
trička je normální. Takovéto vrozen'é anomalie jsou náhodným objevem 
a nevyvolávají příznaků. Byly zjištěny také případy, u nichž chyběla gal
vanická reakce.

Vrozené poruchy otolithového ústroje se jeví v podobě zakrnělého vý
voje váěků předsíně labyrintové: sacculu a utriculu. Prof. Přecechtěl 
soudí, že nepravidelná poloha plodu v děloze jest někdy zaviněna vro
zenou poruchou ústrojí statického a že tudíž na př. polohu plodu koncem 
pánevním lze někdy v pravém slova smyslu považovati za poruchu sta
tickou. I po narození byly tu zřejmé poruchy statické. Takové děti se 
nauěily posazovati mnohem později, nežli se děje normálně, a také zaěaly 
mnohem později choditi, aěkoliv neměly žádnou poruchu ve vzrůstu 
kostí, ani obrny nebo křeěe svalů. Prof. Seemann pak u některých 
z těchto dětí zjistil také poruchy řeěi. Jelikož však statické funkce ne
jsou závislé pouze na ústrojí vestibulárním, nýbrž jsou řízeny i jinými 
ústroji, jako je zrak, hluboká citlivost a hmat, jest defekt ústrojí vesti- 
bulárního těmito orgány později úplně nahrazen a statická porucha se 
objeví pouze za zvláštních okolností, na příklad při potápění ve vodě.

Manichejství.
VLADIMÍR GROII.

Nemalou kapitolu ve vývoji myšlenkového života lidí zaujímá úsilná 
snaha najiti na poli představ o kosmickém původu a mravním účelu sil 
hýbajících lidským životem spojení mezi rozumovým poznáním a mezi 
fikcí vyplynulou z básnického nebo náboženského zaujetí. Nebyly dosud 
napsány úplné dějiny těchto hnutí, protože vítězná náboženství — bud- 
hismus, křesťanství, islam — dala svým příslušníkům svou vlastní od
pověď týkající se lidského života a jeho cílů, a nepřála si zachování ani 
památek, ani vědomostí vztahujících se na myšlenková hnutí odmítaná 
oficiálními naukami.

Článek o mithraismu v II. ročníku Vědy a života seznámil čtenáře 
s jedním z takových hnutí, kdysi nesmírně rozšířených a vlivných, dnes 
už dávno zaniklých, aniž tím ovšem utrpěl jeho myšlenkový a historický 
význam. Mnoho otázek o vnitřní náplni mithraismu zůstává dosud bez 
odpovědi a jsme odkázáni na nepřímá svědectví, vnější náznaky a na 
polemiky odpůrců. Nepříliš jinak tomu bylo do nedávné doby i s uče
ním a hnutím mardchejským, avšak šťastné nálezy starých textů, učiněné 
začátkem tohoto století v Turkestanu, dovolily proniknouti k podstatě 
učení a poznati lépe i jeho vývoj, vztahy k naukám pokládaným za 
blízké, a konečně i povšechné postavení manicheismu v myšlenkovém 
a náboženském vývoji lidstva.
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Manichejství je nazváno podle svého zakladatele Máního; z označení 
Máníhaij (= živý Mani) vzniklo řecké Manichajos, běžnější než původní 
jméno. Máni pocházel z rodiny společensky významně postavené a na
rodil se asi r. 215 po Kr. nedaleko Bagdadu. Jeho mládí bylo svědkem 
prudkého vzestupu moci Sásanovce Ardašíra, obnovitele perské říše a 
horlivého šiřitele kulturních a náboženských tradic domácích. Národní 
jazyk povznesen na první a výhradní místo, zarathuštrovské nábožen
ství se stalo znova oficiálním. Tento obnovený „íránismus“ — dovršený 
ovšem teprve Ardašírovými nástupci ■—· obracel se politicky proti Par- 
thii, v jejímž svazku Persie byla, a po jejím zdolání proti římské říši. 
Kulturně pak byl íránismus hlásán a podporován jako vědomý a záměrný 
protiklad proti hellenismu, jenž z hlubokých kořenů, zasazených Alexan
drem makedonským, vyspěl v mohutnou a vše pronikající složku dušev
ního a hospodářského života Orientu. Sledovati vzájemné působení řecké 
a orientální kultury patří k nejskvělejším požitkům, jaké poskytuje po
zorování cest duševního vývoje lidstva. Zejména pak, jde-li o dobu, kdy 
řecké myšlení na bezpečných základech noetiky a se zkušenostmi svých 
filosofických soustav přijalo do svého představového okruhu také přímo 
pojmy vyrostlé z bohaté představivosti východních kultur. Ještě pozoru
hodnější jsou projevy duchů vyrostlých z orientálního prostředí a tudíž 
ústrojně s ním spjatých, ale prošlých školou myšlení a výchovou řeckou. 
Nešlo však a nejde jen o jedince, nýbrž právě o neustálé prolínání 
obsahu a forem různých kulturních oblastí, o velké dílo generací, při 
němž se mnohé a mnohé slučovalo a spojovalo, ale mnohé se zas naopak 
prudce bránilo spojování, i když se provádělo nejjemnějšími nástroji 
ducha.

Vlastí Máního byla stará Babylonie, tedy kraj, v němž se po tisíciletí 
ukládaly na sebe kulturní vrstvy, velmi bohaté a vydatné. Mocensky se 
dostala Babylonie do popředí na rozhraní III. a II. tisíciletí, vystřídavši 
panství šumerskoakadskýoh dynastií v mesopotamské oblasti. Babylo
ňané se stali na dlouhou dobu hlavními uživateli a udržovateli kultur
ního dědictví, z něhož jinak hojnou měrou brala celá Přední Asie. Přispí
vali k němu nejenom lidé kmenově a civilisačně blízcí tvůrcům kultury, 
ale mnoho stop zanechali také jiní: Gutiové, Kossajové, Churrité, Ela- 
mité, jejichž podíl pracně zjišťuje teprve moderní historické badání. 
Doba assyrského panství a jeho antagonismu s Babylonem posílila ještě 
oddanost k tradicím. Po krátkém trvání obnovené samostatnosti pak 
následovala doba perská, vyznačující se podivuhodným spojením roz
manitých tradic, stmelovaných a podkládaných novými, záměrně zavá
děnými prvky, jimiž i na venek měla býti projevována jednota velké 
říše. I když vládcové staré perské říše byli celkem šetrní k obyčejům 
svých neperských poddaných a nebránili jim pokračovali v jejich kul
turní osobitosti, přece jen už vliv oficiálních představ a forem sám sebou
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byl příliš naléhavý a peršanství vytvořilo kulturní tradici znamenité 
odolnosti a síly, takže ještě i po dlouhých dobách mohlo znova povstati 
a nastoupiti vítěznou cestu. Kam až dosahovaly perské vlivy, mohl jsem 
ukázati v článku o Habeši (ve Vědě a životě II, str. 74). Jedním z hlav
ních projevů perské svébytnosti bylo oficiální přijetí a rozšíření zara- 
thuštrismu, náboženské reformy vybudované na víře v jednoho boha 
(Ahuramazdu) jako stvořitele a udržovatele života, a na představě, že 
proti jasu, životu a dobru existuje jejich opak, vycházející od Zloboha 
(Ahriman). Počínajíc Alexandrem makedonským pronikla, do celé oblasti 
perské říše řecká kultura a začal onen proces vzájemného prolínání; po- 
trval stále až do doby, kdy se obnovený íránismus postavil proti kultuře 
západního světa.

Načrtnutý vnější rámec kulturních osudů Máního vlasti nestačí ještě 
k pochopení jeho životního prostředí. Třeba si dále připomenouti velké 
vnitřní úsilí, kterým se řecký a orientální svět probojovával k vyššímu 
pojetí náboženskému. Bylo to právě skvělé vystrojení řeckého ducha a 
jeho schopnost k filosofickému myšlení, jež tak dobře pomáhalo zvládat 
přemíru orientálních představ a stalo se proto původcem tolika pokusů 
o nové náboženství. Nebyly všechny tyto pokusy stejného typu, v jed
něch převládala více náplň citová, jinde zase rozumová. Od jedné takové 
skupiny, velmi významné zvláště v prvých dvou stoletích našeho leto
počtu, totiž od gnostiků, vede přímá cesta k Mánímu. Z toho, co je 
o gnosticismu známo, lze dokonce uvésti dva z představitelů tohoto 
hnutí, kteří měli zvláště velký vliv na Máního: byl to Bardesanes 
z Edessy a Markion. Nepochybně poznal Máni také křesťanské obce, ale 
všechno ukazuje k tomu, že ke styku s nimi došlo teprve tehdy, až Máni 
sám veřejně hlásal své učení a křesťanské obce i jejich učitelé se proti 
němu stavěli.

Základem Máního učení byla víra v existenci dvou proti sobě stojících 
oblastí: jas, dobro, duch na jedné straně, temno, zlo, hmota na druhé 
straně. Princip jasu vládl na počátku, mocnosti temnoty jej však ohro
zily a částečně spoutaly; až bude všechen jas osvobozen, nastane zase 
doba ničím už nerušené vítězné vlády jasu. Máni —■ na rozdíl od jiných 
velkých náboženských reformátorů starověku — nespokojil se ústním 
hlásáním své nauky; nevyjádřil ji však ani stručnými větami, jakoby 
články víry, nýbrž vyložil ji rozsáhlým myťiiem, jda při tom po stopách 
hellenskýoh a hellenistickýeh forem filosofických a mysterických skla
deb: básní orfických, Platona i pozdějších mysteriků. Obsah manichej- 
ského mythu je znám: v krátkosti vypráví o světě a jeho osudech asi 
toto:

„Od pravěků byl vedle sehe jas a temnota. V říši jasu byl nejvyšší 
bytostí ,otec velikosti4, z něhož pocházelo pět jasných aionů a pět jas
ných duší. V čase stvořil ,otec velikosti1 matku žití, z níž pak pocházela
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prabytost obklopená pěti jasnými dušemi. Proti říši jasu se vzbouřily 
mocnosti temnot, prabytost jim podlehla a jejích pět jasných duší bylo 
pohlceno pěti výrony temnot. Aby prabytost zachránil, stvořil ,otec veli
kosti1 druhou skupinu mocností jasu, a to bratra jasu, velkého budo
vatele a tvořícího ducha. Došlo ke stvoření nebe a země; nebeská tělesa 
jsou ,příbytky jasu1, avšak země je z hmoty, tedy z produktu temnot, a 
vězní část jasu. Aby byl i tento jas osvobozen, nutno dáti pozemskému 
světu vývoj. ,Otec velikosti1 stvořil třetí skupinu mocností jasu: první 
z nich — je nazývána ,vyslaný1 — začal boj proti temnotám, ale temné 
mocnosti mařily jeho dílo a podle obrazu ,vyslaného1 daly vzniknout 
Adamovi a Evě. Avšak v těchto prvních lidech byly částice jasu, poně
vadž ty jsou uvězněny ve veškeré hmotě od chvíle, kdy p*et výronů 
temnot zvítězilo nad prabytostí. Jest tedy potřebí osvobodit i v lidech 
jas a přivésti jej k vítězství; proto ,otec velikosti1 poslal další svou ema
naci z třetí skupiny, totiž Ježíše jasu, vznešeného mistra učení, jenž člo
věka poučil, jak má pracovati ke svému konečnému vykoupení z vlády 
temna. Člověk poznal svou ubohost a své nepřátele; po obdobích přichá
zejí pak další vyslaní a zvěstovatelé, aby lidstvu ukazovali pravou cestu 
a pomáhali mu potlačovati všechno, co by zdržovalo osvobození. Tako
vými vyslanými byl Zarathuštra, Buddha, Ježíš Kristus a Máni sám. 
Až bude jas osvobozen a nadejde čas, zanikne nebe i se zemí v ohni a 
všude zas bude jen věčný jas.“

Svému učení byl už Máni sám obětavým hlasatelem a misionářem; je 
známo, že šel osobně kázati je také do Indie a do jiných sousedních zemí. 
Především ovšem hledal pro ně přívržence doma; našel je, dokonce ani 
král Šáhpur I., Ardaširův nástupce, se k němu zprvu nechoval odmítavě, 
ale oficiální obnovený zarathuštrismus, tento důležitý prostředek v úsilí 
Nové Persie o obnovení svébytnosti a o vyloučení cizích vlivů, nemohl 
vedle sebe trpěti nauku dogmaticky odchylnou a krom toho zřejmě také 
související s obsahem a formou myšlení hellenistického. Máni upadl 
v nemilost, za Šáhpurova nástupce Bahrama dostal se do vězení a v něm 
také r. 276 zemřel; jeho stoupenci byli pronásledováni.

Manichejství zřejmě nabylo už za života zakladatelova velkého roz
machu a proniklo daleko za hranice své původní vlasti. Nebyly to jen 
ojedinělé hloučky vyznavačů, nýbrž šlo o velmi rozšířené hnutí, jež svou 
životností budilo obavy jiných náboženských obcí a světských mocí. Asi 
20 let po smrti Máního vydal císař Diokletian edikt zakazující manichej
ství, nařizující upalovati jeho hlasatele a knihy a stíhati nejtěžšími 
tresty vyznavače. Jak málo to pomohlo, a jak daleko na západ mani- 
chejství proniklo, ukazuje krom jiného velmi zřetelně případ Aurelia 
Augustina, velkého klasika křesťanství, jenž se sám hlásil k manichejství 
po devět let svého života.

Vyznavači Máního se nenacházeli jenom na západě, v oblasti říše žijící
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kulturou vyrostlou z hellenistické, nýbrž octli se daleko široko v pro
středích velmi rozmanitých: u Koptů, ve východním Iránu, západním 
Turkestanu, ba i ve východním Turkestanu a v Číně. Rozmanité a pestré 
byly ovšem v různých končinách jeho osudy. Lze jim správně poroz- 
uměti jen tehdy, když si uvědomíme, že se hlasatelé manichejství dovedli 
vyhnouti ztmulému dogmatismu, který trval na formální nezměnitel
nosti. Právě naopak: srovnání manichejských textů z různých míst uka
zuje, že hledán vždy způsob, jak pojmově a formálně vyjádřiti učení 
srozumitelně tomu kterému jazykovému a kulturnímu prostředí, ovšem 
při zachování obsahové jednoty. Maniohejští se nestavěli odmítavě 
k umění, nýbrž pěstovali je velmi horlivě; dodnes jsou zachovány po
zoruhodné’ a cenné miniatury v jejich literárních památkách. Projevy 
umění chápali jako uvolňování ducha zajatého v hmotě.

O skutečném rozšíření manichejství na západě není v podrobnostech 
zcela jasno. Mnoho památek bylo vítězným křesťanstvím zcela zahla
zeno, na druhé straně pak označení „manichejský“ dáváno i hnutím, 
která s ním neměla nic společného, leda snad vzdálenou podobnost. 
Tak je na př. známo, že z takovéhoto nepochopení postihla výtka mani
chejství Priscilliana, popraveného r. 385 po Kr., dvě léta po tom, co se 
od skutečného manichejství odvrátil Aurelius Augustinus. Zdá se, že 
opravdové obce manichejských v oblasti západní církve nepřečkaiy 
6. století po Kr., ale ovšem měly nepřímé dědice: nikoliv neprávem se 
za ně pokládají na př. Albigenští, proti nimž počátkem 13. stol. vyhlásil 
papež Inocenc III. křížovou výpravu. V oblasti východní církve se také 
dostalo manichejským obcím krutého zacházení, takže i ony sotva pře
žily totéž 6. století. Jejich duch však trval dále a projevil se silně v mo
hutném hnutí Paulikiánů; jeho potlačení stálo v druhé polovině 9. stol. 
velmi mnoho námahy. Učený patriarcha Fotios uvedl do chodu proti nim 
rozsáhlé polemiky, živené ze starého apologetického písemnictví, jímž 
církevní spisovatelé bojovali s manichejstvím o půl tisíciletí dříve. 
Světská moc pak vykonala ostatní, ale přece ne na tolik, aby zahladila 
myšlenku: ta zase ožila později v známém hnutí 10. stol. v Bulharsku, 
z něhož vyrostla církev Bogomilců; její poslední zbytky se ztrácejí až 
v 17. století.

Mnohotvárnější osudy potkaly manichejství na východě. Jeho živelná 
síla odolala pronásledování perských vladařů a manichejství se velmi 
rozšířilo; nový boj mu nastal s islámem, který jej nejprve vytlačil z měst 
a pak nutil ustupovati: příznačným projevem tohoto vývoje bylo pře
nesení sídla nejvyšších hlav manichejské církve („velkých učitelů“) 
z Babylona do Samarkandu v 10. století. Volba nového sídla nebyla ná
hodná; přiblížila se končinám, kde manichejství ještě mělo hodně vy
znavačů. Čínské kroniky zaznamenávají několikrát pro 8. a 9. století 
rozšířené hnutí Mo-ni, což není nic jiného než manichejství. To souviselo
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se silnými obcemi vyznavačů Máního ve východním Turkestanu a pod
porou poskytovanou jim tureckými Uigury, jejichž přání se v Číně 
muselo dbát. Když Kirgizové porazili r. 840 Uigury, přestal jejich vliv 
v Číně a manichejství tam bylo zakázáno (r. 843); přesto se však udržo
valo, jak je patrno z ediktů dynastie Ming ve 14. století. Zákaz je opa
kován také ještě v zákoníku mandžuském z r. 1646. Tam sice přešel jen 
formálně, jak ukazují okolnosti, ale z jiných zpráv je patrno, že se 
v pobřežním kraji Fu-kjen opravdu ještě v 17. století udržovaly pozů
statky manichejských. V Turkestanu se držely i po zmenšení moci 
Uigurů a teprv ve 13. stol. je zahladil příval Džengischánových Mongolů.

Obce manichejské se řídily přísnými pravidly života a měly své 
zvláštní zřízení. Všichni vyznavači museli zachovávati příkazy, jimiž se 
napomáhalo vítězství ducha nad hmotou, účastniti se modliteb, liturgic
kých úkonů a skutků milosrdenství, zejména ovšem seznamovati se 
s naukou. Duchovní péči o věřící (= „poslouchající“) vykonávali t. zv. 
„stálí kazatelé“ čili „starší“; nad nimi stáli „správcové“, jejichž posta
vení bylo celkem správně srovnáváno s křesťanskými biskupy. Nejvyšší 
pak skupinu tvořili „velcí učitelé“, z nichž jeden byl hlavou církve.

Vedle „poslouchajících“, to jest prostých příslušníků, byli ještě také 
„vyvolení“, žijící bud jednotlivě, aneb v klášteřích, vesměs však zacho
vávající velmi přísná přikázání; za to se jim pak dostává hned po tělesné 
smrti odměny účastí na dokonalé blaženosti. „Vyvoleným“ však se nelze 
státi vlastním rozhodnutím, nýbrž je nutno narodit se jím.

Pro své myšlenkové a citové bohatství zasluhuje manichejství, aby 
bylo i dnes lépe známo a spravedlivěji hodnoceno. Prokázalo mnoho 
dobra a přineslo mnoho útěchy těm, kdo jí potřebovali, a tehdy, kdy jí 
potřebovali.

O relativní sexualité.
JAROSLAV PEKLO.

Před časem psaly denní listy o tom, kterak ta či ona známá sportovní cham- 
pionka prodělala ve svém ústrojí proměny, jež nasvědčovaly „změně“ jejího 
pohlaví. Ale již od let zapsán je případ z Německa, kdy čtyřicetiletá žena 
nabyla jistých znaků mužských potom, co byly její útroby zachváceny dvěma 
střevními nádory. A jiná, podobného věku, zponenáhla přibírala mužské znaky 
(vousy, hlas, a j.) následkem rakoviny vaječníkové; tyto však zmizely, když 
byl nádor vyňat. Slavným stal se však kohout, vlastně slepice Orpingtonka 
Crew-ουα, jež se sama úplně zvrátila pohlavím i svými sekundárními znaky 
v kohouta. Stará přes tři léta původně pilně snášela vejce a vychovávala svá 
kuřata, až pojednou přestala, dostala hřebínek, ostruhu a peří kohoutí a za
čala kokrhati. Po dvou letech se u ní dokonce objevily i zřejmé pudy samčího
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