
Zase jsou tu v politice věci podobné jako ve vědě. Vědecké myš
lení neliší se od denního našeho poznávání tím, že by bylo chráněno 
před omyly. V empirických vědách není pravdy, jež by se nemohla 
proměniti zítra v pověru, pozítří v lež. Čím se liší tyto dva způsoby 
myšlení, je vůle k pravdě. Kdo pěstuje vědu, nesmí chlíti nic jiného, 
než objektivní pravdu, musí dovésti rozeznati myšlenkové obsahy, jež 
mu diktují jeho osobní vlastnosti, sklony od toho, co platí obecně. 
Zamyslí-li se nad svou činností, ví velmi dobře, že sám vytvořil jen 
nepatrný zlomek toho, co pokládá za pravdivé, že většinu svých po
znatků přijal již hotových pod tlakem autority nebo nápodoby. Poně
vadž však jest poháněn vůlí k pravdě, přeměňuje stále tyto zděděné 
poznatky, zná jediný důvod platnosti poznatku, totiž jeho objektivnost.

Podobně je tomu s demokracií. Když měříme politiku měřítkem de
mokracie, stojíme, třeba nevědomky, na stanovisku, že jako je třeba 
ve vědě rozlišovali objektivní pravdu od omylu, lži, klamu, tak je 
třeba v politice rozeznávati objektivní dobro od násilných choutek, 
vášní, slabostí efemerních jednotlivců, skupin, národů. Ideál demo
kracie vyplývá tedy z ideálu humanitního. V řetěze prostředků a cílů 
je tu lidstvo představováno jako konečný článek. Jako všechno naše 
vědění zůstane při všem pokroku vědy lidským věděním, tak všechno 
chtění je lidským chtěním. Nechceme je ozařovati nějakou mystikou. 
Ale chceme je přijatí a se mu pokloniti, poněvadž v něm dochází vý
razu to, co je na člověku věčného: jeho vůle k pravdě a k dobru.

Mitliraísuiiis.

VLADIMÍR GROII.

Nejvážnější soupeř křesťanství, s nímž měl obsahově i formálně mnoho 
podobného, poutá mithraismus právem dodnes pozornost jako jeden 
z nejpříznačnějších projevů náboženského synkretismu a lidského úsilí 
o život v bohu a s bohem.

Mithraismus je náboženství Mithrovo v té podobě, k níž dospělo, když 
představa o Mithrovi a jeho kult, prošlé jednotlivými údobími vývoje 
v prostředí iránském, babylonském a hellenském, rozšířily se po řím
ském impériu. To tedy, co se dnes nazývá mithraismem, je vlastně 
až závěrečné vývojové údobí; v něm se mithraismus stal hnutím opravdu 
světovým.

0 mithraismu nevíme tolik, kolik bychom si přáli a kolik by toho zaslu
hoval; jeho vyznavači zachovávali diskrétní mlčení o obsahu učení a for
mách bohoslužeb, připomínajíce jen věci velmi vnějškové anebo zase 
uvažujíce o Mithrovi příliš obecně — pro nás — se stanoviska filosofic-
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kého. Celkem poučnější jsou hlasy odpůrců, zejména křesťanských, kteří 
ve svých polemikách uvádějí rozmanité podrobnosti, z nichž mnohé 
mohou býti pokládány za velmi pravděpodobné a pokud se shodují s ji
nými prameny a se zachovanými výtvarnými památkami, dokonce za 
bezpečné.

V nejstarší dnes zjistitelné podobě jest Mithra připomínán mezi božstvy 
vzývanými jako ochránci a ručitelé smluv. Je původu iránského a už ko
lem r. 1400 př. Kr. byl znám v Přední Asii. Vývoj perského náboženství, 
směřující k přesnému vypracování dualismu Ahuramazda-Ahriman, za
tlačil Mithru poněkud v jeho významu, ale brzo nastal vzestup a Mithra 
se objevuje jako absolutní princip světla. Podle jedné legendy byl sice 
Ahuramazda jeho tvůrcem, ale Mithra nestál v důstojnosti za ním, byl 
věčně bdělým a vše znajícím strážcem pravdy, dárcem úrodnosti a Svět
lem, které šlo i před sluncem, soudí činy lidské a doprovází duše spra
vedlivých do ráje.

Z hahylonsko-chaldejských představ vnikly do legendy mithrovské a do 
jeho kultu některé významné prvky, jako na příklad nauka o souvislosti 
sedmera nebeských těles s lidským žitím a též motiv býka Mithrou pro
následovaného.

V 6. a 5. století př. Kr. stál Mithra vysoko i v oficiální úctě v perské 
říši a rozšířil se zejména na západ do jejích maloasijských provincií. Za 
této cesty obohatila se mithrovská legenda i kult o další prvky, příznačné 
pro božstva dárce života a úrody; zejména fryžský Attis a Kybele se 
velmi sblížili s Mithrou a jeho ženským doplňkem Anahitou, v Lydii se 
Sabaziem atd. V řecké oblasti se kult Mithrův nerozšířil; teprv když se 
země kolem Středozemního moře staly součástí římského imperia, na
stoupil mithraismus svou vítěznou pouť, jsa roznášen zejména kupeckým 
a vojenským živlem. Památky a stopy mithraismu jsou rozsety nejen 
v celé oblasti římských garnison, nýbrž i na všech jen poněkud obchodně 
významnějších místech a skoro v každém městě. Rozšíření mithraismu 
mělo svůj původ v myšlenkovém a citovém uspokojení, které poskytoval 
svým vyznavačům.

Zachycoval je v důležitém bodu, kde se střetaly zájmy vezdejší s nad- 
smyslnými. Dával možnost sebeuklidnění a postupného zdokonalování, 
kdy se člověk mohl už v pozemském žití vyrovnávati s otázkou posmrt
ného života a kosmických vlivů. O významu mithraismu jako životní 
filosofie svědčí jistě příznivě to, že nejušlechtilejší soustava řecké 
životní filosofe — stoicismus — má v některých věcech styčné hody 
s inithraismem.

Ale cena mithraismu jako praktické životní filosofie tkvěla též i v tom, 
že měl kladný poměr k myšlence imperia a vlády; nepřesouval smysl ži
vota za tělesnou smrt a nepopíral světskou vládu, ani ji nechtěl miti závis
lou na svých dogmatech. Mithraismus byl lékem a posilou duší, nevnucoval
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se, ale uspokojoval své věrné. Rozšířil se i mezi lidi společensky a poli
ticky významné; znamenal posílení státní myšlenky. Přilnuli k němu 
i císařové — první mithrovský zasvěcenec na římském trůně byl syn a 
nástupce Marea Aurelia Commodus, a vrcholným projevem státnosti 
mithraismu bylo, když r. 308 po Kr., za zmatků po Diokletianově odstou
pení, císařský kongres v Carnuntu pokládal za vhodnou oslavu svého jed
nání obnoviti jedno z tamních mithraeí a věnovati je Nepřemoženému 
Slunci Mithrovi, ochránci říše; stalo se tak jménem všech spoluvladařů. 
Nauka mithraismu se opírala o víru v Mithru, dárce života a světla, ví
těze nad zlem, temnotou a zánikem. Mithrova síla byla v čistotě a jasu, 
proto se jeho vyznavači snažili jiti cestou světla už v životě pozemském 
a pojistíti si tak dobrou naději na to, aby je po tělesné smrti sám Mithra 
uvedl k čistému a absolutnímu Světlu cestou sedmi sfér. Duše spravedli
vých budou tam v blaženosti oěekávati posledního soudu, jenž nastane 
při konci světa a bude konečným vítězstvím Dobra nad Zlem, Světla nad 
Temnotou.

Kult Mithrův vycházel nejen z věrouky, ale též z posvátné legendy o Mi
throvi a jeho životě. Mithra v jedné versi byl pokládán za syna boha 
Ahuramazdy, který ho pak poslal, aby dal lidstvu světlo a život a chrá
nil je proti Temnotám (= Ahriman). Když Mithra naplnil svůj úkol a 
zajistil lidstvu spásu, stav se prostředníkem mezi ním a bohem - otcem 
Ahuramazdou, vrátil se ve veliké slávě k němu. Jiná, duchovější verse, 
dávala Mithrovi vystoupiti ze skály v průvodu dvou bytostí (Kautes, 
Kautopates), z nichž jedna nesla pochodeň vzhůru, druhá dolů. V legen
dárních análech Mithry na zem seslaného nabyla velkého významu epi- 
soda s býkem; když totiž Ahuramazda seslal na svět svého syna, přikázal 
mu zabiti býka, pobíhajícího na zemi nezalidněné a nezúrodněné. Mithra 
poslechl a z krve a těla probodeného zvířete vznikla pak veškera úroda 
zemská; marně tomu bránily Temnoty, vyslavše hada a štíra, aby zničili 
krev a sémě životadárného býka.

V každém mithraeu byla posvátná legenda zobrazena s větší ěi menší 
úplností, zejména ovšem vrcholný okamžik tauroktonie. Malba, relief 
nebo plastika byly umístěny na užší stěně obdélné svatyně naproti 
vchodu, před ní stál oltář; při obou podélných stěnách táhla se podia a 
uprostřed mezi nimi zůstávalo volné prostranství s rituální jamkou. Po
dlaha, stěny a strop opatřovány symbolickými obrazy sedmera sfér, pla
net, zvířat (lev, havran, orel). Před vlastní chrámovou místností byla 
často předsíň a jiné potřebné místnosti, a celé mithraeum diskrétně 
skryto v podzemí nebo v odlehlých částech domu. Mithraismus nebyl 
totiž náboženstvím davovým a jeho kult nebyl veřejný. Byl pěstěn uza
vřenými sdruženími (sodalicia), jejichž početnost členů byla patrně ome
zena: to nutno souditi z malých rozměrů mithraeí a z jejich počtu v jed
notlivých místech. Na venek byla mithrovská sdružení organisována jako

8



M
ith

ra
 za

bí
je

jíc
í b

ýk
a.

 —
 So

us
oš

í v
e Va

tik
án

sk
ém

 mu
se

u.



Mithrova deska z mithraea i’ Heddernheimii v Porýní. Líc.

jiné spolky, měla předsednictvo, činovníky, čestné funkcionáře atd.; 
uvnitř však se členové navzájem pokládali za bratry a také tak nazývali. 
Toto bratrství platilo jako symbol rovnosti ve víře a v životě; v poznání 
však byli odstupňováni a museli postupně procházeti zasvěcováním do 
vyšších stupňů. Těch stupňů bylo celkem sedm, rozdělených ve dvě sku
piny: tři stupně základní a čtyři vyšší. Každý z nich měl zvláštní jméno, 
jímž se označovali jeho příslušníci, a odznaky, jež na sehe brali při ob
řadech. První a nejnižší stupeň byl havran (korax, corvus) na vzpo
mínku, že bůb-otec Ahuramazda po havranovi poslal vzkaz zabiti života
dárného býka. Druhý stupeň měl jméno dnes už nejasného významu 
(gryphus nebo cryphius), třetí stupeň byl bojovník (miles), čtvrtý 
stupeň lev, pátý Peršan, šestý posel slunce (beliodromus) a konečně sedmý 
a nejvyšší byl otec (pater). O zasvěcování žen není bezpečného dokladu.

Při prvním zasvěcení podstupoval uchazeč obřadné smývání vin; při po-
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Mithrova deska z mithraea v Heddernheimu v Porýní. Rab.

výšení do třetího stupně, na Mithrova bojovníka, dostávalo se mu jaké
hosi zvláštního nesmazatelného znamení (žhavým železem nebo tetová
ním). Při vstupu do vyšších stupňů bylo potřebí zvláštní přípravy a 
zkoušek, přijímací obřady obsahovaly prvky, připomínající kosmické dění.

Zasvěcenec Mithrův musil denně vzpomenouti Mithry = Světla při 
úsvitu, v poledne a při západu a ovšem podle možnosti účastniti se ob
řadných schůzek v mithraeu. Hlavním svátkem byl den Mithrova na
rození 25. prosince. O postupu a formě obřadů není známo nic bližšího, 
jen se ví, že jejich důležitou součástí bylo podávání vína a chleba jako 
symbolů úrody, získané zásluhou Mithrovou; poněvadž mithraea vesměs 
obsahují lehátková podia, zdá se, že obřady měly vůbec celkový ráz po
svátného hodu; ve svatyních byl věčný oheň, pěstil se liturgický zpěv, 
posvátný obraz byl slavnostně odhalován a zahalován.

Naskytuje se zcela přirozeně otázka, jaký byl poměr mithraismu ke
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Rekonstrukce mithraea ze starořímského Carnunta (poblíž Hainburgu v Dolních Rakousích)·

křesťanství. Je znám výrok Renanův, že kdyby bylo bývalo křesťanství po
stiženo ve svém vzrůstu smrtelnou ranou, byl by se svět mithraisoval. 
O správnost tohoto soudu bylo svedeno mnoho půtek, celkem bezúčel
ných; v žádném případě totiž nedovedeme říci, jak by se byl utvářil 
dějinný vývoj po vyloučení činitele, který do vývoje zasáhl. Jisto však 
je, že mezi křesťanstvím a mithraismem byl veden boj na život, při němž 
útočníkem bylo křesťanství, nesnášelivé vůči všem jiným náboženstvím 
vůbec, ale zvláště zaujaté vůči mithraismu, třebas že samo mělo velmi 
mnoho prvků nauky, legend a liturgie zcela shodných s mithraismem a 
v leckterém případě nepochybně z mithraismu přejatých. Někteří křes
ťanští spisovatelé tvrdí opak, že totiž mithraismus napodoboval křes
ťanství, ale tento názor vyplynul z podjatosti; obsahové a formální prvky, 
o něž v tomto sporu šlo, jsou daleko starší než počátky křesťanství (na 
příklad se vytýkalo, že prý zrození Mithrovo ze skály je napodobením 
příběhu betlémského atd.). Srovnávati mithraismus s křesťanstvím je 
velmi nesnadno: křesťanství zvítězilo, rozvinulo svou nauku a obohatilo 
ji, kdežto mithraismus byl zdolán, zanikl, a my dnes jen stěží rekon
struujeme sotva hlavní jeho rysy; není tudíž ani dost možnosti dopo
drobna srovnati křesťanství 4. století po Kr. a mithraismus téže doby.

Boj mezi mithraismem a křesťanstvím rozhodl vlastně Konstantin, když 
pojal myšlenku ziomiti křesťanskou negaci státu uznáním a privilego
váním křesťanství. Aě názorově a dogmaticky nejednotné, přece křes
ťanství jako davové náboženství, vedené obratnou politikou biskupů 
i laiků, dovedlo skvěle užiti výsad, jichž se mu dostalo za Konstantina 
a za jeho nástupců. Doba vlády ušlechtilého Juliana, mithraického zasvě
cence, byla příliš krátká, než aby mohla vytvořiti trvalejší ochranu utis
kovaným kultům. Do konce 5. století skoro všude mithraismus podlehl, 
někde i velmi hrubému násilí, jak svědčí výslovně sám církevní spiso
vatel Hieronymus a také. nálezy koster povražděných mithraiků, nale
zené v mithraeích, na příklad v Saarburgu.
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