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Abstract: Ritual purity of body and soul as a way to health and sanctity 
The history of religion provides a picture of apparent conception continuity, that 
entrance to a holy place or participation in religious ritual of bodily purification has 
symbolized spiritual purification. In our contribution we will not focus on these 
ordinary and relatively well-known rituals that are with some modification and in 
various religions practiced hitherto. The objective of our study is to introduce and 
explain connectivity between the ritual purity of body and soul as an indivisible 
unit on one side, and health and personal sanctity on the other side. We will focus 
on religious context of this problem in primal and ancient religions, through its 
continuity in the Torah and consequently in Christianity. We can venture at the 
chronological jump from primal societies into ancient Palestine because of tradition 
and application of primal religious elements that are minutely sustainable by 
analysis of religious thoughts and rituals in ancient religions. In order to enable 
better understanding of this complex topic we will use simply dichotomic human 
conception. 
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Úvod do problematiky: Prepojenie tela a duše v náboženstvách 

Náboženská skúsenosť a správanie jednotlivca i skupín sú nielen podmienené stavom ich 

organizmu, tela, ale sú podľa psychobiológov možné iba z dôvodu existencie tela. Telesné podmienky 

determinujú psychologické či spirituálne stavy a preto sa metabolické procesy vedome 

v náboženstvách regulujú tak, aby sa dosiahlo žiadaných stavov vedomia.1  Tento vzťah tela 

a psychiky je však obojsmerný. Wulff (1997, s. 116) hovorí, že „mentálna aktivita – už či by šlo 

o odhodlanie, očakávanie či interpretáciu – nielenže ovplyvňuje a rezultuje v skúsenosti rôznych 

telesných zmien, ale taktiež spôsobuje pozorovateľné zmeny v činnosti samotného mozgu.“2 V tomto 

smere rezonuje aj Turner (2011), ktorý tvrdí, že je všeobecne rozšíreným presvedčením, že 

náboženstvo spočíva v cvičení duše na zjednotenie s božským, a preto je ľudské telo subordinované 

tomuto vyššiemu cieľu. Túto tendenciu potvrdzujú aj dejiny sociológie náboženstva, v ktorých sa pri 

štúdiu náboženstiev telu venuje pramálo pozornosti.3  

                                                           
1 Bližšie pozri: WULFF, David M. : Psychology of Religion. Classic & Contemporary. Second Edition. 
Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 1997. 760 s. ISBN 978-0-471-03706-4. S. 49 – 50. 
2 Ibid, s. 116. 
3 Bližšie pozri: TURNER, Bryan S. : Religion and Modern Society. Citizenship, Secularization and the State. 
New York: Cambridge University Press, 2011. S. 344. ISBN 978-0-521-67532-1. S. 17. 
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Rituálna náboženská skúsenosť je v rôznych náboženstvách dosahovaná4 fyziologickou 

depriváciou (pôst, náročné dychové a telesné cvičenia, askéza, odopieranie si spánku, zriekanie sa 

sexuality), nadmernou stimuláciou (overstimulation) zmyslových orgánov alebo užívaním 

psychotropných drog (meskalín, psilocybín, LSD-25, marihuana, hašiš, ganga, bhang). Fenomén, že 

fyzicky v niečom handicapovaní ľudia5 majú zvyčajne v niektorej mentálnej oblasti nadpriemerné 

schopnosti, napr. matematické schopnosti, mimoriadny sluch, čuch či intuíciu fascinoval ľudí okolo 

nich rovnako v dávnej minulosti, ako aj dnes. V praveku a staroveku sa verilo, že sú bohmi vyvolení 

a nedotknuteľní. Dnes je táto viera substituovaná obdivom a podvedomým citovým pripútaním sa na 

nich, napr. aj zo strany ošetrovateľov.  

Keby sme sa pohybovali v rámcoch evolučnej biológie a oblasti antroposociogenézy, rozvoj 

kultov a rituálov by sme našli ako jeden z typických znakov procesu sapientácie človeka. Prepojenie 

tela a duše zohrávalo a zohráva v celom spektre náboženstiev sveta6 najdôležitejšiu úlohu v očistných, 

vyháňacích a prechodových rituáloch.  

 

Očistné rituály ako uzdravovacie metódy v prvotných a starovekých náboženstvách 

Očistné obrady raných kultúr7 vznikli na základe presvedčenia, že vina človeka telesne 

oslabuje a pripravuje ho o životnú energiu.8 Dôsledkom vytrácania životnej energie je choroba 

a neskôr aj smrť. Tento proces je však reverzibilný, a to očistením sa od viny. Očistenie sa najčastejšie 

vykonávalo použitím vody, ohňa, krvi alebo aj symbolickým prenesením viny na obetné zviera, ktoré 

sa vyženie do púšte, čím symbolicky nenávratne odnáša vinu spoločenstva. Tento rituál sa objavuje aj 

v Starej zmluve – viny spoločenstva veriacich v Jahveho sa rukami veľkňaza prenesú na hlavu živého 

kozla, ktorého poverený muž vyženie na púšť 3M 16: 20 – 269. V Novej zmluve sa očistenie od 

hriechov, ako prestúpení Božích prikázaní, dosiahlo obetovaním Ježiša Krista, Božieho syna, za 

hriechy celého sveta, v čom vidíme rezíduum obrazu obetného baránka a očistnej sily krvi, ako je to 

uvedené ešte v Zákone svätosti v 3M 17:11: „Keďže život tela je v krvi, dal som vám ju na oltár na 

vykonanie obradu zmierenia za vaše životy, lebo krv mocou života pôsobí zmierenie.“. Krv bola 

                                                           
4 Bližšie pozri: WULFF, David M. : Psychology of Religion. Classic & Contemporary. Second Edition. 
Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 1997. 760 s. ISBN 978-0-471-03706-4. S. 70 – 95. 
5 Bližšie pozri: KOMÁREK, Stanislav: Spasení těla. Moc, nemoc a psychosomatika. Praha: Mladá fronta, 2005. 
147 s. ISBN 80-204-1287-5. S. 89. 
6 Je potrebné odlišovať slovné spojenia „náboženstvá sveta“ a „svetové náboženstvá“. V prvom prípade ide 
o všetky náboženstvá, ktoré existujú. V druhom prípade ide o tie, ktoré sú geograficky najrozšírenejšie a zároveň 
majú aj najvyššie počty členov: židovstvo, kresťanstvo, islam, hinduizmus a buddhizmus.  
7 Delia na na rituály: obranné a vyháňacie, očistné, obetné, obrady spojenia, prechodové – obrady vstupu do 
jednotlivých životných etáp (rites des passages). 
8 Bližšie pozri: HAIDER-GRABNER, Anton: Svět mýtů. In Svět mýtů. Ed. Helma Marxová. Preklad Eva Černá. 
München: Diederichs Verlag, 1999. ISBN 80-7207-461-X. S. 517. 
9 3. Mojžišova kniha, 16. kapitola, verše 20 až 26.  
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považovaná za fyzickú nositeľku života, a preto sa nesmela jesť. Táto myšlienka10 má korene ešte 

v prvotnom ľudskom spoločenstve a teda v prvotných náboženstvách bez ohľadu na ich geografickú 

lokalizáciu, napr. aj u Aborigínov platilo, že ak sa preleje krv, duša z nej utečie.11 Podobne má svoje 

korene v prvotných náboženstvách aj očisťovací obrad pôstu, askézy, zriekanie sa spánku, sexuality. 

Tieto fenomény sa udomácnili aj v starovekých (vymretých) náboženstvách, z ktorých sa preniesli do 

systémov svetových náboženstiev. Druhotné náboženstvá sa často vyznačujú práve prízvukovaním 

telesnej očisty ako predpokladu duchovnej čistoty, obnovy života. 

V prípade, že bol chorý zasiahnutý šípom, mohlo ísť o dve alternatívy: šíp nepriateľa či v love, 

alebo magický šíp, resp. úder démona. Posadnutie démonom malo rôzne prejavy, medzi iným aj 

fenomén, akoby z posadnutého hovorila iná osoba. Komárek (2005, s. 36) to komentuje nasledovne: 

„Pri rôznych duševných poruchách, napr. niektorých schizofréniách, je celková imprésia skutočne 

strhujúca a dojem, že z „posadnutého“ hovorí nejaká iná osoba, je veľmi vierohodný – v konečnom 

dôsledku je jedno, či sa hovorí démon, alebo komplex. Rozdiel je iba v tom, že komplex nezaváňa 

pekelnými mocnosťami a nežiada si intervenciu exorcistu, ale psychiatra a celá záležitosť tým dostáva 

„občianskejší“ rámec.“12 Vzťah exorcizmu a psychiatrie je však komplexný a jeho analýza 

predpokladá nielen teologické, ale aj špecializačné psychiatrické vzdelanie. Keďže nie je predmetom 

našej štúdie, budeme bez exkurzu pokračovať v analýze našej pôvodnej témy. 

Verilo sa, že sa ublíženie na zdraví sa mohlo diať aj bez participácie démona, a to mocou 

zlého pohľadu či reči formou urieknutia, kliatby, urážky. Komárek (2005) v tejto súvislosti upozorňuje 

na sémantickú príbuznosť nemeckých slov kränkeln – uraziť, a krank – chorý.13 Za daných okolností je 

kľúčová úloha šamana, ktorý má moc navrátiť zdravie alebo vyriecť nezvratnosť situácie a pripraviť 

trpiaceho na smrť.14 Tieto rituály šamana sú tzv. prechodové, pretože predpokladajú prechod 

postihnutého do inej životnej etapy. Šaman prišiel do príbytku chorého a mal zahnať démonov 

choroby, ale aj dosiahnuť zmierenie s dušami zosnulých predkov (manizmus). Chorého natrel olejom 

a šepkal mu magické slová, zariekávadlá. Z tela chorého mal vysať všetku chorobu a vypľuť ju. Ak to 

nešlo, predpovedal mu smrť.   

                                                           
10 Bližšie pozri: FREJZER, Džejms Džordž: Zlatna grana. Z originálu Sir James George Frazer: The Golden 
Bough. London: Macmillan and co., limited, 1922. Preložil Živojin V. Simić. Beograd: Ivanišević, 2003. 690 s. 
ISBN 86-7662-005-9. S. 232 – 233. 
11 TURNER, Bryan S. : Religion and Modern Society. Citizenship, Secularization and the State. New York: 
Cambridge University Press, 2011. S. 344. ISBN 978-0-521-67532-1. S. 50. 
12 KOMÁREK, Stanislav: Spasení těla. Moc, nemoc a psychosomatika. Praha: Mladá fronta, 2005. 147 s. ISBN 
80-204-1287-5. S. 36. 
13 Ibid, s. 37.  
14 Bližšie pozri: HAIDER-GRABNER, Anton: Svět mýtů. In Svět mýtů. Ed. Helma Marxová. Preklad Eva 
Černá. München: Diederichs Verlag, 1999. ISBN 80-7207-461-X. S. 519. 
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V preddynastickej dobe v starovekom Egypte (6000 – 5000 p.n.l.) sa duševné a telesné 

choroby navzájom chápali ako nerozdeliteľný celok týkajúci sa vždy v rovnakej miere tela a duše. 

Interpretovali sa v náboženských termínoch a myšlienka o posadnutí zlými duchmi či démonom 

pretrvávala. Vyháňanie démona sa v Egypte, ale aj v Asýrii a Perzii konalo skladaním rúk na chorého. 

O tejto uzdravovacej metóde hovoria hieroglyfy, piktografy a záznamy v klinovom písme (5000 – 

1500 p.n.l.). Čínske ľudové náboženstvá (2000 – 500 p.n.l.) taktiež obsahovali vieru, že je život 

kontrolovaný duchmi a démonmi, predovšetkým duchmi predkov. Ich svet musel byť neustále 

uctievaný a vzťahy s nimi usporiadané, pretože ináč hrozili ľuďom choroby a celému svetu chaos. 

V rámci védskeho náboženstva (900 – 500 p.n.l.) figurovalo uzdravenie z posadnutia démonmi ich 

prenosom z posadnutého na jeho nepriateľa. Tento rituál sa nemohol vykonávať ľubovoľne, podľa 

odhadu exorcistu, ale tak, ako aj pri rozhodovaní sa pre akúkoľvek inú uzdravovaciu metódu, 

rozhodujúcim bolo slovo astrológa.15 

 

Predpoklady rituálnej čistoty v Tóre 

V ranom období židovského náboženstva (1500 – 1000 p.n.l.) sa podľa informácií v Tóre 

verilo, že v prípade neposlúchnutia Božích prikázaní, čiže znečistenia sa, hrozí, že „Hospodin ťa bude 

biť šialenstvom, slepotou a pomätenosťou mysle.“ 5M 28:28. Podobne aj v 5M 32:39b: „ja 

usmrcujem, ja obživujem, ja raním a ja uzdravím, a nikto z mojej ruky nevyslobodí.“ Myšlienka 

pomätenosti mysle ako Božieho trestu rezonovala v kresťanskom svete až do konca 18. storočia. Za 

obrovský krok z koncepcie tabuizácie ľudí s duševnou poruchou v presvedčení o ich nečistote 

a hriechu rezultujúceho do postihnutia démonom považujeme zásah francúzskeho lekára Philippa 

Pinela (1745 - 1826), ktorý v rokoch 1794 – 1795 oslobodil duševne chorých v parížskej nemocnici 

Hospice de Bicêtre od reťazí, ktorými boli pripútaní. Tvrdil: „Blázni nie sú vinníkmi, ktorých treba 

potrestať. Sú to chorí, ktorí si zasluhujú ohľad a my všetci to trpiacim dlhujeme.“16 Pinelovi sa týmto 

podarilo vykonať aj náboženskú reformu, pretože očistil údajné kresťanstvo smerom k jeho skutočnej 

podstate, a tou je láska k človeku. 

Kňaz a veľkňaz mohli byť jedine z Áronových potomkov a uvedení do funkcie strážcov 

dodržiavania Božích prikázaní a vykonávateľov rituálov iba vtedy, keď spĺňali podmienky rituálnej 

čistoty podľa úprav v Tóre, v 3M 21:1 – 24. Úpravy sa týkali ich hygieny, vzťahov s inými ľuďmi, ale 

aj pohlavného života či kontaktu s mŕtvolou. Najobsiahlejší zoznam prekážok k výkonu kňazskej 

služby tvoria však tzv. telesné chyby: slepota, chromosť, zajačí pysk, znetvorená končatina, zlomená 

končatina, hrbatosť, suchotiny (tuberkulóza), beľmo na oku (biely zákal oka, keratitída), prašina 

(psoriáza), lišaj alebo rozmliaždené semenníky. Telesná chyba kňaza znesväcuje Hospodinovu 

                                                           
15 Bližšie pozri: KOENIG, Harold G. – McCULLOUGH, Michael E. – LARSON, David B. : Handbook of 
Religion and Health. New York: Oxford University Press, 2001. 712 s. ISBN 978-0-19-511-866-7. S. 25 – 28. 
16 SCHOTT, Heinz: Kronika medicíny. Bratislava: Fortuna Print, 1994. 648 s. ISBN 80-7153-081-6. S. 241. 
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svätyňu: „Chlieb svojho Boha, zo svätosvätých a posvätných vecí môže jesť, len k opone nech 

nevstúpi a k oltáru nech sa nepriblíži, lebo má telesnú chybu; nech neznesväcuje moju svätyňu, lebo 

ja, Hospodin, som ich Posvätiteľom.“ 3M 21:22 – 23.  

Príkazy a zákazy o účasti na rituáloch sú v Tóre určené aj laikom. Očistné obrady tela na 

záchranu duše pre všetkých laikov sa v Tóre týkali, resp. týkajú  aj pôrodu, kožných chorôb17, výtokov 

z pohlavných orgánov, pohlavného styku medzi mužom a ženou, menštruácie. Znečisťovala aj 

nedovolená súlož, napr. v rámci rodiny, homosexuálneho, bisexuálneho vzťahu či zoofílie. Dnes by 

sme hovorili o sexuálnych preferenciách a deviáciách.   

V 3M sú príkazy o čistom a nečistom podrobne aplikované taktiež na ríšu zvierat, v zmysle, 

ktoré zvieratá sú pre veriacich konzumentov bezpečné, a ktoré spôsobujú duchovnú nečistotu, čiže 

hriech. V dejinách gramatickej analýzy a výkladu tohto, pôvodne hebrejského, textu sa vyskytli 

domnienky, že by táto náboženská úprava mala byť akýmsi zdravotným opatrením pre Izraelcov, ale 

neskôr prevládol názor že išlo o výlučne náboženský kontext formulácie zoznamov čistých a nečistých 

zvierat najmä zo skupiny Vertebrata a Insecta takto: monoteizmus Izraelcov bol zo všetkých strán 

ohrozovaný polyteizmom, v ktorom častokrát figurovali práve zoomorfné, resp. theriomorfné božstvá. 

Z dôvodu prevencie pred asimiláciou náboženských predstáv boli vydané príkazy nedotýkať sa zvierat, 

ktoré boli pre iné náboženské skupiny božstvami alebo aspoň svätými. V zozname čistých a nečistých 

zvierat nenájdeme klasickú logiku biologickej systematizácie v zmysle, že by všetky zvieratá skupiny 

Aves boli zakázané, či všetky zvieratá skupiny Mammalia dovolené. Selektívne bolo zo skupiny Aves 

dovolené konzumovať Columbiformes a Anseriformes, ale nie Cuculiformes, Ciconiiformes, 

Falconiformes či Strigiformes. Zákaz konzumácie zdochliny sa týkal celej ríše Animalia.  

 

Telo a duša post mortem: pitva v kategóriách čistého a nečistého, resp. svätého a 

znesväcujúceho 

Začiatky pitiev boli taktiež v náboženskej sfére. Nedá sa síce hovoriť o pitve v anatomickom, 

vedeckom zmysle. Šamani a kňazi, ktorí potrebovali určité orgány na obetovanie božstvám alebo 

vyrieknutie orákula, predsa však do určitej miery ovládali anatómiu sakrálnych, obetovaných zvierat. 

Mumifikáciou ľudského i zvieracieho tela sa preslávil najmä staroveký Egypt, ale výlučná náboženská 

koncepcia a interpretácia prípravy tela na posmrtný život neviedla, až na vybrané orgány (pulmones, 

hepar, gaster, intestinum tenue a intestinum crassum – vybrali ich z tela a uložili do kanop, ktoré sa 

vkladali k telu do hrobky), k poznaniu anatómie a fyziológie ľudského tela. Keďže verili, že duša býva 

v srdci človeka, srdce sa ponechávalo v tele. Proces mumifikácie trval 72 dní a bol svätým úkonom. 

Hlavnú úlohu pri tomto úkone zohrával kňaz cheriheb. Dobrý život a uzdravenie čakali zosnulého na 

                                                           
17 Pojem malomocenstvo, ktorý je tu použitý ako kardinálny, zahŕňa však podľa exegétov kvantum v súčasnosti 
známych diagnóz kožných ochorení.  
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druhom svete až po magickom obrade Otváranie úst, ktorý nasledoval po mumifikácii. Správne 

pripravené mŕtve telo bolo garanciou jeho dobrej budúcnosti. V Egypte sa nehovorilo o oddelení tela 

a duše (Ba a Ka); všetko malo po smrti fungovať ako celok tak, ako počas pozemského života, avšak 

v rovine absencie chorôb.  

V Hippokratovom zmysle demytologizácie medicíny vykonávali grécki lekári prvé vedecké 

pitvy. Ich účelom bolo spoznať stavbu a funkčnosť ľudského tela. Prvé pitvy sa pripisujú lekárovi 

alexandrijskej školy Hérofilovi z Chalcedónu (395 – 325 p.n.l.). Na jeho poznatky nadviazal ďalší 

lekár tejto školy, Erasistratos z Keu (330 – 250 p.n.l.), ktorému sa pripisujú okrem pitiev aj vivisekcie 

na zločincoch odsúdených na smrť.18 

Galén využíval na spoznanie anatómie ľudského tela najmä rany gladiátorov, ktorých 

ošetroval 3 roky. Pitvy vykonával na prasatách, berberských opiciach a poznatky z nich automaticky 

aplikoval na človeka, akoby ich anatómia bola identická. Zachovali sa informácie o tom, že Galén 

vykonal pitvu na mnohých zvieratách, dvoch slonov vrátane. Údajne vykonal iba dve pitvy ľudského 

tela.19 Galén učil, že sa v ľavej polovici srdca krv mieša s pneumou, so spiritus vitalis, ktorý má za 

úlohu prenášať sily, ktoré vychádzajú z duše telu, a telesné sily odovzdávať duši.20    

Pod vplyvom platonizmu došlo v kresťanskej cirkvi k potlačeniu tela a jeho prejavov, k jeho 

dehonestácii a ignorancii, na úkor myšlienky z prvých riadkov Biblie, že Boh stvoril človeka s telom, 

a toto stvoriteľské dielo ocenil ako dobré. Záporné tendencie a stanoviská k telu viedli v kresťanstve 

k dodnes v niektorých otázkach neprekonanému dualizmu tela a duše. V tomto nachádzame aj korene 

diskrepancie vedy a viery. Objektom skúmania medicíny sa stalo telo, a objektom teológie či filozofie 

sa stala duša.21 Je však zaujímavé, že sa z mytológie, dejín antickej filozofie či Novej zmluvy do 

medicínskej nomenklatúry dostali mená postáv, ktoré sa viažu k syndrómu alebo komplexu, napr. 

Proteov, Adonisov, Oidipov, Elektrin, Ulyssesov, Diogenov, Lazarov, etc.  

V roku 1163 bolo na koncile v Tours cirkvou zakázané mrzačenie mŕtvych tiel. Týmto 

ediktom sa mala zastaviť bežná prax eviscerácie častí tiel križiakov, aby sa tak mohli prepraviť späť 

do Európy. Jeho znenie však malo dopad aj na rozvoj anatómie.22 Na tomto koncile bola vydaná aj 

deklarácia Ecclesia abhorret a sanguine, v ktorej cirkev oddeľuje chirugiu od internej medicíny, čím 

                                                           
18 Bližšie pozri: SOUKUP, Václav: Dějiny antropologie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Karolinum, 2004. 
668 s. ISBN 80-246-0337-3. S. 31. 
19

 Bližšie pozri: DUINOVÁ, Nancy – SUTCLIFFOVÁ, Jenny: Historie medicíny. Od pravěku do roku 2020. 

Bratislava: Nakladatelství Slovart, 1997. 256 s. ISBN 80-85871-04-1. S. 22. 
20 Bližšie pozri: SCHOTT, Heinz: Kronika medicíny. Bratislava: Fortuna Print, 1994. 648 s. ISBN 80-7153-081-
6. S. 54.  
21

 Bližšie pozri: FALEIDE, Asbjørn O. – LIAN, Lilleba B. – FALEIDE, Eyolf K. : Vliv psychiky na zdraví. 

Soudobá psychosomatika. Praha: Grada Publishing, a. s., 2012. 240 s. ISBN 978-80-247-2864-3. S. 18. 
22 Bližšie pozri: BURTON, Elizabeth, C. – GUREVITZ, Stacy Ann – COLLINS, Kim A. : Religions nad the 
Autopsy. Dostupné na: http://emedicine.medscape.com/article/1705993-overview#aw2aab6b7. Citované 30. 12. 
2012. 
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sa chirurgia vytesnila do nevedeckej sféry. S krvou mohli mať dočinenia iba laickí chirurgovia, 

pôvodne holiči či odstraňovači hernií a kameňa. Pitvy sa začali opäť konať v 13. storočí, hoci sa nedá 

hovoriť o ich verejnej akceptácii a samozrejmosti realizácie. Dovtedy sa poznatky iba opakovali na 

základe informácií z diel antických a arabských autorov.23 

Prvá vedecká forenzná lekárska pitva bola nariadená v roku 1302. Pitva a konzervovanie 

mŕtvych sa v tomto čase považovali za rovnocenné úkony, ktoré musí chirurg zvládnuť. Balzamovanie 

mŕtvych alebo sterilizáciu ich tiel varom v súvislosti s telami križiakov zakázal pápež Bonifác VIII. 

v dokumente De sepulturis v roku 1299. Mnohí anatómovia museli pre nedostatok tiel používať 

názorné tabule, na ktorých študentom objasňovali stavbu a funkciu tela. Prvou veľkou učebnicou 

anatómie sa v roku 1316 stala Anatomia Mundini od Mondina dei Liucci, ktorý vyučoval v Bologni 

formou prednášok a pitiev. Pitva trvala 4 dni a konala sa podľa presnej schémy24, s dôrazmi na rozdiel 

medzi fyziologickým a patologickým stavom orgánov. Prítomní boli študenti a laici.25  

Od čias vlády Henricha VIII. (1491 - 1547) sa vo Veľkej Británii smeli podrobiť pitve iba telá 

popravených zločincov. Lekárom toto kvantum tiel nestačilo, čomu dosvedčuje aj fakt, že sa William 

Harvey učil na pitvách tiel svojej sestry a otca. Neustála potreba lekárov po telách podnietila vznik 

organizovaných gangov, ktoré vykrádali hroby a za nemalé sumy im telá  predávali. Najznámejší 

chirurgovia v Londýne a Edinburghu, Sir Astley Cooper a Robert Knox boli taktiež zásobovaní telami 

týmto spôsobom. Dvaja írski prisťahovalci William Burke a William Hare sa presvedčili o výhodnosti 

obchodovania s mŕtvymi telami a ich dodávania doktorovi Knoxovi, a tak niektorým občanom 

Edinburghu „pomohli“ v odchode zo života tak, že ich najprv opili a potom udusili. Keď bol Burke 

odsúdený a za trest obesený, jeho telo dostali anatómovia. Odberateľ tiel však nebol nikdy obvinený. 

V roku 1832 sa zákonom povolili pitvy na tých telách, ku ktorým sa nikto nehlásil.26 

V USA  sa zlodeji sústreďovali na mŕtve telá čiernych otrokov a bielych žobrákov. Na petíciu 

občanov z roku 1788 mestská rada v New Yorku nereagovala, hoci v nej zazneli obvinenia, že 

„študenti mrzačia ich telá zo zvrátenej zvedavosti a potom ich vydávajú napospas zvieratám 

a vtákom.“27 Keď prišlo ku krádežiam tiel vážených bielych občanov, protestujúce davy zdemolovali 

lekársku fakultu a napadli lekársku radu. K obchodovaniu s telami mŕtvych dochádzalo však 

v Tennessee ešte aj v 20. rokoch 20. storočia.  

                                                           
23 Bližšie pozri: SCHOTT, Heinz: Kronika medicíny. Bratislava: Fortuna Print, 1994. 648 s. ISBN 80-7153-081-
6. S. 91. 
24 Prvý deň: brušná dutina s vnútornosťami, druhý deň: hrudná dutina a v nej uložené orgány, tretí deň: hlava 
a mozog, štvrtí deň: končatiny a chrbtica, príslušné svalstvo, krvné cievy, nervy a kosti.  
25 Bližšie pozri: SCHOTT, Heinz: Kronika medicíny. Bratislava: Fortuna Print, 1994. 648 s. ISBN 80-7153-081-
6. S. 105.  
26

 Bližšie pozri: DUINOVÁ, Nancy – SUTCLIFFOVÁ, Jenny: Historie medicíny. Od pravěku do roku 2020. 
Bratislava: Nakladatelství Slovart, 1997. 256 s. ISBN 80-85871-04-1. S. 77.  
27

 Ibid, s. 76. 
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Záver 

Tak, ako môžeme v ríši Plantae sledovať symbiotický fenomén mykorízy, tak môžeme vo 

svete rituálov sledovať symbiotický vzťah tela a duše. Na základe množstva uvedených príkladov sme 

videli, že telo a duša sú v kontexte ktoréhokoľvek náboženstva, či už hlásajúceho ich kladne či záporne 

rezultujúce prepojenie, nediskutovateľným celkom a snaha ich artificiálne oddeliť s cieľom obhájiť si 

určitú teóriu, ideológiu, nemá perspektívu. Nemôžeme teda súhlasiť s Durkheimovým28 oddelením 

duše a tela ako dvoch separátnych oblastí, čiže sakrálneho a profánneho. Keď je sakrálne, tak telo 

a duša ako celok; podobne v prípade desakralizácie sa táto týka vždy oboch zložiek človeka rovnako. 

Predpokladom zdravia a svätosti človeka je v náboženskom kontexte vždy rituálna čistota, čiže tá, akú 

predpisujú sväté knihy. Na základe dnešných poznatkov môžeme retrospektívne konštatovať, že 

mnohé z hygienických predpisov, rituálov, skutočne prispeli k prevencii pred infekčnými chorobami. 

Na druhej strane by však nebolo správne hľadať ich opodstatnenie v zdravotnej doméne, pretože sa 

vždy viazali na určitú náboženskú pravdu a cieľ.  

Najcitlivejšie a prepracovanejšie predpisy a rituály sa týkajú stavu čistoty a nečistoty človeka 

v spojitosti s chorobou. V závislosti od náboženskej interpretácie etiopatogenézy alebo horoskopu sa 

pristupovalo k voľbe vhodnej rituálnej uzdravovacej metódy fyzickou očistou, vyháňaním démona 

alebo k prognóze v rámci prechodového rituálu, že je dotyčný ante exitum.   

Náboženské presvedčenia, interpretácie a rituály prvotnej či starovekej ľudskej spoločnosti sú 

v dnešnej dobe technokracie mementom, že choroba nie je prevádzková chyba nášho stroja zvaného 

organizmus a že návšteva servisu, ambulancie, ju dá do poriadku. Pozorné vnímanie a nachádzanie 

zmysluplnosti signálov29, ktoré naše telo a psychika vysielajú, by mali viesť ku kvalitatívnej analýze 

nášho spôsobu života, ktorý determinuje aj jeho kvantitatívne parametre.  

 

                                                           
28

 Bližšie pozri: TURNER, Bryan S. : Religion and Modern Society. Citizenship, Secularization and the State. 
New York: Cambridge University Press, 2011. S. 344. ISBN 978-0-521-67532-1. S. 30 - 52. 
29

 Bližšie pozri: KOMÁREK, Stanislav: Spasení těla. Moc, nemoc a psychosomatika. Praha: Mladá fronta, 2005. 
147 s. ISBN 80-204-1287-5. S. 87. 
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