a vovněž vede k dobrémuty, které si vyvolil. A tak
se vyvinulo pozenáhlu moslimské učení o předurčení, jež vedlo k nebla

Mohamedovysestává z andělů, kteří chválí Allaha a jsou jeho posli,
Andělé byli zkoušeni Allshem v pokoře a měli se pokořiti před prvým

člověkem, Odmítl tak učiniti

I b 1 i s - dábel a proto byl z ráje vy

hnán., Kromě andělů Mohameduznával té% arabské "džinny“, kteří se podle

víry arabské zdržovali v poušti a přepadávali pocestné. Mohamedpro

hlašuje, že někteří džinové jsou též dobří a že je s nimi ve spojení,
2, Z j e ven

í . - Poněvadž lidstvo oddané modloslužbě nemůže

samodojíti spásy, Allah muposílá vyslance, kteří muhlásají zjevení,
aby mohlo nastoupiti

správnou cestu, Mohameduvádí těchto vyslanců sadm,

z nich tři jsou Arabové: Ad, Thamud,Madian, a čtyři Hebrejci: Noe, po
slaný před potopou, Lot, poslaný k městůmroviny, Abraham, poslaný na

dvůr Nemrodaa Mojžíš, poslaný k faraonovi, Později jim dává název

n a bí,

arnejský to výraz označující proroka. Podle MohamedaJežíš

Kristus, kterého nazývá "Isa'', je Mesiáš, Slovo neboli duch Allaha. Isa
prý ohlásil budoucí příchod největšího proroka Ahmada-Mohameda
/sura 61,

6/. Smrt Ježíše na kříži je prý legenda šířená židy /4,150-153/. Na
křesťany se Mohamedrozhožšuje,

Vařejměchristologie

že nazývají Ježíše SynemBožím. Tedy

Koránu dává Ježíšovi místo mezi všemi proroky"“11/,

—-ODP OYAni2D 00 NDDoDVU P ADSR ND>

1:. HoLammenszLIslam.
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1926-—-str.59,

Ovšemnejvětším a posledním prorokem Allaha je Mohamedsám, což vy

svítá z každodenní výzvy muezzinovy k modlitbě: "Allahu akbar. Ašhadu

anna la illeha illalláh
Allah je veliký /3x/.

waMuhammadun
rušulu “illah. Hajju ala 'ssalat",
Vyznávám, že není Boha kromě Allaha a Mohamedje

prorok Allahův. Hoj, k modlitbě"“,

3, Bosch a t 010

gi e . - Mohamedčerpal tento hlavní prvek

své soustavy pravděpodobně ze zdrojů křesťanských. Podle učení Mohame

dova na konci světa bude soud, zmrtvýchvstalí lidé budou souzeni Bohem,
který bude obklopen celým nebeským dvorem. Zlí tehdy budou odsouzeni

do pekla, kde budou trápeni věčnýmohněm, napájeni u pramene vroucí vo

dy, oblečeni v ohnivý šat. Jejich kůže bude popálena a též budou trápe
ni jinými mukami.- Dobří však se budou radovati v ráji pod vonnými stro
my, s řekami plnými mléka, vína a medu. Budou obsluhováni nebeskými

číšníky a krásnými dívkami, věčně mladými, s očima gazelíma. Tedy ráj

je Mohamedem
líčen tak, jak to hovělo smyslnosti Arabů,
Mravouka islamu.

Pět hlavních povinností každého věřícího muslima tak zvané "pilíře

islamu"
jsoužvy znání

víry,modlitba,

almužna,

půst a pou £.
1., První z uvedených povinností je vyznání víry. "Není Boha kromě

Allaha

a Mohamedje vyslanec Allahův“, takové je krátké vyznání víry,

jež bylo vždy u musulmanůužíváno. Moslimští bohoslovei z této formule

vyvozují šest článků vírys víru v Boha, anděle, svaté knihy, proroky,
zmrtvýchvstání a soud a konečně víru v předurčení /SrovnejsKatechi smus

Birgevi/.
2., Modli

t ba..

Každýmohamedán
je povinen se modliti pětkráte

za dens při východu a západu shunce, v poledne, odpoledne a po soumraku.

Mohamedprohlásil,

že nejvhodnějším nástrojem, kterým se má ohlašovati

čas modlitby je lidský hlas, A kdo slyšel hlas muezzina z výše štíhlého

minaretu /věže u mešity/ za večerního ticha zpívati: “Allah je veliký.
Není Boha kromě Allaha eaMohamedje prorok Allahův", musí schváliti

tu

to volbu. Na výzvu muezzina věřící nejprve koná omývání /rukou i nohou/;
pak vykoná přesné pohybys vzpřímí se, ukloní se, poklekne, položí se

na zemi. Nejlépe tak činí ve chrámě/m e š i t č/, kde se postaví za
jmana, který řídí modlitbu, a napodobuje pohyby imanovy. - Mešita je

místem kultu a zároven noclehárnou pro poutníky. Vedle ní stojí štíhlá
věž minaret s výklenkem obráceným k Mekce pro muezzina a další důleži

tou součástí mešity je min bar

neboli stolice, odkudvzdělený

laik káže každý pátek ke shromážděnémulidu. Pátek u mohamedánůodpoví

dá křesťanské neděli,
3, A l mu ž mna.. - Povinnost alružny je označována výrazem zakát.
V Koránu se užívé ještě obdobného výrazu sadagé. Hlavním důvodem, proč

Mohamedzdůraznoval povinnost almužny, byla velká sociální nespravedi

nost a tvrdost, jež v době vystoupení prorokova byla v Mekcea proto

usiloval vypěstovati u svých přívrženců národní otnost pomáhati chu
dým. Později zakatu bylo používáno na vedení avaté války proti navěří

cím /džihat/ a sadaga zůstala neuřední, soukromáalružna.

A, Pů s t . Arabovési velmi vážiii trpělivosti a houževnatosti
a k těmto otnostem vychovával půst, který se stal čtvýtým vážěem ir"ast,
Byl uložen v postním měsíci Ramadenu. Musvimanpo východu rluňee až do

západuv postní dnynesmí jísti,

píti, kovřiti, ba ani spolknouti sli

nu. Půst mohemedánskýzavazuje od 14 let a je skutečně někdy velni úb
tížným břemenem, zejména když měsíc Ramadsn připadne na dobu letní,

5. Pou

$ . Každý moslim má za svého života vykoneti "hadž" nebo

li pouť do Mekky. Pout začíná devátého dne v měsíci poutí /D hu 
H i d ž á/ každoročně na návrší Arafat asi 20 km od Mekky, kamž se chro

máždí poutníci musulmanští z celého světa. Jsou oblečeni v bílý poutní
šat /ihrem/ a na rozkaz imana se vydává průvod do sousední svatyně.
V Kuzdalifu asi šest km od Mekky se bdí po celou noc a druhý den v mistě
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zveném Mina asi uprostřed mezi Muzdalifem a Mekkou je kamenován démon,

znázorněný pilířem z bílých kamenů. V Mekce věřící vykonávají čtyři

obřady: sedmkráte obcházejí Kaabah-svatyni,
svatyni,

líbají

černý kámenve

pak pijí hořkou vodu z pramene Zamzana proběhnou prostran

ství mezi dvěmapahorky As-Safa a al Marva. Mohamedodůvodníl tyto ob
řady vyprávěním, že prý tak podobně tam jednali

Abraham se svým synem

Ismaelem.
Mezi jinými předpisy mohamedánskýmije též předepsána povinnost

zúčastniti se svaté války proti nevěřícím/džihat/,

dále zákaz požívati

vína a vepřového masa. Mohameddovolil mnohoženství, Svobodný moslim

můžemíti čtyři manželky a chce-li zákonitou cestou propustiti některou

ze svých žen, je povinen jí vyplatiti

jistou částku peněz. Otrok mohl

míti dvě ženy. Žena podle Koránu nemá míti učasti ve veřejném životě.
Vývoj islamu,

V náboženském ohledu se vyvíjí islam v trojím:

zákonodárství,

dokončuje se v něm

zdůvodnují se v němvěroučné články /dogmata/ a přijímá

mystiku,

V podstatě kriteriem pravověrnosti se stávají učitelé musulmanští,
jinž se říkalo ulema, Kol nich se tvoři školy, kde se vykládal Korán

i tradice jak po stránce věroučné tak i právní, Byly to spíše školy
kasuistické a právnické než bohoslovecké, Nejznámější z těchto škol
jsou čtyři, jež vždy byly považovány za pravověrné. Jsou to školy: Abu

Hanifah-a, Šafii-ho, Malik-a, a Ibn Hanbal=a,
jež se proslavily v prvních třech stoletích novéhonáboženství. - Na po
čátku B,st. po Kr. v době, kdy svatý Jan Damašskýpsal své proslulé
dflos“Dialogus mezí křesťanem a saracenem“", vystupuje skupina rozumářů,

kteří usilovali očistiti

ideu Bohaod všech příměsků, jež islam zavedl

a je zvánaškola "Mu t a ze li

tů" /snad "asketů"/, Většina islamis

tů soudí, že Mutazelité byli pod vlivem křesťanským, neboť proti islam

ském fatalismu hájili

svobodulidské vůle a odmítali nauku o predesti

naci. Pro toto svá učení bylí považováni u pravovšrných mohamedánůza

volnomyšlenkářea racionalisty.

Proti Mutazelitům bojoval Al- A š (arid

/874-925/, zakladatel pravověrné spekulativní věrouky /k a 1 a m -slovo/.
A1 - A š "a ri

je jedním z největších myslitelů islamských. Poznání

a studium řecké filosofie

Aristotelovy mělo nesmírný vliv na rozvoj

jslamské bohovědy.Ašarité usilovali udržeti zlatou střední cestu při
řešení problémů bohovědných.

"Největší a nejsympatičtější postavou v duchovních dějinách islamu
je Abu Hamid MuhamedAl G h a z a l i /zemřel r. 1111/%/12/.

největšího učitele

Tohoto.

islamu možno právem nazvati islámským TomášemAguin

ským. Zásluhou jeho je to,že dovedl ve velkolepé synthesi spojití
islámskou nauku právní, věroučnou a mystickou. Al Ghazali, jenž byl
ozdobou theologické školy v Begdadě a přednášel i v Damaškua Jerusa

lémě, vycítil nebezpečí hrozící z přílišné subtility dogmatickédia
lektiky a viděl podstatu náboženství v mystice, ač při tom zrazoval
a varoval před přeháněnímsufismu. Jeho spisy, zvláště: "Oživení věd

náboženských" jsou nejkrásnějšími perlami islamského písemnictví vůbečc,

Askese

a my s t ik a « - Postoj Mohameda
k askesi byl

odmítavý, jeho názor vyjadřuje sura 57. slovy%V islamu není mnišství,
jeho mnišstvím je svatá válka"“, Ale běhemdoby, když polevilo válečné

nadšení, se objevovali věřící musulmani,kteří se odříkali radosté
světa, aby došli užšího spojení s Bohem.Podle vlněného oděvu, který

nosili, byli nazývání "s u f i", někdytéž arabsky *fakirt /chudí/
nebo persky "derviš", což znamenaložebrák. Tím pronikla do strohého

islamu mystika perská a indická ,Sufismus je hostem islamu, ale "dodal
mukouzla, jehož postráděly uvedl do jeho nauk něhu a tajemství a

stal se v islamu podstatným zdrojem síly, života a obnovy“/15/. Ačkoli
2772



12. Duncan B. MacdonaldsDevelopment of Muslim Theology--o0.c.-str.
13, Baron Carra de Vaux: Le mahomé
ti sme-0.c.--str.191,
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215,

sufimmususiloval probouzeti ducha vnitřního náboženství, který byl
v rozporu s fenatismem arabských dobyvatelů i se subtilními polemi
kami učených dogmatiků a filosofů,

a ve svých řadách měl ušlechtilé,

hluboké duše, většinou bohužel končil v pantheistických dohadech a pře
mrštěnostech, Angličan Burton, který dlouhá léta prožil mezi mohamedá

ny, nazývá dnešní představitele sufismu, derviše "bratrstvem upřímných
tuláků, kteří se sešli ze všech zemí musulnanských."
Další novotou, s níž se setkáváme v pozdějším islamu, je ucta
k musulmanskýmsvatým, která v Koránu byla výslovně zakázána. Mohamedán

ští dobyvatelé proměnovali svatyně v dobytých územích prostě v mešity

a dali jim název některého musulmanskéhosvatého/marabut, Wali/. Proti

uctě svatých vystoupili někteří rigoristé, kteří byli pohoršeni nad tou
to novotou., Tak na konci 18. st. Wahabité, zvaní tak podle svého zakla
datele,

prohlašovali uctu mohamedánskýchsvatých za modloslužbu a ohněm

j mečemprováděli návrat k původní podobě islamu. Zničili

svatyně v Mek

ce, Medině a konečně byli potlačení vojskem egyptským,

Třetí novotou islamu je jakýsi m e si ani

s mu 8, Vznik tohoto

hnutí třeba hledati na půdě perské, Persie byla sice dobyta za druhého
kalifa Omara, ale Peršané přijalí islam jenom zdánlivě, uchovali si svého
ducha i smýšlení. Mohamed,který se prohlašoval za většího proroka než

byl Mojžíš a Ježíš, tím vlastně nepřipouštěl nikoho po sobě, jím bylo
období zjevení skončeno. Ale v bojích musulmanskýchvznikla idea, že

nový prorok zakončí šťastné poslední tisíciletí

ma světě a tím bude

M a h dí /Vedený Bohem/. Takový je theologický podklad perských schis

matiků, jež označují pravověrní masulmanejako šlity.

Mahdi bude prý

potomek z krve prorokovy, jeho daery Fatimy a synovce Ali-ho. Pro šiity

kalifové sunnitští nejsou nějakou autoritou, Pro ně rozhodující je
i mann, který je dědicem uřadu proroka a má od Boha všechny osobní

vlastnosti

nejvyššího vůdee a učitele islamu. Iman je pokrevný potomek

Mohamedůva je jediným právoplatným kalifem pro celý svět musulmanský,
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Mezi šiity nejznámější sektou jsou Ismaelité a Druzové, kteří ne
blaze prosluli

vyvražděním křesťanských Maronitů v r. 1860. Na poč.

19. st. se stala známoujiná sekta mohamedánská
tak zvaní b a bi

s té.

Vznikla v El Aksa v Bahreimu a její učení je směsí názorů ismaelských,
sufismu a druzismu, Sekta skončila popravou svého imana Nize Ali
Mohamedazvaného Bab /Brána/ v Tabrisu r. 1850,

V současné době nacionalisté

Mladoturci /vedení Kemalempašov/

usilovali odarabštiti islam, Islam dnes se ocítá na křižovatce dějin
ných čest.
Islam a křesťanství.,
"Islam je od kořene až po korunu náboženstvím vypůjčeným, napodobu

jicím a odvislým"/14/.Jako Mohamedsám chtěl upraviti biblické nábo
ženství proroků pro svůj národ a jeho velmi nedokonalé a zmatené znalos

ti křesťanství a židovství s vlastními nápadyměly obohatiti arabské ná
boženství, tak i postupovali vždy muslimové v dobytých zemích. Bez

křesťanství a židovství islam by byl neschopnýživota. Již zakladatelé
jslamu a křestanství jsou opačné poly. Kristus je Syn Boží a zároven
ideální

člověk, Mohamedje jenom nástrojem v rukou Boha a to člověk

velmi křehký a nedokonalý. Kristus "muž bolesti“

zdůrazňuje svýmpří

kladem smysl a poslání utrpení a boje o dokonalost v životě člověka.
Mohamedve svémživotě se uzkostlívě vyhýbal bolesti a usilí

o vyšší

mravní život. Arabský prorok neměl ani ponětí o užasných duchovních po

kladech náboženství Ježíšova. Šel bez povšimnutí kol oběti, kněžství,
svátostí a vykupitelské nauky křesťanské, Podobněnechápal tajemství
betlemských jesliček,

oné ušasné lásky Boží zračící se ve Vtělení Božím.

Mohamedmohl sice uvésti nejhorší pudy do mezí, jak to naznačuje výrok
Mohamedůvs"Dvě
věcí jsem miloval, ženy a vůně, ale uklidnění jsem nalezl

14. Ant, AnwandersDie Religičnen der Menschheit--o0-c---str.
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273.

jedině v modlitbě“, Avšak jeho učení nemohlo nahraditi

moslimůmpoklad

pravého zjevení Božího.
Strohý monotheismus mohamedánskýnezná něžné lásky nebeského Otce

k bloudícímu dítku Božímu, což je nejhlubším smyslem a též požehnáním

náboženství křesťanského. A přitom dokonce islam dosud se považuje za

nepřekonatelné náboženství a s pohrdánímshlíží na náboženství ostatní,

též i na křesťanství.
Islam sice není pohanstvím v obyčejném slova smyslu, nebot si ucho

val víru v Boha duchového, všemohoucího, dobrotivého, spravedlivého,

Usiluje o otnosti zbožnosti, dobročinnost, pohostinnost, mrevní odpo
vědnost, ale evangeliem islam není, jek to tvrdí Korán v suře 27. Ra

dostnýmposelstvím, jež srdce lidské osvobozuje a uklidnuje, je jen po

selství JednorozenéhoSyna Božího, "plného milosti a pravdy"/Jan I., 14/.

14. NáboženstvíIsraelo.
Mezi antickými národy není v dějinách zajímavějšího národa nad národ

israelský. Israel, který vyrůstal na rozhrení dvou světovýchkultur, má
význačné místo, ba jedinečnou ulohu v náboženských dějinách lidstra.

V oblasti náboženství stojí v čele ostatních i mnohemvětších národů,

Tři velká monotheistická náboženství: židovství, křestanství a islam
spočívají na S t a ré m Zákonu, Náboženství israelské se svýmethic
kým monotheismémje zjevem opravdu v době antické jedinečným, Jak došel

Israel k monotheismu, líčí knihy Starého Zákona, jež jsou zároven dě
jinemi zjevení Božího daného synůmnároda vyvoleného prostřednictvím

praotců /patriarchů/,

Mojžíše a proroků. Starý Zákon, který je důležitým

pramenémpro náboženství Israele,

obsahuje 45 knih. Jsou to?

1. 21 knih dějepisných /Nejdůležitější
Mojžíšových: Cenese, Exodus, Levitikus,

je Pentateuch neboli Pět knih

Numeri a Deuteronomium, kde jsou

vyličeny dějiny náboženské od stvoření až po Mojžíše, dále kniha Josue,
Soudců, Knihy královské, knihy Kronik neboli Paralipomenon, kniha
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Ezdreášova a Nehemiášova, knihy Mekkabejské a menší knihy jako: Ruth,

Judith, Esther a jiné/.
2. 7 knih poučnýchneboli didaktických,

3, 17 knih prorockých /Isajáš,

Jeremiáš, Ezechiel, Daniel a knihy

malých proroků/

Proti pravosti knih Starého Zákonabrojila škola J. We lh au

Sse n a/zemř.1911/.Zastáncitak zv. moderní
kritiky

biblické

rozlišovali ve StarémZákoněčtverý druh pramenůneboli

vrstev, z nichž teprve třemi hlavními upravami /redakcemi/ byla prý
vytvořena nynější podoba starozákonních knih. První vrstva se označuje
značkou J /J a h v í s t a/, poněvadž v těchto pramenech se užívá pro
pojmenování Boha názvu Jahve. Druhá vratve neboli sloška Starého Zákona.

je označována názvem E /Elohista/.

Tento druhý pramen podle názoru ško

ly Welhausenovyvznikl v severní části říše israelské asi v B,století
př. Kr., kde již působili proroci. Druhávelká redakce doplnila vrstvu
jahvistickou

a elohistickou

novýmzákonem ,„který je označován výrazem

Deuteronomiun/D/. V zajetí babylonském, kdy náboženský život židovský
byl pod výlučnýmvlivem k n ě ž s t v a, byla kněžími provedena poslední,

definitivní

redakce Starého Zákons a duch kněžskéhoZákonníka /P/ potr

val až do rozptýlení židů po zkáze Jeruselema v r. 70. po Er. Kritická
věda náboženská vycházele z nesprávného předpokladu, že animism a
menism byly prvním náboženským utvarem, což ovšem neodpovídá skuteč

nosti. ProstěWelhausenova
školausilovala Tylorův
a Spencerův manismustéž přenésti na dějiny Israele.

že starožidovské náboženství bylo fetišistické,

animism

Nesprávné tvrzení,

je vyvráceno dějinami.

Druhý předsudek žáků Welhausenových byl jejich naturalismus,

který předem

vylučoval nadpřirozeno, zásah Boží do světového dění zázraky á proroctví

mi a vysvětlovali tyto skutečnosti zkresleným výkladem textů.
Hypotésa Welhausenovaje neudržitelná jak z hlediska náboženského
tak i historického.

Kniha jednající

o úmluvě Hospodina s národem vyvoleným
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nevznikla v době pomojžíšské, nebot představuje v podstatě předsinaj
ský zákonnik israelský /Srovnejs A.Šandas Moses und der Pentateuch

Můnster1924-str. 173/. Zákon
stěhovali z vlasti

platil i u těch židů, kteříse vy

dávno před vyhnanstvím babylenským. Nesmí se též

zapomínati na náboženskou stránku tohoto problému. Židé lpějící na tra

dicích otců jistě by nebyli uvěřili w nadpřirozené zjevení Boží dané
prostřednictvím Mojžíše na podkladě nějakého tendeněního spisu., A rovněč

křestané by nebyli uvěřili v nějaký podvržený spis., Tudíž autorem

Pentateuchu je sámMojžíš, který se výslovně jím prohlašuje.
Z doby pomojžíšské jsou v Pentateuchu změnynázvu Boha a některé

vedlejší

dodatky k zákoru Mojžíšskému. Dnešní text Genese užívá pro

Boha těchto názvů: El, Elchim, Jahve a někdy Jahve Elohim. E 1

znamená

Mocný, což je označením pravého Bohu. "Elchim reznemená nějaké původní

mnohcbožství, nýbrž bývá používáno od téhož monotheistického autora,
který pro téhož Boha používá názvu Jahve a to umyslně proti rozličným

božstvům/elohim/ pohanů, jde o plurál intensivní“/1/.

Jiný název pro

Bohe je "E 1 Š a dd a i" - Všenohoucí. Další název J ah ve

"SJsouceí"

znamená

. Jahve označujeBohazjevujícího, kdežto Elohim

znamená
spíše transcendenci

Boží

a v doběpomojžíšské

na těch místech, kde šlo o zjevení Boží, byly názvy E1l a Elohim
nahražovány výrazem Jahve.

Náboženství israelské historicky vyšlo z nadpřirozeného zjevení
Božíko. Ačkoli židé byli kolem dokolaobklopeni polytheistickými národy

a kulty egyptský, babylonský i kananejské usilovaly proniknouti též do

náboženskéoblasti židovské, přec Isreelité

si uchovali čistý monotheis

mus etický. V náboženskýchdějinách národa israelského se rozlišují

č ty ři

udobí: doba praotců, doba mojžíšské, doba proroků a doba

po návratu z vyhnanství babylonského. Dobanáboženských dějin židovských

po

Kristu

se nezahrnuje do dějin zjevenéhonáboženství židovákého.

-wr2 0

1. Ant. Michelitsch: AllgemeineRelizionsgeschichte--0.c.--str.228.
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Zjevení patriarchů-praotoů.
O prvním zjevení arciotcům neboli patriarchům národa israelského
pojednává Genese ve 12 kapitolách,

seznamuje čtenáře s vyvolením a ná

boženskýmživotem předků židovského národa, hlavně se vztahy arciotců
s Hospodinem, Patriarcha

Abrahambyl současníkem Hammurapi-ho/1947

1918 př.Kr./ a jeho rodina patřila k civilisovaným kmenůmsemitským,

kteří již před Abrahamemsi zaznamenávali písemně dějinné události rá
zu veřejného i soukromého.-Podle zprávy Genese Bůh se zjevuje po prvé
Abrahamovi v zemi U1 Kasdim /Ur Chaldeů/ a je zván "El Šaddai" neboli

"Yšemohoucí". Dědicem zaslíbení Božích je Izák, jemuž byla dána před
nost před Iemaelem, pak Jakub, jenž byl Bohemvyvolen před Esauem a z dva

nácti synů Jakubovýchnositelem zvláštního poslání byl ustanoven Juda,
Israel je stále Bohemvybízen, aby své zreky upíral k své velkolepé

budoucnosti,

Zjevení Mojžíšské.
"Důležitou nadpřirozenou skutečností je úmluvana hoře Sinai a zí
kon daný Mojžíšovi"/2/. Poslání Mojžíše dějinně spadá do doby vlády

Tutmosise II, a III./1501-1447 př.Kr./. Odchodžidů z Egypta byl kol r.
1449 př. Kr. ZákonMojžíšův neboli Thora sestává ze tří částí: l.zákona

víry a mravů/Desatero přikázání/, 2. zákona bohoslužebného/kultového/,

| považován
za"království
kněžské
svstý
lid",

3. zákonníkuobčanského,který spočível na theokracii, nebot Israel byl
Mojžíš tudíž vystupuje jednak jako prorok a hlasatel náboženských

pravd a jednek jako zákonodárce jménemHospodina. V kruzích kritické

vědy biblické se tvrdilo,

že Thora Mojžíšova je závislá na zákonníku

Hammurapi-ho,který Žil asi šest století

rapi ho obsshujevšekprávo č i stě

před Mojžíšem. Zákonník Hamru

občanské

a trestní a jeho

posláním je chrániti prostě vlastnické právo. Zákonmojžíšský je naopak
proniknut i v právní části náboženskými a mravními zásadami, láskou

2.Joh. Nikel: La religion dIsrael-Huby Christus 1944-str.871.
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k Bohua bližníru, milosrdenstvím k chudině, dobročinnosti vůčí sla

bým,viováma sirotkům. "Nadevšemipříkazytrůní autorita

nejvyššího

zákonodárce

Jahve"/3/. Když
Israe

lité vstoapili pod vedením Josuovým do země zaslíbené,

nastává znovu

nesmiřitelný zápas jahvismu s pohanskýmnáboženstvím kananejským.

Hlevním bohemkananejským byl B a a l, velký pán nebe, nejdůležitější
božstvo Semitů, jehož symbolembyl býk; místo jeho bohoslužby označova

ly kamennéoltáře Massébas. Jeho ženskýmprotějškem byla Astarte /Ašto

ret/.

Zjeveníprorocké,
Třetím udobímnáboženských dějin Israele jakožto národa vyvolené
ho Bohem, je doba zjevení prorockého. Proroci byli označováni výrazem

ná bi - oznamijíci, nebo též h o z e k = vidoucí. Tito pěvci Boží
nejen zdůraznovali nadpřirozený ráz svého poslání, jež dokazovali nad

přirozenýmiznameními,totiž zázraky a proroctvími, nýbrž s tavěl

se

té ž os tře

proti chybáma bezbožnosti národa vyvoleného,

Jejich činnost byla jednak ochranná, spočívající v tom, že udržovali
mezi svýmlidem čistý ethický morotheismus a tím uchovávali náboženské

a mravní dědictví Israele, a dále kladná, nebot proroci rozvíjeli dále
ideu Boha a obraceli zraky národa vyvoleného ke království mesiánskému.

První období prorocké vlastně sahá již od Mojžíše až do rozdělení říše
r. 929. př. Kr., tedy objímá dobu soudců a první krále. V době Davida

a Šalamovnakvetla hebrejské poesie,- Druhé údobí sahá až do konce ba

bylonského zajetí /929-538/ a v němvystupují největší proroci, hlavně
"evengelista Starého Zákona", Isajáš.

Třetí pak údobí končí posledním

prorokem Malachiášem.— Po návratu ze zajetí

babylonského do země otců

krěžská knížata Ezdreáš a Nehemiáš jsou duchovními vůdci svého národa.

Toto židovství tvoří ještě část dějin zjevení, hlavně hrdinské boje

3, Joh.Nikels La religion dIsrael-Huby Christus 1944-str.871.
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za svobodu náboženskou pod vedením Makkabejců jsou důkazem této sku

tečnosti.

Ale záhy po době mekkabejské se jasně zračí, že židovstvo

se začíná zpronevčřovati svémuposlání a nakonec že se odkloní od nadpři

rozeného vedení Božího. Zesvětačelé kněžstvo Sadduceů a duchovní nad
vládu farizeů v době před příchodem Páně měly neblahý vliv na nábo

ženský vývoj Israele a tak v době plnosti času židé se stali hluší k vo

lání milosti Boží. Kristus proti tomuto duchu zkostnatělého pokrytectví
náboženského volá své několikanásobné "běda", Židovstvo s plným vědo

mím se uzavřelo milosti Vykupitelově a se zpronevěřilo svémuposlání,

jež mělo míti ve zprostředkovávání království Božího.

Rázovitost idsraelského nábošenežtví.,
Ethický monotheismusžidovský před Krictem nelze vysvětitti

přiro»

zeně. V náboženství židovském nebylo místa pro nějakou theogonii nebo

mythus, "Veškerá mythologie je vyloučena odtud a též každé modlářetvís

charakteristické je již to, že výraz "bohyně"je v řeči hebrejské, jak
ji mámepřed sebou v bibli,

neznámýa nevyjádřitelný“ /4/.Bůh je v nábo

ženství israelském něco jiného než osud nebo svět, je nade vše pověňě

šen /transcedentální/.

Podobněi obsah tohoto zajínavého nábočenství

je docela odlišný od ostatních náboženství současných. Bůh Isrsaele, jeko
nejvyšší Pán zasahuje neomezenědo života jednotlivců 1 národů. Vu Sta
rém Zákoně Hospodin mluví a člověk jen poslouchá. Juhýe je Bůhvýlučný

a je žárlivý nabohopoctu, jež jedině jemupřísluší. Krvavá scéna na
Karmelu v době proroka Eliáše je toha nejvýraznějším důkazem. Kdešto

"polytheismus byl snášenlivý, mosaismusje nesnášenlivý a výlučný"/5/.
A to je též důkazemjeho jedinečnosti a pravosti,

musí

we

4, Leo Baeck: Judentum--Garl Clemens Die Religionen der Erde--str.292.
5. Nath.Soederbloms:Dieu vivant dnás 1 histoire-Paris
Pisohbacher 1937

st?.315,
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Židovství talmudické,
Mezníkemnáboženských dějin vůbec je historická událost Vtělení
Boha v Ježíši Kristu, Národ vyvolený v době příchodu Mesiášova tvořil

dvojí složku: židovstvo v Palestině, jež duchovněbylo vedeno farizei
a zákoníky a pak židovstvo v diaspoře mezi pohany /v rozptýlení/

mimo

Palestinu, které přes denní styk s kulturou hellenistickou si uchovalo
naprostý monotheismus, Židé, kteří tehdy tvořili asi 7 $ všeho obyva

telstva v říši římské, nebyli samí židé rodilí,

neboť mezi nimi byl znaš

ný počet proselytů, kteří srdcem lnuli k náboženství národa vyvoleného,

ale neučinili poslední krok, aby přijali i vnější obřízku, Zejména
Alexandrie se stala jedním ze středisek židovstva v rozptýlení, ač ovšem
Jerusalem zůstával do r. 70 po Kr, cílem všech tušeh národa židovského,

Největším synemalexandrinského zhetta byl nesporně Pilon
/Philo Alexandrinus/. Filon byl poslušným synemMojžíšova zákona a vrou
cím ctitelem posvátných Písem svého národa, Ale zároven byl přítelem

řecké filosofie

a vynikajícím znalcem současných myšlenkovýchproudů.

SoučasníkKristův usiloval ve svých spisech vyrovnati Židovství s helle
nismem. Pomocíalegorie vytváří Filon jakýsi most mezi řegkou filosofií
a biblí,

výrokůmMojžíšovýmpodkládá hlubší význam/sensus mysticus/

a tím usiluje učiniti přístupnou bibli i vzdělanýmŘekům.Jeho nauka
o Logos /Slovu/,

jež je podle jeho názoru prostředníkem mezi Bohema du

0P
p.
(0

ší a též světem vůbec, je velmi zajímavá, avšak naprosto odlišná od na

uky sv. Jana apoštola,

PředpovědJežíšova o zkáze Jerusalema se strašně splnila r.70.

po Kristu, Židé byli zbaveni své politické samosprávya v rozptýlení
se opírali vedle Starého Zákona též o T a l mu d. "V Talmuduse zrcad

lí kulturní stav Palestiny a Babyloniev prvých šesti křesŤanskýchsto
letích"/6/.

Od dobyKristovy farizeové vytvářeli výklady Písma svatého,

6, Ant. Michelitsch: AllgemeineReligionsgeschichte-0o.c.--str.239,
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jež byly shrnuty v Mišně což znamená "Opakování učení". Tato sbírka

pochází od Jehuda Hanmnasi-ho,který je prostě nazýván “Rabbi"/131-217/.

Vlastní právnickou látku Talmudunazýváme H a l ach a, ostatní
pak výklad bible po stránce dějinné

atd. se označuje názvemHaggada.

Židovští učenoi po r. 200 po Kr., zvaní "Amoreovoi“usilovali
a vysvětliti

doplniti

Mišnu. Tyto doplňky, které vlastně byly komentáři Mišny,

sluly Gemara.Dohromady
tedy Mi ěna

a Gemara

tvoří Tal

mu d neboli "Učení", Známedvojí Gemaru: palestinskou a babylonskou,

podle místa vzniku. A proto se též rozlišuje dvojí Talmd, talmud

"ferušalmi“ neboli palestinský a babylonský zvaný "Babli", Poslední
redakce dnešního talmudu pochází od Saboreovců a je ze G.století

po

Kr. Je psán v řeči aramejské,

Midraš jsou jakési glosy k biblickým knihám, jichž používali ra
bíni občas pro svá kázání. Talmud tvoří svět sám pro sebe a mohli bychom

jej přirovnati k písemnictví církevních Otců. Babylonský talmud má čty
ři nedostatky. Obsahuje mnohozpráv malicherných, mnohopřevzal z per

ského, pověrečného prostředí,

dále je v němmmohonenávistných a zauja

tých výroků proti druhýmnárodům a náboženstvím a hlavně talmud si libu

je v nesprávných výkladech Písma starozákonního.

Ze 14.století

pochází dílo A b a T u ri

m, pokus o jakousi kodi

fikaci platných židovských zákonů, jež se připisuje Španělskémurabínu,
Jakubu ben Aser,Josef Karo /1478-1575/ napsal komentář ke knize Turim

a tak povstal Šu Ichan

Aruch /Pokrytýstůl/, Talmdse stal

v rukou rabínů hlavním pramenempro duchovní vedení souvěrců ve všech

zemích /v r. 1520-23 vyšel tiskem ve 12 svazcích v Benátkách/,

Proti strohé zákonitosti a filosofickému zaměřenížidovského mysli
tele Maimonidave středověku se objevuje jakási židovská mystika, jež
se zračí vK a b b al

e - S Kabbalou se však zároven v židovských ghet

tech šířila pověra a ve východních obcích židovských i jakési orgie

kabbalistické. Výstřelkyjako je "rituální vražda", s níž pravá víra
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židovská nemánie společného, mohly se udáti jedině v těchto oblestech.
Dnes se odhaduje počet žičů na 12-13 milionů na celém světě a

a podle výroku svatého Augustina kráčejí dějinami až do skonání věků

jako »steaviční "svědkové své zpronevěry a křesťanské pravdy" /"estes

inignuitetis suao et veritatis

nostrae"/., Kdysi odmítli pravého Mesiáše

a dnešní židé většinou již ztratili

víru v příchod osobního Vykupítele.

Moderní sionismus má spíše poslání a zaměření politické

než náboženské,

15. Náboženství nadpřirozené.

Naznačili jsme si, že náboženství Israele v době před Kristem ně

lo zvláštní charekter odlišný ode všech náboženství antických a Že si
osobovalo rya náboženství daného Bohemčili náboženství zjeveného. Nábo

ženství Starého Zákona bylo ovšem jenom přípravou náboženství kat exochém,
totiž náboženství zjeveného samýmSynemBožím, Ježíšem Kristem,

Mezi náboženstvím přirozeným a nadpřirozeným neboli zjeveným je

nevýslovný rozdíl. Kdyžjsme sledovali dějiny nábošenství přirozených,

jež jsme si roztřídili na přírodní a kulturní, bylo jasné, že tato nábo

ženství se nedovedlapovznéstinad přírodu

8 vesmí

r. Zbož

nění přírody a zbožnění člověka byly poly, mezi nímiž ovšem pro pravého,

transcedentélního Boha zbývalo jenom málo místa., Ba hlubší ideje jako

myšlenka Otcovství nebeského, tajemství emrti a vzkříšení v nábožen
stvích přirozených byly zapojeny do řetězu dění přírodního, Ani Z eu s

neboKybele,ani Mi th ra
K ri

š na

neboÚsiris, ani Buddha

nebo

nemohlipřinéstí lidstvu pravého vykoupení, nebo sami ne

byli odpoutáni od pozemskosti. Člověk poznával, še nemůžemíti v opravdo

vé úctě bo hy, jež si sámvytvořil.

Bylo
třebanáboženství

nadpřirozeného,

v němž by sám Bůh svým zjevením poučil lidstvo.

Jedině náboženství zjeve

né mohlo odpověděti na nejhlubší tušby věřícího člověka stvořeného

pro nejvyšší Pravdu a nejdokonalejší Dobro.
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Vnáboženstvínadpřirozeném
se zdůrazňuje existence

nadsvětového,

svobodného,
o so bního

Boha.Nejvyšší

bytost je transcedentní, přesahuje svět, který byl jí stvořen. Mezi
Stvořitelem a tvorstvem je nepřekročitelný rozdíl. Na Bohuzávisí
vesmír a člověk v něm, jak výstižně vyjádřil tuto skutečnost svatý
Pavel ve svémkázání na Areovagu v Athenách: "In ipse vivimus, movemur

et sums"-"Nebof v něm žijeme a se hýbámei trváme"/Sk. Ap.17,26/.

Z antických náboženství jedině židovství se dovedlo povznésti k tomu
to vznešenémupojetí Boha a to jedině na základě zjevení Božího.

Všechnaostatní náboženství předKristen tápají, I když někteří mysli

telé jako Zarathuštra, Plato, Aristotelés se zdánlivě přiblížili k mo
notheismu, v jejich školách záhy zavlšáďl opět monismus,který nerozli
šoval důsledně mezi Stvořitelem £ tvorstvem. Svět je dílo Boží, jaký

koli panthaeismus

nebopůanenthei

gmu s nenínábo

ženstvím v pravém slova smyslu, Všechny kosmicky a pantheisticky

znetvo

řené představy o Bohu odmítají Boba fmkožto nezávislého původce tvorstva.
Všechny mythy měly obsah jen alegoričkéý a používaly symbolů. Víra v prá=

vémnáboženství je však přesná,

Vypýšša pohanského ani nenapadlo svým

mythologickým vyprávěním zavazovatí Wvšposluchače, mythus byl vždy po

važován za opak "logos" totiž podání dějinné události, Pravá víra však

zavazuje, neboťse opírá o Boží

sutoritu, dějinný fakt zjevení

Božího, proto vyžaduje naprostý souhlas s přavdení Bohemzjevenými.

Apoštol národů zdůrazňuje, že rozum je vánén SlovemBožím/srovnejt

2 Kor, 10,5/. Bez víry proto není spásy věčné.
Druhýmpilířem zjeveného náboženství křesťanského je fakt V t ě 1 a

n í Božího.,Ježíš Kristus, zakladatelikřesísmství, je osoba

historické

a zárovenodvěčnostiSlovoBoží-"a príncipio

Verbum","Historický Kristus žádá, aby byl uznén a uctíván jako doko

nalé zjevení ce Bohana světě“/1/, Kristus není nějakýmAvatarou, jedním
=

p

s=a

1. Nath. SoederblomsDieu vívant dans 1histoire=0.0,-=str.
-
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365.

z mnohýchprojevů věčného božství sestupujících na zemi, Kristus není
též pouhý r a š u i, posel Boží mezi núnohýmijinými, Zakladatel nábo

ženství křestenskéhoje "jediný

Syn

Bož í", Srovnávacívěda

náboženská byla pcněkud matena množstvím božstev 8 vykupitelů v době

antické a snažila se činiti obdobymezi nimi, Na první pohled by se
zdále, že jde o obdobné zjevy v náboženstvých přirozených a v křes

Ťanství. Při důkladnějším studiu shledáme zásadní rozčíly. Neboťkřes

YanskýVykupiteí je osobnost d č j i n ná, vždyt Ježíš Kristus do
kázal své vyšší poslání jak svýmpřesvatým životem, tak i nadpřirozený

mi znameními
hlavnězázrakya proroctvími, že je vyslanec

Boží

kat

exoché

n. VkřesťanstvíJežíš Kristus zjevujesvé

ho Ótce nebeského, jak to naznačil v rozmluvě Filipoviz

"Kdo vidí mne,

vidí i Otce mého", /Jen 14,9/ a jinde výslovně prohlašuje: "Já a Otec

jedno jene"/Jan 10, 30/.

Antičtí s o t e ro vé /spasitelé/

byli jenomzbožnění h e r 0

o vé, hlavně Hellerové dávali název "soter" těm, kdož se proslavili

zvláště na poli válečném."Vtomtonázvu chybí jednak eficko

náboženská

nmápin
pojmua pekkaždýeschatologickýohled"/2/.

Podobně tomu bylo s perskými Saošhyanty i s římskýmkultem císařským,

Křesťanský kult Krista jako Boha označovaného názvem "Kyrios" je na

prosto odlišný od antické apotheosy a byl naprosto nekompromisník ostat

nímkvltům. KřesťanskýVykupitel, znovunámzískal nadpři
ný

ro ze

život točiž právo na účastenství na životě Božíma vysvobodil nás

z otrootví hříchu,

Se VtělenímBožímsouvisí úcta k Matce

Bo ží. Úcta křes

čanská k Matce Boží / Theotokos/ nesnese srovnání s kultem pohanských ma

tek bohu. Základemkřesbenské víry v Marii Bchorodičku/fhéotokos/,

historická

skutečro

st zjevené
události,VíravMarii,

came
p -> SD

2.Karil PrůmmsDer christiiche

jest

Glaube u.d. altheidnische Welt--str.198,
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Matku Boží, nemá naprosto nic společného s kultem antických "matek
bohů", Tak Matka země Gč; kumadocká Kybele, matka země Rhea, semitská

Astarte, karthaginská Tanit, řecká Demeter, egyptská Isis a jiné bohy
ně jscu jenom všeobecnými, vymyšlenými bohyněmi přírodními,

Křesťanská

víra nikdy nečinila z Panny Marie bohyni, víra v Bohorodičku byla ma
jetkem křestenského lidu již od prvopočátku křesťanského dávno před
sněmem efeským.

OdBohek Bohu, od Nejsvětější Trojice k Nejsvětější Trojici, tot
théma křesťanské bohovědy, jež tak velkolepě bylo shrnuto v "Suxmě
theologické"

andělským učitelem,

svatým TomášemAguinskýmo

Bůh, nejvyšší bytost, naprosto přesahující svět a člověka v něm,

z lásky přijal lidskou p ř i r o z eno

st,

"stal se člověkem“,aby

člověka učinil učastnýmna své přirozenosti, na nadpřirozeném životě,
Vykupitelské dílo Bohočlověkapokračuje po Jeho návratu k Ótoí nebes

kémutajemně v Církvi, společnosti dítek Božích, zapojených v mystic
kém Těle Kristově, do něhož proudí z Hlavy Krista proudy milostí.

/Srovnej encykliku Pia XII: Mystici Corporis./
Křesťanství přes svou tajuplsou nadpřirozenost nestaví se nikte

rak proti přirozenosti lidské, poněvadžpřírozeno i nadpřiírozeno, těle
i duše, život pozemskýi posmrtný pocházejí od Boha a jsou proto

v nejvnitřnějším souladu. Nadpřirozeno buduje na přirozenu. Křestonství

je náboženství, které bylo dáno lidstvu prostřednictvím Bohočlovška,
Jedině křestanství má po ruce učinné prostředky, abychommohli dojíti
svého nadpřirozenéao cíle, k němužjsme povoláni, totiž dosažení nadpří«

rozeného, blaženého patření na Nejsvětější Trojici, ješ je zároveň zdro+
jem křestanova vrcholného štěstí.

A proto "Slovo Tělemučiněno jest a

přebývalo mezi námi a viděli jsme slávu jeho - plného milosti a pravdy"

/Jan I, 214/.
OSA. DoC,
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