
Je únorové dopoledne. Na Mauri-
ciu je stejnû sluneãno jako po zby-
tek roku. Teplota postupnû ‰plhá
ke tfiicítce. Na ru‰né ulici si muÏ
tamilského etnika nechává propi-
chovat ãelo a posléze jazyk tenk˘-
mi jehlami. Poté si nechává do
hrudi zabodat sadu háãkÛ, na kte-
ré navûsí citrusy a vydává se do
prÛvodu, kter˘m kráãejí dal‰í pro-
píchaní spoluvûrci.

Rituál je souãástí festivalu Thai-
pusam. Oslavuje populárního boha
války a vítûzství Murugana. V hin-
duistické mytologii je tento bÛh
znám˘ pfiedev‰ím vítûzstvím nad
démonem zla Tarakou, kterého po-
razil pomocí kopí a dal‰ích bod-
n˘ch a seãn˘ch zbraní. Propichová-
ním tûla mu vûfiící dûkují za pfiízeÀ
prokázanou v minulosti a snaÏí se
jej naklonit i pro dny budoucí.  

Pomocí extatické hudby se
úãastníci rituálu dostávají do tran-
zu, kter˘ jim pomáhá se s bolestí
vypofiádat. Na konci procesí jim
knûz odstraÀuje jehly, háãky a tyãe
z tûla a potírá je emulzí z popela
obûtin a limetek, která pomáhá
zranûná místa dezinfikovat. A prá-
vû na zdravotní následky rituálu
se zamûfiili brnûn‰tí v˘zkumníci
z Levyny neboli Laboratofie pro ex-
perimentální v˘zkum náboÏenství. 

CO NA·E TùLO ZVLÁDNE
âtyfiem desítkám vûfiících rozdali
vûdci nenápadné pfiístroje, které
mûfiily jejich fyziologické funkce,
a to nejen bûhem rituálu, ale
i pfied ním a po nûm. V˘sledky byly
pfiekvapující: „Tam, kde jsme pfied-
pokládali, Ïe by mohlo docházet 
ke zranûním ãi infekci, se nám 
nic podobného namûfiit nepodafiilo.
Na opak, své vlastní zdraví a kvalitu
Ïivota hodnotili úãastníci rituálu 
v˘raznû pozitivnûji,“ shrnuje v˘ -
sledky terénního experimentu je-
den ze spoluautorÛ v˘zkumu Ra-
dek Kundt. Podobnû signifikantní
rozdíl v sebehodnocení zdraví pfied
událostí a po ní u ostatních ãlenÛ
komunity, ktefií rituál nepodstoupili,
nezachytili. Zji‰tûní tak mohou po-
moci vysvûtlit, proã se na celém
svûtû po staletí udrÏují praktiky,
které jsou na první pohled ne -
bezpeãné.  

„Myslím si, Ïe na‰inec se nad
tím mÛÏe zam˘‰let z pohledu rÛz-
n˘ch forem otuÏování, které jsou
ve zdej‰ím kulturním kontextu zná-
mûj‰í,“ pokou‰í se Kundt najít pro
âechy srozumitelnûj‰í ekvivalent
hinduistické praktiky. Podle nûj to-
tiÏ i lidé, ktefií se k Ïádnému vy     -
 znání nehlásí, obãas dobrovolnû

podstupují více ãi ménû extrémní
tûlesné praktiky, které obsahují
pfiekonávání bolesti a zraÀování
vlastního tûla. AÈ uÏ je to nofiení
se do ledové vody nebo tfieba chÛ-
ze po Ïhav˘ch uhlících. 

Radka Kundta a jeho kolegy zají-
má, jak˘ smysl mají podobné rituá-
ly z evoluãního hlediska. „MoÏná
jde o ãinnosti, které si tyto komu-
nity po staletí udrÏují a vyvíjejí prá-
vû proto, Ïe jim pomáhají pracovat
s chronick˘mi onemocnûními,
u kter˘ch postrádají jiné praktiky,
jak jim ãelit. Nebo jim pomáhají vy-
rovnat se s chronick˘m stresem
a du‰evními chorobami.“

Kromû svérázného zpÛsobu léã-
by mohou rituály pomáhat také ve-
fiejnû demonstrovat vlastní tûlesné
kvality: „Vûfiíme, Ïe by takové prak-
tiky mohly mít pozitivní dopad na
reprodukci v dan˘ch komunitách,
to znamená, Ïe by mohly slouÏit
jako platformy pro signalizaci ge-
netického potenciálu dan˘ch mu-
ÏÛ, ktefií vydrÏí více bolesti, jsou
schopni se podobn˘m zpÛsobem
handicapovat, a pfiitom vykonávat

v‰echny dal‰í ãinnosti v dané ko-
munitû.“ Právû na dal‰í funkce po-
dobn˘ch praktik se chtûjí religio-
nisté z Masarykovy univerzity za-
mûfiit v dal‰ích studiích. Není to
v‰ak jediná oblast jejich v˘zkumné-
ho zájmu na ostrovû. Kromû expe-
rimentu s proÏíváním bolesti se
vûdci na jiÏní polokouli vûnují také
dal‰ím pûti projektÛm. 

PO MODLITBù NEBEZPEâÍ 
V˘zkumník Martin Lang se inspiru-
je starou hypotézou známého pol-
ského antropologa. „Bûhem svého
v˘zkumu na Trobriandov˘ch ostro-
vech Bronis∏av Malinowski pozoro-
val, Ïe Trobrianìané provádûjí ri -
tuály zejména proto, aby ovlivnili
moÏné hrozby, které je nemoÏné
ovlivnit pragmaticky. Napfiíklad
pfied rybolovem na otevfieném mo-
fii, kde ãekali ohroÏení v podobû
blíÏící se boufie a následného
ztroskotání, provádûli ochranné
 rituály. Ale tytéÏ rituály nedûlali,
kdyÏ lovili v místní lagunû, kde to
bylo pomûrnû bezpeãné a úlovek
byl pfiedvídateln˘,“ popisuje Lang.

„Malinowski spekuloval, Ïe se lidé
uchylují k rituálÛm v situacích ne -
jis toty, kdy nedokáÏou pfiedvídat,
co se bude dít, a existuje poten -
ciální riziko, které v nich vzbuzuje
úzkost a nad kter˘m zároveÀ ne-
mají kontrolu. Rituál jim pomáhá
navrátit pocit kontroly.“  

Jak ale takovou teorii experi-
mentálnû ovûfiit? V˘zkumníci své
dobrovolníky na Mauriciu nejprve
uvedli do situace, která bûÏnû vy-
volává úzkost – a tou byl vefiejn˘
projev na téma pfiírodních ka-
tastrof. Mûli za úkol pfiipravit si pû-
timinutovou prezentaci o tom, jak
se chránit pfied povodnûmi. Sou-
ãástí hodnocení bylo vymyslet co
nejvíc pfiíkladÛ. Na pfiípravu pre-
zentace mûli pouhé tfii minuty
a nic si nikam nemohli zapisovat.
Bylo jim sdûleno, Ïe jejich projev
bude nahráván na kameru a hod-
nocen vládními experty.

Je‰tû pfied samotnou prezentací
mûla ãást respondentÛ ‰anci po-
modlit se v chrámu, zatímco druhá
ãást z nich jen ti‰e sedûla v prázd-
né místnosti. U tûch, ktefií se mod-
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Jak bolest zoceluje mysl 
Mauricius mÛÏe b˘t synonymem pro vysnûnou dovolenou v exotickém ráji, obzvlá‰È v nevlídné ãeské zimû. Ne tak pro v˘zkumníky
z Masarykovy univerzity. ¤ada z nich na ostrov v Indickém oceánu jezdí za prací. Tamní etnicky i náboÏensky pestré obyvatelstvo totiÏ nabízí
unikátní mix pro studium fenoménu náboÏenství. K ãemu je dobrá bolest, kterou domorodci na Mauriciu podstupují? 
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Fotografie zachycují rituál Thaipusam, jímÏ domorodci na Mauriciu oslavují populárního boha války a vítûzství
Murugana. Ten v hinduistické mytologii porazil démona zla Taraku pomocí kopí a dal‰ích bodn˘ch a seãn˘ch zbraní.
Pomocí extatické hudby se úãastníci rituálu dostávají do tranzu, kter˘ jim pomáhá se s bolestí vypofiádat. 
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lili v chrámu, se úzkost pfied vefiej-
n˘m projevem sníÏila. Tento v˘sle-
dek potvrdil, Ïe antropologická po-
zorování opravdu odhalila dÛleÏité
efekty rituálu, nicménû experiment
v˘zkumníkÛm zatím nepomohl po-

rozumût tomu, proã rituály takto
pÛsobí. Bylo tfieba hledat dál. 

JAK OBLAFNOUT MOZEK 
Lang se sv˘mi kolegy z Levyny pro-
to uskuteãnil je‰tû laboratorní v˘-
zkum na Masarykovû univerzitû,
kde v respondentech opût vyvolali
pocit úzkosti, kdyÏ jim dali za úkol
pfiipravit si vefiejn˘ projev. Tento-
krát bylo ale souãástí zadání to,
aby pfied projevem monotónnû ãet-
li ze zobrazen˘ch titulkÛ buì text,
kter˘ se opakoval, nebo zcela ná-
hodná slova. V jiné verzi experi-
mentu pak provádûli buì opakova-
né, nebo náhodné pohyby rukou.
Vûdci pak pozorovali, zda se
u skupiny, která recitovala pfiedví-
dateln˘ text nebo provádûla pfied-
vídatelné pohyby, sníÏila míra úz-
kosti rychleji neÏ u skupiny druhé.
Recitace textu a opakované pohy-
by v experimentu mûly simulovat
typické charakteristiky rituálu, kte-
r˘ nemusí mít jen podobu kmeno-
vého tance ãi magick˘ch zafiíkáva-
del, ale tfieba modlitby: „Tyto rituá-
ly mají pevnû danou strukturu, kte-

rou je tfieba následovat. Napfiíklad
modlitba Otãe ná‰ má pfiesnû da-
né pofiadí slov, která vûfiící odfiíká-
vá,“ pfiibliÏuje Lang.

Prvotní v˘sledky ukazují, Ïe opa-
kovaná ãinnost skuteãnû zabírá.

U respondentÛ, ktefií vnímali reci-
tovaná slova v pfiedvídateln˘ch
strukturách, do‰lo k rychlej‰ímu
sníÏení úzkosti z moÏného vefiejné-
ho projevu. Martin Lang podává
vysvûtlení: „Star‰í modely popisují-
cí fungování mysli pracovaly
s pfiedpokladem, Ïe do mozku pfii-
cházejí vstupy z na‰ich smyslov˘ch
orgánÛ, které jsou zpracovávány
jakoby pfies poãítaã a následnû
z tohoto poãítaãe vyjde nûjak˘ v˘-
stup. Nicménû to by bylo velice
neefektivní, protoÏe bychom muse-
li kaÏdou milisekundu znovu analy-
zovat v‰echny vstupy a to by bylo
pro mozek nesmírnû zatûÏující.
Místo toho se nyní pfiedpokládá,
Ïe mozek vytváfií predikce toho, co
bude vnímat pfií‰tí sekundu. A po-
kud se ta predikce splní, je v‰ech-
no v pofiádku a ãlovûk nemusí uÏ
dál vûdomû prostfiedí analyzovat.“ 

V nejist˘ch situacích dochází
k tomu, Ïe mozek není schopen
pfiedvídat moÏné ohroÏení, coÏ
vzbuzuje úzkost a pocit ztráty kon-
troly. „Právû to, Ïe jsou rituály dob-
fie pfiedvídatelné díky jejich rigidní

struktufie, mÛÏe v lidech pomáhat
vytváfiet pocit kontroly nad tím, co
se bude dít, protoÏe kdyÏ uÏ nic ji-
ného, dokáÏou alespoÀ pfiedvídat
to, jak bude rituál vypadat,“ dopl-
Àuje Lang. 

Experimentálním pfiístupem ke
studiu náboÏenství je brnûnské
pracovi‰tû unikátní. Laboratofi
 Levyna pfii Ústavu religionistiky
mûla pfii svém vzniku v roce 2011
za cíl vnést do ãeského v˘zkumu
nové metody a pfiístupy. Vznikl in-
terdisciplinární t˘m sloÏen˘ nejen
z religionistÛ, ale také z antropolo-
gÛ, psychologÛ a neurovûdcÛ. T˘m
pracuje na jednotliv˘ch studiích
s renomovan˘mi univerzitami z ce-
lého svûta, vãetnû Harvardu. A vel-
mi úspû‰ní jsou i kmenoví ãlenové
Levyny. Martin Lang získal za své
v˘zkumné aktivity v roce 2017 ce-
nu Neuron Impuls v kategorii do
tfiiatfiiceti let. 

GLOBÁLNÍ LABORATO¤
„Nezab˘váme se otázkou, zda exis-
tuje BÛh, ale tím, jak odpovûì na
tuto otázku mûní lidské jednání
a chování,“ popisoval Radek Kundt
v dobû vzniku laboratofie univerzit-
nímu magazínu. A dosavadní aktivi-
ty laboratofie tento zámûr potvrzují. 

Eva Kundtová Klocová vede pro-
jekt, kter˘ zkoumá vnímání tûles-

n˘ch pozic uÏívan˘ch pfii modlitbách
i jin˘ch kaÏdodenních ãinnostech.
Peter MaÀo se vûnuje v˘zkumu to-
ho, co motivuje vûfiící k úãasti na
konkrétních rituálech, a metodolo-
gicky experimentuje s vyuÏíváním

iPadÛ, pomocí kter˘ch zkoumá part-
nerské preference v rÛzn˘ch nábo-
Ïensk˘ch a sekulárních kontextech.
V jiné studii pomáhal Lang ovûfiovat
hypotézu, Ïe strach z trestajících bo-
hÛ vedl k rozvoji civilizací. 

Proã je dÛleÏité se takov˘mi té-
maty zab˘vat? „V˘sledky podob-
n˘ch v˘zkumÛ pomáhají rozvíjet po-
znání o kultufie a promítají se tfie-
ba do multikulturního vzdûlávání.
Mohou pomáhat vyvracet urãité
pfiedsudky, upozorÀovat na mecha-
nismy vytváfiení stereotypÛ, korigo-
vat zkreslené historické interpreta-
ce a fiadu dal‰ích vûcí,“ vysvûtlil
pfii vzniku laboratofie nûkteré
z moÏn˘ch aplikací základního v˘-
zkumu v religionistice Kundt. Pro
nûj a kolegy je v‰ak na prvním
místû obecné roz‰ifiování znalostí
o kulturním fenoménu náboÏen-
ství. To totiÏ podle nûj do znaãné
míry urãuje, jaká spoleãnost je
a jak funguje. Klíã k poznání nábo-
Ïenství také mÛÏe b˘t klíãem k po-
znání na‰í vlastní spoleãnosti. 
� Martina Pouchlá
dokumentaristka a publicistka
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