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MEDITACE A �KOLA
Neutralitu �koly je tøeba hájit

Zdenìk Vojtí�ek

Je tomu skoro ètvrtstoletí, co se ve Spojených státech
konal významný soudní proces, který se týkal jednoho
z nových nábo�enských smìrù a veøejného �kolství.

Transcendentální meditace (TM) indického duchov-
ního uèitele Maharishi Mahesh Yogiho (* 1911 / 1918?)
byla prezentována jako vìdecká metoda a pro�ívala své
zlaté èasy. V roce 1975 byl dosa�en vrchol v poètu za-
svìcených pøíznivcù (mantru obdr�elo asi 300 tisíc lidí)
a v�eobecná popularita TM umo�nila, �e Maharishiho
meditaèní technika se provádìla i v amerických veøej-
ných �kolách.

 Po roce 1975 ov�em pøi�el prudký pokles. Bylo to
pravdìpodobnì té� v souvislosti se �alobou, kterou
v bøeznu 1976 podala u soudu v New Jersey skupina
rodièù, duchovních a dal�ích osob. Tato skupina u sou-
du svìdèila o tom, �e v letech 1967 - 1968 TM úèelovì
pøijala sekulární podobu, aby získala nové zájemce. Po
zevrubném vy�etøování soudce do�el k závìru, �e uèení
TM je nábo�enské povahy. Na základì tohoto rozsud-
ku a jeho potvrzení u federálního soudu v únoru 1979
byl program TM ve �kolách zastaven.

Stejnì jako meditace mù�e být za nenábo�enskou
metodu pova�ována i jóga. Tisíce lidí se u nás vìnuje
hatha-józe, ani� by se zabývali jejími nábo�enskými
koøeny. Ale stejnì jako Transcendentální meditace leh-
ce dovedla meditující a� k Maharishimu, mù�e systém
hatha-jógy v podání spoleènosti Jóga v denním �ivotì
(JD�) dovést a� k oddanosti jeho duchovnímu tvùrci,
svámímu Mahé�varánandovi.

I spoleènost Jóga v denním �ivotì má ambice plo�-
nì proniknout do èeských �kol1. Pro v�echny jejich stup-
nì má propracovánu metodiku jógických cvièení. Kromì
u�itku z tìlesného cvièení ov�em zájemci získávají jako
vedlej�í produkt úctu k Mahé�varánandovi a krok za
krokem se dostávají do prostøedí, které Mahé�vará-
nandu zbo�òuje. Od jógy tìlesných cvièení je tak v JD�
pøímá cesta k zasvìcení a k pøijetí mantry.

Jógový expert dr. Zdra�ila psal ve své zprávì pro
ministerstvo �kolství ji� v roce 1992, �e �systém Jógy
v denním �ivotì má metodicky dobøe zpracovánu hatha-
jógickou èást, tj. soustavu tìlesných cvièení, spojených
s uvìdomováním. Tato cvièení u zaèáteèníkù pøevláda-
jí. Ve své podstatì je v�ak celý systém zalo�en na bhakti-
józe. U vyspìlej�ích cvièencù roste podíl a význam du-
chovních cvièení (zejm. meditace), která zaèínají ovliv-
òovat zpùsob jejich �ivota a utváøení jejich osobnos-
ti.�2

Pøed ètvrtstoletím Amerièané dokázali uhájit nábo-
�enskou neutralitu svých veøejných �kol. U nás se to -
zatím na�tìstí bez soudních procesù - uèíme také.

n
Poznámky

1 Zdra�ila, V., Zpráva o organizaci, èinnosti a cílech spoleènosti Jóga
v denním �ivotì, 27. 11. 1992, str. 6.
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MEDITACE A �KOLA
Vá�ení ètenáøi,
také v tomto èísle se setkáváme s nìkolika novými autory. Tvùrce hlavního
èlánku tématu ��kola a nábo�enství� (a také dvou dal�ích èlánkù) je redak-
tor uèitelských novin Luká� Doubrava. Na tvorbì tématu se podílel gymna-
ziální profesor angliètiny a dìjepisu Martin Fárek. Jednu ze zpráv do domácí
rubriky zaslal èeskobudìjovický faráø Èeskobratrské církve evangelické
Daniel Matìjka. Ve stejném mìstì, na katedøe biblických vìd Teologické
fakulty Jihoèeské univerzity, pùsobí i dal�í nový autor - Jaroslav Sýkora.
Mezi recenzenty se zaøadil publicista a hlubinný ekolog Boris Merhaut.

Ze zahranièních èlánkù o hnutí Fa-lun-kung jsme vybrali obsáhlou stu-
dii z èasopisu Christian Research Journal 22 / 2 z roku 2000. Pøelo�ila ji
Noemi Prù�ová a v redakci byla ponìkud upravena a zkrácena o více ne�
polovinu.          Zdenìk Vojtí�ek
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Z KATEDRÁL
SE STANOU MUZEA

Své pojetí pojmu �sekularizace� Bryan Wil-
son uvedl ji� ve své práci z roku 1966 a do-
dnes nepova�uje za nutné v této výsti�né
definici nic mìnit. Sekularizací nazývá �pro-
ces, v nìm� nábo�enské my�lení, nábo�en-
ská praxe a nábo�enské instituce ztrácejí
svùj spoleèenský význam.�1

Ne ztráta víry, ale spoleèenského významu
Ztráta spoleèenského významu neznamená,
�e nábo�enství pøestává existovat, ani nevy-
luèuje vznik obrodných hnutí v rámci ma-
joritních nábo�enství ani import èi vznik
nových nábo�enských hnutí. Ztráta spo-
leèenského významu se nejviditelnìji pro-
jeví v poklesu èlenstva nábo�enských in-
stitucí a v poklesu úèasti na nábo�enských
aktivitách. Ale tyto dvì oblíbené statistické
polo�ky nevypovídají o procesu sekulariza-
ce v�echno. Napø. ve Spojených státech je
míra náv�tìvnosti kostelù výraznì vy��í ne�
v západní Evropì, a pøesto nelze øíci, �e by
Spojené státy byly ménì sekularizovanou
zemí. Naopak - jsou kolébkou a dodnes hlav-
ním motorem sekularizaèního procesu.

Ztráta spoleèenského významu se po-
dle Wilsona2 projevuje v následujících sku-
teènostech:
w nábo�enské instituce jsou odøíznuty od
majetku a materiálních mo�ností;

w instituce, které byly pùvodnì øízeny
nabo�enstvím, nadále podléhají sekulárním
mechanismùm (napø. instituce výchovy,
vzdìlávání, sociální práce, správy, práva
apod.);
w lidé vìnují mimoempirickým skuteènos-
tem ménì èasu a energie;
w nábo�enské instituce upadají (pokles
poètu a presti�e duchovních, pokles vlivu
na jejich pøíslu�níky apod.);
w vzorce chování lidí ménì podléhají ná-
bo�enským pøíkazùm a více se øídí racionál-
ními a technickými kritérii (Anthony Gid-
dens: �Vìt�ina z nás u� prostì nevnímá ve
svém okolí trvalé uplatòování bo�ských
a duchovních sil.�3);
w nábo�enské vìdomí (rity, modlitby, eti-
ka) je postupnì je nahrazováno empirickou,
racionální a instrumentální orientací;
w mytologická, poetická a umìlecká inter-
pretace pøírody a spoleènosti je nahrazová-
na faktickým popisem.

Tím v�ím se sekularizace stává nejen
zmìnou ve spoleènosti, ale i zmìnou spoleè-
nosti samé.

Stálým terèem kritiky
Wilsonova sekularizaèní teorie je øadu let
tvrdì kritizována. Kritikové Wilsonovi pøe-
dev�ím vytýkají, �e proces sekularizace pøí-

li� spojuje s ústupem køes�anství a �e ne-
doceòuje význam obrodných a nových ná-
bo�enských hnutí ani vzrùstající úlohu ná-
bo�enství v nìkterých asijských, afrických
a latinskoamerických zemích. Mají pravdì-
podobnì pravdu i v tvrzení, �e pøíli� ideali-
zuje oddanost a nasazení lidí pro nábo�en-
ství v pøedmoderních epochách. Dal�í výtky
míøí k tomu, �e se Wilson málo vìnuje roli
nábo�enství v kulturách s velkým podílem
národního cítìní (napø. v Polsku èi v Irsku).
Také domy�lení mo�ných náhrad tradièního
nábo�enství v sekularizovaných zemích
(napø. sekulárním humanismem èi tzv. obèan-
ským nábo�enstvím) Wilson pøenechává ji-
ným sociologùm.

Ov�em Wilsonova sekularizaèní teorie
zùstává stále inspirativní. I kdy� - jak také
vyplyne z následujícího rozhovoru - je snad
vùèi budoucnosti lidstva (nejen v nábo�en-
ském ohledu) pøece jen snad a� pøíli� pesi-
mistická.

Do poslední chvíle pøednost pohodlí
Následující rozhovor poskytl Bryan Wilson
Dingiru v listopadu roku 2000.

Pokraèuje je�tì dnes proces sekularizace?
Nejsou takové jevy jako napø. sílící funda-
mentalismus známkou jeho zastavení?

O sekularizaci s britským sociologem nábo�enství Bryanem Wilsonem

Zdenìk Vojtí�ek
Dr. Bryan R. Wilson (* 1926) je sociolog nábo�enství z anglického Oxfordu. Je známý svými pracemi
o sektách a nových nábo�enských smìrech (napø. Nábo�enské sekty, 1970) a jako tvùrce sekularizaèní
teorie (Nábo�enství v sekulární spoleènosti, 1966; Nábo�enství v sociologické perspektivì, 1982).
Zabývá se té� hnutími, která oèekávají konec svìta (Magie a milénium, 1973), a dal�ími tématy.

Z KATEDRÁL
SE STANOU MUZEA

Bryan Wilson o mo�nostech nových a obrodných nábo�enských hnutích zvrátit sekularizaèní proces

�Nová nábo�enská hnutí znamenají pokus o�ivit nábo�enský �ivot a vytvoøit prostøedí, v nìm� by bylo pøekonáno odosobnìní a
anonymita a v nìm� by bylo - by� jen nakrátko - obnoveno nìco jako komunity citu. Není pøekvapující, �e tolik nových nábo�enství
dává dùraz na skupinky, diskusní setkání, komunity nebo základní jednotky se silnými principy spoleèenství mezi relativnì malým
poètem pøíslu�níkù. ...
Taková úsilí jsou - a� doposud a jistì na Západì - jen okrajovými svìdectvími o na�í nespokojenosti a okrajovými pokusy o její
uti�ení. Nezdá se, �e by lidé byli schopni znovu utvoøit svìt, který jsme ztratili, a pokud nedojde k masivní zmìnì srdce, k autentické
revoluci my�lení a citu a k vìdomému odlo�ení mnoha vymo�eností moderního �ivota a organizace spoleènosti, je tì�ké si pøedstavit,
jak by mohl být jinak nezvratný vzorec spoleèenského poøádku znovu inspirován nábo�enstvím. A tak mù�e být takové nábo�enské
úsilí úspì�né jen okrajovì a z principu jen ve sféøe soukromého �ivota tím, �e dovolí alespoò nìkterým lidem pøekroèit nespokojenost
se souèasným stavem a stát se (rozséváním dobré vùle a oddanosti) solí zemì, která je k zachování spoleèenského øádu nezbytná.�

Bryan Wilson, Religion in Sociological Perspective, Oxford University Press, Oxford - New York 1982, str. 179, pøel. Z. V.
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Bryan Wilson.         Foto: Zdenìk Vojtí�ek

Urèitì ne. Sekularizace znamená, �e ná-
bo�enství ztrácí svùj význam v systému
spoleènosti, nikoli �e pøestává existovat.
Proces ztráty významu nábo�enství jistì
pokraèuje, i kdy� na nìkterých místech je
mo�no sledovat lokální o�ivení zájmu
o nábo�enství.

Tak�e souèasný fundamentalismus, svìtový
vzrùst pentekostálního køes�anství nebo
existence nových nábo�enských smìrù na
Západì pova�ujete spí�e za dùsledek seku-
larizace ne� za známku jejího konce.

Jistì to platí o fundamentalismu, který hledá
alternativní zdroje tradice, jen aby bránil
spoleènost pøed nezdravými dùsledky seku-
larizace. Nová nábo�enská hnutí tvoøí pouze
malý segment spoleènosti a v procesu seku-
larizace nehrají velkou úohu.

Pøesto se ale nìkdy mluví o tom, �e tento
svìt je jakoby znovu zaèarován. Nìkteøí
lidé nacházejí nábo�enské odpovìdi
i v oborech, které se pova�ují za dávno de-
mytizované - napø. v péèi o zdraví.

Je pravdìpodobné, �e k tomu dochází pro-
to, �e ná� svìt je stále ménì osobní. Ne-
osobní komunikace dnes dominuje nad
osobní. Lidé ov�em nepøestávají hledat lid-
ská uspokojení, citová uspokojení, proto�e
jinak by se cítili ztraceni. Ale toto hledání
se asi nerozvine v �iroké hnutí, které by o-
vlivnilo zpùsob, jakým spoleènost funguje.
Nábo�enské nebo duchovní aktivity, které
poskytují urèitou terapii, budou asi pokra-
èovat. Budou ale omezeny na spoleèenskou
slo�ku rekreace a neovlivní u� jiné slo�ky -
politiku, ekonomiku, právo a jiné.

Myslíte, �e by proces sekularizace mohl
nastat i ve spoleènosti, která nemá køes�an-
skou tradici a není zasa�ena vlivem Zá-
padu? Max Weber pova�oval køes�anství
za hybatele sekularizace. Jsou je�tì jiní
hybatelé sekularizace ne� køes�anství?

Køes�anství má jistì vedoucí pozici v seku-
larizaci celého spoleèenského systému.
Myslím si, �e jiná nábo�enství byla pøed-
sti�ena silným vlivem západní kultury a tech-
nologizace, a� byla jejich ideologie jakáko-
li. Pøedsti�eny byly zemì s islámskou, bud-
dhistickou i hinduistickou tradicí. Je tì�ko
od sebe odli�it technologizaci a napodo-
bení západního sekulárního modelu.

Ve svých pracích vyjadøujete pochybnost
nad tím, �e by kdy nábo�enství mohlo
získat zpìt svùj spoleèenský význam. Umíte

si pøedstavit masovou zmìnu
smý�lení a ochotu vzdát se civi-
lizaèního pohodlí tøeba pod
vlivem obav z ekonomického
kolapsu nebo ekologických
katastrof?

Myslím, �e je velmi tì�ké lidi pøe-
svìdèit o takové vyhlídce. Lidé
si budou chtít zachovat výhody,
které jim pøiná�í technologie, a�
do poslední minuty. Nepøedpok-
ládám �ádné radikální zmìny ve
�kále alternativního zpùsobu
�ivota. Budou zde jistì jednot-
livci, kteøí budou zdùrazòovat
výhody pøírodního zpùsobu
�ivota, ale nepøedpokládám, �e
se jim podaøí obrátit celou gene-
raci.

Pro nìkteré lidi pøestává být
vìda spolehlivým zdrojem infor-
mací o materiálním svìtì. Dávají pøednost
intuici, vnitønímu poznání nebo tøeba zprá-
vám od mimozem��anù. Jak si vysvìtlujete
tento posun od racionalismu?

Vìda dnes poskytuje �iroká vysvìtlení,
která ale zøídka ovlivòují �ivot jednotlivce
pøímo. To zase èiní napøíklad nová nábo-
�enství - poskytují nìco, co zasáhne pøímo
srdce jednotlivce a zaujme jeho mysl. Jsou
mnohem atraktivnìj�í, proto�e jsou mnohem
osobnìj�í. Ale vìda ovlivòuje spoleènost
v �irokém rozsahu a lidé její výsledky po-
va�ují za nìco daného a samozøejmého, ani�
by jí rozumìli. Kritizují její nedostatky, ale
zapomínají na enormní prospìch, který
poskytuje.

Jaký druh nábo�enského �ivota bude po-
dle va�eho mínìní dominovat ve 21. sto-
letí?

Myslím, �e souèasné nábo�enské instituce
èeká pozvolný soumrak. Z katedrál se sta-
nou muzea a to, co funguje jako oficiální
nábo�enství, se stane rituální pamìtí pro lidi,
kteøí si chtìjí zachovat národní, etnickou
nebo kulturní identitu. To, co pøetrvá, bu-
dou soukromé nábo�enské aktivity, pro nì�
se lidé osobnì rozhodnou - malé modliteb-
ní skupiny, které umo�ní vyjádøení citù zpù-
sobem, který by byl nelegitimní mimo nábo-
�enský kontext. Ale tyto aktivity neovlivní
celý spoleèenský systém.

Tyto aktivity také pokryjí potøebu lokál-
ního spoleèenství.

Ano, ale spoleèenství pouze vybraných lidí,
nikoliv v�ech, kteøí se v dané lokalitì nachá-
zejí, jako tomu bylo v pøípadì farností.

V rámci køes�anství se ov�em objevují rùzné
tendence, které se zdají být nosné. Nìkteøí
lidé napøíklad znovu objevují v katolické
tradici atraktivní smysl pro tajemství.

Na místní úrovni bude jistì i v budoucnu
celá øada rùzných vyjádøení lidské religio-
zity. V�dy byly efemerní aktivity, které rychle
pøi�ly a zase rychle ode�ly. Nemyslím ale,
�e by církev byla schopna tyto tendence
zachytit a rozvinout.

Nemyslíte, �e se mù�e objevit jakési nábo-
�enství budoucnosti, které by ovládlo pros-
tor, uvolnìný sekularizací?

Je tì�ké si pøedstavit, kde by se takové ná-
bo�enství vzalo a jak by získalo dùle�itost
v jiné ne� rekreaèní sféøe spoleèenského
�ivota. Velikost souèasných nábo�enských
hnutí a diferencovanost zájmù v na�í spo-
leènosti nedávají mnoho vyhlídek na to, �e
by nìjaké nábo�enství mohlo v budoucnu
dominovat.

Dìkuji za rozhovor.
n

Poznámky
1 Wilson, B., Religion in Secular Society. A Sociologi-

cal Comment, C. A. Watts & Com., London 1966, str.
xiv.

2 volnì podle: Wilson, B., Religion in Sociological Per-
spective, Oxford University Press, Oxford - New York
1982, str. 149, a dal�ích Wilsonových prací

3 Giddens, A., Sociologie, pøelo�il Jan Jaøab, Argo, Praha
1999, str. 440
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JSME PROSTÌ
KØES�ANÉ

Na protestantském køídle køes�anstva se
samostatné církevní jednotky nazývají de-
nominacemi. Jejich vznik ve svobodné a ale-
spoò do jisté míry sekularizované spoleè-
nosti má své zøejmé pøíèiny, z nich� prvoøadé
jsou pravdìpodobnì ty sociální. �Zlo de-
nominacionalismu le�í � v tom, �e církve
selhaly ve snaze pøekonat spoleèenské pod-
mínky, které je zformovaly do kastovnických
organizací,�1 napsal v roce 1929 H. Richard
Niebuhr. Pøíèinou vzniku nových denomi-
nací podle nìj nejsou ani tak problémy
nábo�enské, jako spí�e spoleèenská ne-
rovnost. Niebuhr si ve Spojených státech
v�iml, �e �první fází historie denominacion-
alismu je pøíbìh nábo�ensky zanedbaných
chudých, kteøí vytvoøí nový typ køes�an-
ství, korespondující s jejich potøebami. Pod

vlivem nábo�enské disciplíny tito chudí
vystoupí na ekonomickém �ebøíku vzhùru
a - uprostøed èerstvì nabytého spoleèen-
ského uznání - zanedbají nové chudé, kteøí
je mezitím vystøídali ve spodním patøe
spoleènosti.�2

Jako dal�í pøíèiny denominaèního roz-
tøí�tìní mù�eme spolu s Niebuhrem jmeno-
vat i nacionalismus a rasové pøedsudky, ji-
nými pøíèinami mohou být speciální dokt-
ríny, rùzné tradice, dùvody, které bychom
hledali tøeba v oblasti v rùzného tempera-
mentu, a snad je�tì i jiné. A� u� je ale jejich
vznik zpùsoben èímkoli, mno�ství køes�an-
ských denominací se zdá být v pøíkrém roz-
poru k ideálu jednoty, k nìmu� køes�any
zavázal zakladatel jejich nábo�enství.

Nic ne� Je�í� a Bible
Asi sto let pøed Niebuhrem pou�il na stej-
ném kontinentu podobná slova Alexander
Campbell (1788 � 1866). I pro nìj bylo de-
nominaèní rozdìlení køes�anù �hrozným
zlem�, jemu� lze èelit tak, �e køes�ané budou
organizováni nikoli na základì svých spe-
ciálních doktrín ani na základì jakýchkoli
tradic, ale pouze na základì místa, kde �ijí.
Hnutí, které se utvoøilo ji� kolem jeho otce
Thomase (1763 � 1854), se roku 1832 spoji-
lo s podobnì ladìnými køes�any kolem Bar-
tona Warrena Stonea (1772 � 1844) a dalo
vznik volnému svazku s názvem Køes�anská
církev � Uèedníci Kristovi.

Z my�lenky jedné køes�anské církve,
resp. jednoho sboru køes�anù v jedné obci
vyplývají dal�í charakteristiky køes�anù,
kteøí se sdru�ili kolem Campbellových a Sto-
nea a v dal�í historii se nejèastìji nazývali
�uèedníci�. Pøedev�ím je to nechu� k jaké-
mukoli sebeoznaèení, proto�e ka�dé jméno
(lat. nomen) by z nich uèinilo dal�í denomi-
naci. Oznaèují se tedy co mo�ná nej�ir�ími

pojmy � køes�ané, církev, Kristova církev
apod. Leták jedné souèasné èeské uèed-
nické skupiny (Pánovy církve) to na titulní
stranì øíká lapidárnì: �My jsme prostì
køes�ané, nepatøící k �ádné denominaci.
Køes�an je následovníkem Kristovým.�

Ov�em, jak poznamenal Bryan Wilson,
hlavním problémem nábo�enských spoleè-
ností, �které zaèínají se �irokým sebepojetím
jako �køes�ané�,3 je to, podle jakých kritérií
je �køes�an� definován. ... Proto�e campbel-
lité byli pøipraveni vstoupit do spoleèen-
ství a k eucharistii se v�emi køes�any, ale
jen s køes�any, byl tento problém více ne�
akademický.�4 Pøi jeho øe�ení si uèedníci
pomáhají prvoplánovým výkladem køes-
�anské Bible (biblickým fundamentalis-
mem), jím� pomìøují ostatní køes�any a je-
jich církevní tradice.

Podobnì je tomu i s obsahem slova
�církev�: význam tohoto slova uèedníci
chápou sice velmi �iroce jako útvar tvoøený
v�emi uèedníky èi následovníky Kristový-
mi, ale na druhou stranu trvají na tom, �e
skuteèným uèedníkem ani následovníkem
nemù�e být nikdo, kdo patøí k nìjaké
køes�anské denominaci, sleduje nìjakou
køes�anskou tradici èi se ztoto�òuje s nì-
kterým z køes�anských vyznání víry. Fak-
ticky jsou tedy �uèedníky� právì jen pøí-
slu�níci tohoto uèednického hnutí.

Tato nepøiznaná výluènost uèedníkù se
projevuje i ve vý�e zmínìném uèení o tom,
�e v jedné obci by mìl existovat v�dy jen
jeden køes�anský sbor (církev). Uèedníci
nepochybují o tom, �e tím jediným by mìl
být právì ten jejich, a proto zakládají nové
sbory i v tìch mìstech, kde ji� øada køes-
�anských církví pùsobí.

Na základì tìchto skuteèností nepøe-
kvapí, �e uèedníci se dále vyznaèují dùsled-
ným odmítáním jakékoli závazné literatury
(napø. vyznání víry, katechismù apod.)
kromì Bible a absencí pìstování jakékoli
tradice, proto�e - podle jejich názoru - právì
tradice a rùzná specifika køes�any rozdìlují.
Zøídka uvádìjí jiného svého pøedchùdce ne�
samotného Je�í�e Krista.

Z doby amerických pionýrù5 si a� do-
dnes uèedníci nesou silný individualismus,
který se v nábo�enském �ivotì projevuje
maximální samostatností uèednických
sborù a setøením rozdílu mezi duchovními
a laiky. Narozdíl od protestantských církví
hlavního proudu uèedníci zdùrazòují, �e
høíchy jsou èlovìku odpu�tìny v okam�iku
køtu6. Náhodný náv�tìvník uèednických
bohoslu�eb v�ak zpravidla zaregistruje jako
jedinou zvlá�tnost to, �e zpìv duchovních

I u nás se zvolna etabluje uèednické hnutí

Zdenìk Vojtí�ek

Skuteèností, která je církvemi pova�ována za odvìkou bolest, je
rozdìlení køes�anstva do dnes ji� nepøeberného mno�ství organi-
zaèních jednotek. Na pøekonání tohoto rozdrobení bylo s vìt�ími
èi men�ími úspìchy vynalo�eno mnoho sil. Výsledkem jednoho
z mocných pokusù je uèednické hnutí, které na�lo svoje pøíznivce
i v na�í zemi.

JSME PROSTÌ
KØES�ANÉ

Jeden z letákù v úpravì, která je typická pro
pra�skou Pánovu církev.
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písní není doprovázen �ádným hudebním
nástrojem. Uèedníci toti� k oprávnìní
pou�ívání hudebních nástrojù pøi boho-
slu�bì nenacházejí dostateèný podklad
v Novém zákonì. Také etika bývá u uèed-
níkù pøísnìj�í ne� u ostatních protestantù:
není zvykem tanèit ani pít jakýkoli alkoho-
lický nápoj.

Rùzní uèedníci také u nás
Zamìøení na prostou víru v Je�í�e a poslu�-
nost Bibli poskytuje sborùm uèedníkù
znaènou volnost. Proto se bezprostøední
pøíèinou rozdìlení Køes�anské církve -
Uèedníkù Kristových stala válka Severu
proti Jihu, která se ostatnì podobnì dotkla
i nìkolika dal�ích amerických církví.7

V prvním desetiletí minulého století (v le-
tech 1901 � 1906) se tak tvoøila hranice mezi
ji�ními a konzervativnìj�ími Církvemi Kris-
tovými (Churches of Christ) a severními
a liberálnìj�ími Uèedníky Kristovými (Dis-
ciples of Christ). Vìtev uèedníkù Kristových
se znovu rozdìlila ve 20. letech na Svobod-
né køes�anské církve (Independent Chris-
tian Churches) a na Církve Kristovy (Chur-
ches of Christ), které zùstávají zdr�enlivé
ke sdru�ování jednotlivých sborù do vìt-
�ích (napø. misijních) organizací a k pou�í-
vání hudebních nástrojù.

Nìkteré my�lenky uèednictví se staly
bì�nou souèástí amerického protestantismu
a spoleènì s misionáøi uèednického hnutí
pronikaly do celého svìta8. Na na�e území
se ve vìt�í míøe dostaly zásluhou pa�ova-
ných èeských výtiskù knih Amerièana Ro-
berta Colemana a Argentince Juana Carlose
Ortize v 80. letech 20. století. Uèedniètí mi-
sionáøi v�ak u nás mohli veøejnì pùsobit a�
po roce 1989.

Od roku 1990 se konstituovala skupina
amerických misionáøù a studentù z Církví
Kristových, k nim� se postupnì pøidávali
i èe�tí studenti. Vystupovali pùvodnì pod
jménem Køes�ané v Praze. V souèasnosti se
pra�ský sbor nazývá Kristova obec a brnìn-
ský Kristova církev. Kristova obec v Praze
poøádá veøejné akce pod hlavièkou na-
daèního fondu Koinonia (bývalé Centrum
studia angliètiny a Bible).

I dal�í èeské uèednické sbory se sou-
støedily kolem amerických misionáøù Církví
Kristových. Je to Pánova církev v Praze
a Církev Bo�í v Hradci Králové, Litomy�li
a Èeských Budìjovicích.9 V�echny sbory
vystupují naprosto samostatnì a nezávisle,
i kdy� se jejich èlenové vìt�inou znají
a stýkají. Vìt�í míøe spolupráce se nebrání
pra�ská Kristova obec a brnìnská Kristova
církev. Èeská situace tak odrá�í rozmanitost
sborù Církví Kristových ve Spojených stá-
tech.

Církvím Kristovým - stejnì jako jiným
køes�anským církvím - se zatím nepodaøilo
významnìji oslovit èeskou sekularizovanou
veøejnost. Paradoxní je, �e veøejnost se
o tuto denominaci zaèala zajímat a� v sou-
vislosti s aférou banky Bohemia. Americký
Národní snìm Církví Kristových se stal obìtí
podvodu této banky s fale�nými smìnka-
mi. Podstatnou èást jeho majetku se na-
konec podaøilo zachránit díky úsilí a repu-
taci èeské Ekumenické rady církví.10  Národ-
ní snìm Církví Kristových je ov�em tìlesem,
který uèednické hnutí pøesahuje.11 Jeho èle-
nem je na 50 amerických denominací a pou-
ze jednou z nich jsou Uèedníci Kristovi.

Odtud a� potud
Radikalita uèení a nároky na osobní �ivot
v Církvích Kristových zpùsobily od�tìpení
také nìkolika kontroverzních nábo�enských
spoleèností. Od nejvýznamnìj�í z nich,
Mezinárodních církví Kristových (ICC), se
pøíslu�níci Církví Kristových ostøe distan-
cují. Po skromných zaèátcích v Bostonu
roku 1986 se ICC12 pod vedením svého za-
kladatele Kipa McKeana roz�íøily po celém
svìtì.  Podaøilo se jim to pravdìpodobnì
díky pyramidovému zpùsobu získávání
a pøípravy uèedníkù a za cenu vytvoøení
manipulativního prostøedí, které je právem
oznaèováno za sektáøské.

V Èeské republice pùsobí Mezinárodní
církve Kristovy teprve od roku 1996. Pra�ský
sbor vystupoval nejprve pod jménem Pra�-
ská církev Kristova (resp. Církev Kristova
v Praze), kvùli získání statutu obèanského
sdru�ení v roce 1997 se pøejmenoval na
Pra�ské spoleèenství Kristovo.13

Nedobrovolnì mezi církvemi
Ale zpìt k uèedníkùm: narozdíl od Mezi-
národních církví Kristových (ICC) jsou sbo-
ry uèednického hnutí pøijímány vìt�inovou
spoleèností i køes�anskými církvemi vìt�i-
nou kladnì, nebo alespoò neutrálnì. Snaha
uèedníkù o sjednocení na minimálním zá-
kladì Bible a následování Krista je jistì sym-
patická i jiným køes�anùm. Zùstává ov�em
otázka, zda tento vysoký cíl lze vùbec na-
plnit. Podobnì jako svého stínu se èlovìk
nemù�e zbavit ani tradice - i uèedníci samo-
zøejmì mají svou �protitradièní� tradici.
Navíc z tradice lze èerpat a její absence,
neznalost èi nepøiznání ochuzuje.

Ani urèitým zvlá�tnostem, charakteris-
tickým pro ka�dou skupinu lidí, se není mo�-
né vyhnout (v�dy se nakonec najde nìco
jako napø. odmítání hudebních nástrojù).
Koneènì ani minimální vìrouèná báze není
zárukou toho, �e nedojde ke vzniku dvou
velmi podobných, pøesto na sobì nezávis-
lých útvarù (jak dokládá pøíklad Prahy, v ní�
pùsobí Kristova obec i Církev Pánova).

Jednodu�e - uèednické hnutí ukazuje to,
co se stalo i v jiných pøípadech:14 zápasem
proti denominacím dochází nevyhnutelnì
ke vzniku dal�í (a nadto silnì výluèné)
denominace.

n

Poznámky
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�Odmítání vìrouèných dokumentù vychází z názoru, �e v�echny lidmi sepsané doku-
menty víry posléze vedly k rozdìlení køes�anù na stoupence a odpùrce. Ne formální
správnost nebo nesprávnost, nýbr� sjednocující nebo rozdìlující pùsobení jsou mìøít-
kem projevù víry. Uèedníci jsou pøesvìdèeni, �e jedinou písemností, která nerozdìluje,
nýbr� spojuje v�echny køes�any, je Nový zákon, kniha inspirovaná. Proto má v církvi
platit jen to, co uèil Je�í� a jeho apo�tolé podle Nového zákona. V�e ostatníjsou privát-
ní názory.�

Pavel Filipi, Køes�anstvo, CDK, Brno 1998, kap. �Uèedníci Kristovi�
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MOON SOBÌ
A SVÝM

Úèastníci konference �Obèanská spoleènost a kultura míru�, která se konala ve dnech 24. - 26.
listopadu 2000 v Praze.       Foto: Daniel Matìjka.

Dvì konference poøádané pøívr�enci Reverenda Moona

Daniel Matìjka

Zámìr se zdaøil. Se�li se jako obvykle v luxusním Top Hotelu
v Praze. Pozvání pøijala - jak to s potì�ením konstatoval pøedseda
konference PhDr. Juraj Lajda - øada význaèných osobností poli-
tického, nábo�enského, akademického a kulturního �ivota,1 dodej-
me: vesmìs ovìnèených akademickými tituly. Pohodová atmosfé-
ra, v�e bohatì sponzorované organizacemi, které zalo�il sám
reverend Moon se svojí chotí na podporu míru ve svìtì.

MOON SOBÌ
A SVÝM

Pozvánky, zaslané na dìkanát vysoké �koly,
pracovníkovi církve, obèanskému sdru�ení,
které aspiruje na registraci dle budoucího
zákona o církvích, zástupci policie a re-
prezentantùm dal�ích profesí, nezùstaly bez
odezvy. Pøita�livì formulovanému tématu
a nabídce úhrady ve�kerých nákladù po-
zvaní neodolali. Patrnì také proto, �e mnozí
z nich nevìdìli, kdo stojí v pozadí.

Nìkdej�í Sdru�ení Ducha Svatého pro
sjednocení svìtového køes�anstva, zalo�e-
né reverendem Sun Myung Moonem jako
mesiá�em lidstva, je známé nejèastìji jako
�masová seznamka�, cílenì pøesahující hra-
nice národù a ras. Sám uctívaný tvùrce kul-
tu a jeho man�elka jako Praví rodièe spolu
se svým týmem pøidìlí podle fotografií ka�-
dému pøipravenému uchazeèi partnera èi
partnerku. V�e vyvrcholí na masovém sva-

tebním obøadu a otevøe se tak cesta ke vzni-
ku ideální rodiny. Mladým lidem pøíprava
k �dokonalosti� trvá pøibli�nì tøi roky.

Tato nábo�enská spoleènost v�ak v po-
sledních letech na veøejnosti pùsobí stále
ménì jako církev, zato se sna�í zviditelnit
a získat respekt prostøednictvím konferencí
a spoleèenských akcí, které se konají pod
hlavièkou stovek nejrùznìj�ích zákrytných
organizací, z jejich� názvù a programu není
na první pohled patrné spojení s hnutím
reverenda Moona. Nejaktivnìj�í z tìchto
organizací je u nás dnes Federace rodin za
mír ve svìtì a sjednocení (FFWPU).2

Zatím dvì poslední konference u nás
ov�em uspoøádala Mezinábo�enská a mezi-
národní federace za mír ve svìtì (IIFWP).
První z nich, pod názvem �Obèanská spo-
leènost a kultura míru�, byla pokusem o od-

povìï na výzvu
generálního ta-
jemníka Organi-
zace spojených
národù Kofi An-
nana, týkající se
reformy OSN
a vize svìta pro
pøí�tí tisíciletí.
Tyto problémy
má prý Sun My-
ung Moon ji�
s pøedstihem promy�leny. Organizace
IIFWP a FFWPU zalo�il právì kvùli nim. Ví,
jak obnovit morální hodnoty, rodinu a ob-
èanskou spoleènost.

Na tuto konferenci navazovala dal�í,
která se konala 27. ledna v pra�ském hotelu
Ol�anka. Ta ji� byla soustøedìna na jediné
téma, na rodinu. Tedy téma, které je pro
Moona a jeho pøívr�ence naprosto základ-
ní. Tato konference probìhla paralelnì se
Svìtovým festivalem kultury a sportu, který
byl ve dnech 26. - 30. ledna uspoøádán
v New Yorku. Jeho souèástí byl i obøad ob-
novení man�elského slibu a posílení rodin-
ných hodnot.

Úèastníkùm pra�ské konference byla
pøislíbena mo�nost nejen tuto konferenci
sledovat v devadesátiminutovém záznamu,
ale také se k obøadu pøipojit. Z tohoto dù-
vodu platila pozvánka, rozesílaná té� úèast-
níkùm listopadového setkání, také pro man-
�ele a man�elky pozvaných. Pøíjemná po-
známka na závìr: Náklady spojené s ces-
továním a stravováním hradí poøadatel.

Ji� první, listopadová konference moh-
la vyvolat u neznalých úèastníkù èi pozoro-
vatelù iluze. Nejen láskyplnou atmosférou
a prezentací, ale také vlastními texty. Dr.
Chung Hwan Kwak, prezident IIFWP,
v uvítacím dopise tvrdí, �e Rev. Moon v�dy
prosazoval názor, �e globální transformace
a nastolení svìtového míru nelze dosáhnout
pod hrozbou pou�ití síly. Míru mù�eme
dosáhnout spí�e zmìnou v lidském srdci.
My�lenka jistì pøijatelná, ale stì�í pro toho,
kdo ví, �e k Moonovu panství patøí také
zbrojaøské podniky a �e nástrojem sjedno-
cení mù�e být podle Moonovy teologie tøe-
ba tøetí svìtová válka.3

Pozoruhodné návrhy vyhlásili 19. srp-
na 2000 i delegáti �Assembly 2000�, konfe-
rence poøádáné také IIFWP. Tyto návrhy
byly urèeny generálnímu tajemníkovi OSN
a doporuèují:

1) rozvoj dvoukomorového systému
v OSN ...;

2) zakládání 4 km �irokých mírových

z  d o m o v a

Logo poøádající Mezi-
nábo�enské a mezi-
národní federace za
mír ve svìtì
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zón pod správou OSN v konfliktních ob-
lastech...;

3) zøízení viditelné diplomatické pøí-
tomnosti Spojených národù v ka�dé zemi...;

4) ustanovení celosvìtové oslavy Dne
Pravých rodièù za podpory Spojených ná-
rodù ...

Èlovìku by se chtìlo øíci: Koneènì pøi-
�el nìkdo, kdo tomu rozumí a kdo by se
mohl pod zá�titou OSN ujmout praktické re-
alizace. Koneènì mozek, který v�e udìlá za
nás! Problém je, �e moonistické organizace
jsou v odborných kruzích i ve zku�enosti
mnoha posti�ených zcela odùvodnìnì
pova�ovány za nástroj nebezpeèného de-
struktivního kultu.4 Na tom nic nezmìní ani
øada krásných, dokonce køes�ansky vy-
hlí�ejících my�lenek, citace Bible ani po-
vzná�ející nábo�enské ideje.V moonistickém
nábo�enském rámci v�echno nakonec slou�í
k ovládnutí tìch, kteøí se zapojí. Úèast osob-
ností, které se nechaly pozvat, bude døíve
nebo pozdìji propagaènì vyu�ita k budová-
ní iluzorního obrazu o ryzosti zvoucích
organizací a k roz�íøení jejich vlivu.

Proto je jistì na místì otázka, zda není
v takovém pøípadì naivní pomý�let na nì-
jaký kontakt na úrovni opravdového dia-
logu. Pøíkladem mù�e být úèast ThDr. Jose-
fa Hromádky5 a jeho projev, pøednesený na
konferenci. V prostøedí, v nìm� byl proslo-
ven, dostal zcela odli�ný význam. Neinfor-
movanému obèanovi se mù�e pøihodit, �e
pøi svém �ivotním hledání kdovíkomu naiv-
nì naletí. Teolog by mìl ov�em vìdìt, �e
ka�dá modla se udr�uje pøi �ivotì jen tím, �e
má své ctitele, �e doká�e znovu vzbudit
zájem, pozornost i úèast. A to tøeba jen za
úhradu nákladù.

n

Poznámky
1 Z materiálù konference
2 Family Federation for World Peace and Unification, dal�í

názvy viz Vojtí�ek, Z., Netradièní nábo�enství u nás,
Dingir, Praha 1998.

3 Thomas Gandow: Munbewegung, str. 97 a dal�í pub-
likace.

4 Stále lze s u�itkem èíst Steven Hassan: Jak èelit psychic-
ké manipulaci
zhoubných kultù
(Janeèek, Brno
1994) a øadu za-
hranièních publi-
kací.

5 Viz Evangelický
týdeník Kostnic-
ké jiskry 33/
2000. ThDr. Josef
Hromádka byl
v letech 1989/90
místopøedsedou
vlády ÈSFR, nyní
pracuje jako faráø
Èeskobra t r ské
církve evangelic-
ké.

Známìj�í �Federace
rodin za mír ve svìtì
a sjednocení� zùstala
tentokrát v roli spon-
zorské organizace.

Nabírá øímskokatolické køes�anství druhý dech?

Adam Fi�er

Hlavním bodem programu setkání hnutí a nových komunit øím-
skokatolické církve v pra�ské Paegas arénì dne 28. dubna 2001
bylo vystoupení Chiary Lubichové, zakladatelky a prezidentky Hnutí
fokoláre. Její projev Nová evangelizace ho mj. pøedstavil jako sílu
schopnou realizovat mnohé z nových vizí pape�e Jana Pavla II.
pro církev v tøetím tisíciletí. Leccos naznaèuje, �e v této nejvìt�í
køes�anské denominaci zvolna dochází k významným zmìnám,
i kdy� asi ne k takovým, po jakých volají nìkteøí radikálové.

JEDNOTA JAKO
CHARISMA

Vznik nových hnutí a komunit v øímsko-
katolické církvi spadá pøevá�nì do období
po II. Vatikánském koncilu (1962-1965), který
pøinesl katolíkùm celou øadu zásadních zmìn
a vìt�í otevøenost církve. Hnutí fokoláre je
výjimkou, nebo� jeho poèátky se datují u�
do první poloviny 40. let. Jsou neodmysli-
telnì spjaty s postavou mladé Italky jmé-
nem Sylvie Lubichová.

Tuto oddanou katolièku v�dy velmi lá-
kalo studium filozofie, k jejímu velkému
zklamání ji ale na univerzitu nakonec nevza-
li. Jako absolventka uèitelského ústavu na-
stoupila na místo uèitelky na vesnických
�kolách v okolí jejího rodného Tridentu. Po
vstupu do tøetího øádu svatého Franti�ka
(ne�ila tedy øeholním �ivotem) pøijala jméno
Chiara (podle sv. Kláry). Pøi náv�tìvì naza-
retského domu v Loretu pro�ila u� jako de-
vatenáctiletá první velký duchovní zá�itek:
�Loretánský dùm odhalil mému srdci (�)
cestu, která se pozdìji zkonkretizovala po-
dle vzoru Svaté rodiny v sou�ití lidí �ijících
v panenství i v man�elství, kteøí se plnì -
i kdy� odli�ným zpùsobem - darují Bohu.��1

Pocítila, �e její duchovní cestou nebude ani
man�elství, ani klá�ter, ale cosi nového, �ne-
standardního.� Dne 7. prosince 1943 se
tehdy tøiadvacetiletá Chiara na m�i zasvì-
cuje Bohu a toto datum se pova�uje za vznik
spirituality fokoláre.

Prakticky se ale její zrod odehrál v at-
mosféøe bolesti, utrpení a zoufalství, je� pøi-
nesla tehdy zuøící druhá svìtová válka v po-
dobì spojeneckého bombardování, které
tì�ce dolehlo i na Trident. Malá skupina
dívek spolu s Chiarou nicménì nepropadla
beznadìji: �Ptaly jsme se: existuje ideál, za
který se vyplatí dát �ivot? (�) Ideál, který
nedoká�e znièit �ádná bomba? A odpovìï

pøi�la. Ano takový ideál existuje. Je to Bùh.�2

Svùj smysl �ivota objevily v prostém ode-
vzdání se novozákonnímu ideálu vzájemné
lásky a jednoty. A rozhodly se ho �ít na-
plno ve spoleèné domácnosti zasvìceným
�ivotem. Jejich zvlá�tní komunitu pozdìji
kdosi nazval focolare, co� je italské ozna-
èení pro rodinný krb.

Místním lidem nebylo moc jasné, kam ji
zaøadit. Kolovaly fámy, �e jde o komunisty,
jindy zase, �e to jsou protestanté, proto�e
dívky vìnovaly mnoho èasu ètení bible.
Pøesto se jejich ideje ukázaly jako �ivota-
schopné a naka�livé - bìhem nìkolika mì-
sícù se roz�íøily do okolí a získaly si stovky
následovníkù. Roku 1947 dostalo nové
hnutí schválení od tridentského biskupa,
a proto�e zaèalo pøesahovat oblast místní
diecéze, pøestìhovala se Chiara o rok pozdìji
do Øíma. Rok 1948 je ale pro Hnutí fokoláre
dùle�itý i z jiného dùvodu: tehdy se s ním
setkává italský katolický novináø Igino Gior-
dani, který se stává prvním fokolarínem
�ijícím v man�elství a otevírá fokoláre pro
v�echny �enaté a vdané.

Rychle rostoucí hnutí zanedlouho pro-
niklo i za hranice Itálie. Tento rozvoj vedl
k jeho dal�ímu rozèlenìní - v roce 1956 vzni-
ká vìtev dobrovolníkù tzv. volontárù, oko-
lo èlenù �ijících v man�elství se utváøí hnutí
Nové rodiny, øeholníci zakládají Hnutí øehol-
níkù a Hnutí øeholnic, dále vzniká Knì�ské
hnutí pro knìze, pro mladé pak GEN (nová
generace), Mladí za sjednocený svìt atd.

Oficiálního schválení Svatého stolce se
Hnutí fokoláre doèkalo po dlouhé dobì
zkoumání a hodnocení roku 1962, o nìkolik
let pozdìji je schválena i jeho vnitøní struk-
tura. Podle stanov má být v èele Hnutí
fokoláre v�dy �ena, která �pøesto�e nemá
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svátostné svìcení, mù�e stát v èele církev-
ního organismu, v nìm� vedle laických èlenù
mají �iroké zastoupení i knì�í, øeholníci
a øeholnice a jeho� spiritualitu sdílí kromì
nich i znaèný poèet biskupù.�3 S tím sou-
visí i jeho zøetelný mariánský akcent - velmi
èasto se pro nìj pou�ívá názvu Dílo Marii-
no (Opera di Maria), který, jak øíká Chiara,
�se nejlépe hodí k na�í spiritualitì.�

Jiným obèas u�ívaným názvem je Hnutí
jednoty. Podle Chiary pøedstavuje právì
jednota hlavní fokolarínské charisma (du-
chovní dar), je� se ov�em neuplatòuje pouze
v rámci katolické církve. Podobnì jako pape�
Jan Pavel II. jezdí i Chiara Lubichová po
svìtì a navazuje pøátelské kontakty s pro-
testanty, �idy, muslimy, buddhisty aj. Kromì
ocenìní za mezinábo�enský dialog (1977 -
Templetonova cena, 1994 - èestná pøedsed-
kynì Svìtové konference nábo�enství za
mír, WCRP), sbírá èestné doktoráty univer-
zit po celém svìtì a získává uznání pøed-
ních osobností vìdy a kultury. Fokolaríni ji
zbo�òují a mnozí dávají svým dcerám jména
jako Chiara, Chiaretta, Chiarella. Ve fokola-
rínských èasopisech se to jen hem�í jejími
citáty a rùznými pojednáními o jejích my�-
lenkách - napø. �Podnìty k matematickému
pojetí nekoneèna v porovnání s nìkterými
spisy Chiary Lubichové.�4

Ov�em mýlil by se ten, kdo by se dom-
níval, �e tuto pozoruhodnou vùdèí osob-
nost, která zasahuje svou èinností do mno-
ha oblastí spoleènosti vèetnì politiky, tí�í
odpovìdnost za tak velké dílo. Chiara k tomu
øíká: �Já necítím vùbec tíhu odpovìdnosti.
Já myslím, �e Bùh, který zalo�il toto dílo -
proto�e církev na�e hnutí vidí jako dílo Bo�í,
samozøejmì s pøispìním èlovìka - tentý� Bùh
povede dál toto hnutí, jestli�e my se bu-
deme sna�it udìlat svùj díl.�5

Na tyto a podobné výroky poukazují
i odpùrci Díla Mariina. Jestli�e se toti� ka�dá
èinnost tohoto hnutí pova�uje za pøímé Bo�í
dílo, stávají se pak jeho aktivity prakticky
nekritizovatelné. Nìkteøí fokolaríni jej také
opou�tìjí a nejeden bývalý èlen vyjadøuje
své rozèarování z �elitáøství, vy�adovaného
sebeumrtvení ve prospìch jednoty se spo-
leèenstvím, idealizovaných vztahù atd.�6

Ka�dopádnì je dnes toto hnutí uznávanou
souèástí øímskokatolické církve, loajální vùèi
jejím autoritám. Kritikové nìkdy dokonce
jízlivì poznamenávají, �e aèkoliv se v ná-
zvech jednotlivých vìtví Hnutí fokoláre (je
jich kolem 20) èasto vyskytuje pøívlastek
�nový� (Nové mìsto apod.), má jejich ideo-
vý základ znaènì konzervativní charakter.7

Sama Lubichová patøí mezi poradce pape�e.

Ten fokolarínùm mj. umo�òuje setkávání ve
svém letním sídle v Castelgandolfo.

Dílo Mariino si za necelých �edesát let
existence získalo nespoèet pøíznivcù a roz-
�íøilo se do 182 zemí. Na celém svìtì existu-
je okolo 650 komunit fokoláre, ve kterých
sdílí spoleèný majetek asi 3 650 fokolarínù
v celibátu a 2 150 v man�elství. Kromì nich
je tu ale dal�ích 21 000 volontárù, jejich�
závazky jsou ponìkud volnìj�í. V øadách lidí
hlásících se ke spiritualitì fokoláre najdeme
dále desítky tisíc øeholníkù a knì�í, mno�ství
laikù, køes�any - nekatolíky (70 000), nekøes-
�any a lidi bez vyznání (desítky tisíc). Poèet
pøíznivcù jde øádovì do miliónù.8 Ka�do-
roènì se pro v�echny konají letní setkání
zvaná mariapoli (Mariino mìsto). Svìtové
ústøedí hnutí se nachází v Rocca di Papa
v Itálii.

Mezi pozoruhodné fokolarínské projek-
ty patøí tzv. citadely. Jde o sídla, jejich� oby-
vatelé se sna�í vybudovat �mìsta budouc-
nosti� v duchu køes�anského evangelia. Na
svìtì jich je zatím asi 20, pøièem� jejich
zamìøení mù�e být rùzné: zemìdìlství, øe-
meslná výroba, mezinábo�enský dialog atp.
Ekonomika spoleèenství chce být alterna-
tivou k hospodáøství zalo�eném na indivi-
dualismu a ziskovosti. Jde o jakýsi �pokus
o aplikaci logiky lásky do logiky ekonomie�.
Je do nìj zapojeno asi 700 podnikù po celém
svìtì.

Pøi své vùbec první náv�tìvì v ÈR se-
známila Chiara Lubichová úèastníky s pa-
pe�ovou ideou nové evangelizace. Dnes,
kdy se zdá, �e tradièní køes�anství ztrácí

svou schopnost oslovit souèasného èlovì-
ka a kdy v tradièních zemích katolíkù poma-
lu, ale jistì ubývá, zní výzva k nové misii
velmi odvá�nì. Skuteènì novátorskou je
ov�em pøedstava Jana Pavla II. o tom, �e
evangelizace nemá být jen zále�itostí knì�í,
øeholníkù a biskupù, ale také laikù. Chiara
k tomu øíká: �Kdysi jsme my laici byli lidmi,
kteøí mìli jenom naslouchat a uèit se nìèe-
mu. Teï si církev uvìdomila, �e laici mají
charismata. (�) Zkrátka je to nová evange-
lizace, která pro nás laiky je ú�asná, koneènì
mù�eme naplno rozvinout svoji víru.�5

O pøevá�nì laických církevních hnutích
(Hnutí fokoláre, Chemin Neuf, Koinonia
Jana Køtitele, Katolická charismatická ob-
nova, Emmanuel aj.9) pape� doslova øíká, �e
�pøedstavují v pravém slova smyslu skuteè-
ný Bo�í dar pro novou evangelizaci a mi-
sijní práci�10 a �e mohou sehrát rozhodující
roli pøi nástupu �jara církve�. Pokud se
pape�ùv plán splní, bude to urèitì velké pøe-
kvapení, a to pøedev�ím pro samotné ka-
tolíky.

n

Poznámky
1 bro�ura Chiara Lubichová a Hnutí fokoláre
2 Ch. Lubichová, F. Zamboniniová: Dobrodru�ství jed-

noty, str. 40
3 tamté� str. 131
4 èasopis Nové mìsto 3/2001
5 tisková konference 27.4.2001, Praha - Ledeburská za-

hrada
6 magazín AD 4/2001, str. 25
7 www.focolare.net Jedná se o kritickou stránku bývalých

èlenù Hnutí fokoláre
8 Údaje jsou pøevzaty ze statistik zveøejnìných Hnutím

fokoláre.
9 blí�e viz napø. Dingir 1/00 str. 30, 3/00 str. 22

10 Redemptoris Missio, Zvon Praha 1994, kapitola 72

Chiara Lubichova na ruzyòském leti�ti v Praze.        Foto: Jaroslav Hodík.
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BAR MICVA
NENÍ JEN OBØAD

Dospìlost je v judaismu dùle�itý a pøesnì vymezený pojem

Adam Fi�er

Do Terezína, bývalého �idovské ghetta a vìzení zároveò, se 22.
února 2001 opìt vrátil �idovský �ivot, sice jen nakrátko, ale zato ve
svobodných pomìrech. Tøináctiletý americký �idovský chlapec Marc
Maged zde toho dne vykroèil do dospìlosti a stal se bar micva.

BAR MICVA
NENÍ JEN OBØAD

z  d o m o v a

V �idovství pøedstavuje slavnost bar mic-
va (syn pøikázání) mezník v �ivotì èlovìka
(do urèité míry se dá pøirovnat ke katolické
svátosti biømování) - z dítìte se stává dospì-
lý mu�, beroucí na sebe øadu závazkù.

Od malého �idovského kluka, který se
teprve seznamuje se �idovským �ivotem, se
neoèekává, �e bude odpovìdný za plnìní
v�ech pøedpisù judaismu. Podle halachy,
�idovského zákona, do vìku tøinácti let za
chlapce pøed Bohem odpovídá jeho otec.
Pøi nejbli��í pøíle�itosti po tøináctých naro-
zeninách (zpravidla o �abatu) se koná
slavnost bar micva a tato odpovìdnost
pøechází z otce na syna, který se tak stává
v nábo�enském smyslu dospìlým, odpo-
vìdným sám za sebe a povinným plnit pøed-
pisy �idovské víry. Otec to stvrzuje formulí
baruch se petarani: �Nech� je po�ehnán
Ten, který mì nyní zprostil od ve�keré po-
vinnosti za nìho.�

V praxi to znamená napø. to, �e od to-
hoto okam�iku mù�e být mladý mu� v sy-

nagoze volán k pøedèítání z Tóry èi zapo-
èítán do minjanu - minimálního poètu de-
seti dospìlých �idù nutného pro zahájení
ka�dé veøejné bohoslu�by.

V období pøed samotným obøadem
probíhá pøíprava na tento dùle�itý krok
a chlapec se seznamuje se svými povinnost-
mi vùèi Bohu i lidem.Tato pøíprava dále za-
hrnuje výuku hebrej�tiny a pouèení o tom,
jak si uvázat tfilin, co� jsou modlitební øe-
mínky s malými krabièkami obsahující úryv-
ky z Tóry napsané na lístcích. Tfilin se nosí
na hlavì a na rukou.

Judaismus nezapomíná ani na dívky, ty
ale vìku nábo�enské odpovìdnosti dosa-
hují u� jeden den po dvanáctých naroze-
ninách. Tehdy se �idovská dívka stává bat
micva, dcerou pøikázání, v tradièním �idov-
ském pojetí jí to ale nepøiná�í tolik povin-
ností jako mu�ùm. �ena napø. není volána
k pøedèítání z Tóry, není zapoèítávána do
minjanu ani si neuvazuje tfilin. Jiné to je ale
v neortodoxnì pojatém judaismu, kde rozdíl

mezi mu�skou a �enskou rolí
pøi bohoslu�bì ani v dal�ích
ohledech nemusí být tak
velký.

Takový vstup do dospì-
losti je samozøejmì význam-
ná událost pro celou rodinu
a dùvod k velké oslavì. Proè
si rodina Magedových ze
Spojených státù pro slav-
nost bar micva svého syna
Marca vybrala Terezín ve
vzdáleném Èesku? Tragédie
jménem holokaust (�oa) toti�
hluboce poznamenala �idov-
stvo po celém svìtì, a to i ty
�idy, jich� se smrt a utrpení
soukmenovcù v Evropì bez-
prostøednì nedotkly. Mezi nì
patøí i Magedovi, jejich� syna
doma velmi oslovila právì

kní�ka o Terezínu a zejména osud terezín-
ských dìtí.

Aèkoli tuto americkou rodinu bezpro-
støednì nic nespojuje ani s Terezínem ani
s na�í zemí, cítí sepjetí se v�emi obì�mi
holokaustu a mìli velký zájem na tom, aby
se jejich syn stal dospìlým právì na tomto
smutnì proslulém místì. �Hodnì jsme pøe-
mý�leli o nìjakém významnìj�ím místì pro
tuto bar micva, které by pro nás bylo také
spirituální. A Terezín samozøejmì vnímám
jako posvátné místo - je to, jako kdybychom
jeli do Izraele a mìli bar micva na Massadì,�
øíká Randy Magedová, Marcova matka.

S pøípravou celé akce pomohla èeská
�idovská liberální kongregace Bejt Simcha,
která zde u� v minulosti poøádala jiné
�idovské slavnosti. Pro tento obøad byla
vybrána i pomìrnì zajímavá místnost - bý-
valá tajná modlitebna v té èásti Terezína, kde
byli kdysi vìznìni dán�tí �idé.

Malý Marc je v mnohém jako ka�dý jiný
kluk jeho vìku � tráví volný èas u inter-
netu, rád se dívá na televizi a sleduje fotbal
a hokej. Zároveò je ale patøiènì hrdý na své
�idovství a svým vstupem do dospìlosti
právì v Terezínì chce ukázat, �e nemíní Hit-
lerovi umo�nit posmrtné vítìzství. Terezín-
ská bar micva Marca Mageda tak pøedsta-
vuje dal�í doklad toho, jak hluboce zasáhla
�oa nejen do osobního, ale i do nábo�en-
ského �ivota �idù v Evropì a po celém svìtì.

n

Pramen
Newman, J., Sivan, G., Judaismus od A do Z, pøelo�ili Mar-
kéta a Du�an Zbavitelovi, Sefer, Praha 1992

Po�ehnání pro �syna pøikázání� Marca.      Foto: Adam Fi�er.

Svitky Tóry v modlitebnì v Terezínì.
Foto: Adam Fi�er.
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�Nejprve bych rád vysvìtlil, proè nebylo
jasné, kdy tato slavnost zaène,� prohlásil
na úvod známý astrofyzik dr. Jiøí Grygar.
�Bylo to zpùsobeno tím, �e bylo tøeba pro-
vést nároèné astrologické výpoèty, aby-
chom mohli získat údaje k optimálnímu èasu
pøedávání cen, aby pøedávání mìlo co nej-
pøíznivìj�í dopad,� dodal s úsmìvem na
omluvu pozdního zaèátku Jiøí Grygar a po-
kraèoval: �Nejprve bylo nutné stanovit pøes-
né datum narození Sysifa, co� nebylo nijak
tì�ké. Narodil se 17. 3. 1995 v této místnos-
ti. V dobì narození Sysifa byla planeta
Merkur v souhvìzdí Hranostaje, Venu�e
v konjunkci Slonu, Mars se nacházel na roz-
hraní souhvìzdí Divoké kachny, Uran byl
v zatáèce,� vypoèítával za v�eobecného ve-
selí Jiøí Grygar.

Krátce na to za doprovodu meditaèní
hudby zaèalo pøedávání samotných cen. Jak
se ji� stalo tradicí, nebylo v podstatì komu.
V kategorii dru�stev si pro sádrové odlitky
nepøi�el ani jeden zástupce z ocenìných.

Bronzovým Bludným balvanem byla ale-
spoò pomyslnì odmìnìna internetová do-
ména www.doktorka.cz za vyu�ití internetu
pøi propagaci psychedelického pojetí medi-
cíny a pseudovìd. Na �doktorka.cz� nalezne
zájemce napøíklad �rady mága Alberta Ig-
natìnka (který údajnì zalo�il nìkolik vìd-
ních oborù èi umí rozdávat telekinetické
kopance na dálku), propagaci homeopatie,
astrologie, parapsychologie a dal�í. Jak po-
dotkli èlenové Sysifosu, název �doktor-
ka.cz� je matoucí a doporuèili pøejmenová-
ní na �léèitelka.cz�, ��amanka.cz� èi �ulet.
cz�.

O pøíèku vý�e, na stupni støíbrném, se
umístil Nedìlní Blesk za proslavení léèitele
Karla Vaòáka, který dle názoru Sysifosu
dovede svým vynálezem luxovat lépe pe-
nì�enky pacientù ne� jejich nádory. Za ve-

likého smíchu pøítomných fyzikù byla ve
struènosti pøedstavena zázraèná metoda
Karla Vaòáka, který pomocí pøístroje Kvant
4 �nasává do hadice kvantové èástice, které
filtruje, obohacuje a poté soustøedìným
proudem vstøeluje na nádor�. Nedìlní Blesk
cenu obdr�el nikoli za pobavení èeské veøej-
nosti, ale za vyvolání fale�ných nadìjí u sto-
vek tì�ce nemocných pacientù.

Zlatého Bludného balvana si odnesla
firma Embitron za �výrobu a prodej virtuál-
ních pøístrojù EAV, které jsou podle výrob-
cù zalo�eny na jiných ne� obvyklých fyzikál-
ních èi chemických základech, je� zatím není
zvykem zveøejòovat. Jak dodali èlenové Sy-
sifos, �lpìní firmy na svém zvyku nezveøej-
òovat zázraky ze své vývojové kuchynì jí

bohu�el znemo�òuje získat hned nìkolik No-
belových cen�.

Ceny se udìlovaly také v kategorii jed-
notlivcù. �Já u� �ádné ocenìní nepotøebuji,
ocenila mì anglická královna a mùj výrobek
ke své spokojenosti pou�ívá i pape�,� zvo-
lal Vladimír Kube�, který jako jediný si pro
cenu osobnì pøi�el. ��ádám, aby Sysifos
provedl analýzu mého vynálezu a vìøím, �e
a� pøí�tì pøijedu, nebudou zde �ádní skepti-
ci, proto�e skeptici, jak víte, to jsou kapitu-
lanti. A doufám, �e za rok z vás v�ech bu-
dou optimisté,� dodal pøi pøedávání jakési
záhadné èerné hvízdající krabièky do rukou
Jiøího Grygara. Ten naopak pøedal Vladimíru
Kube�ovi støíbrného Bludného Balvana �za
objevení nebezpeèných resenù, vra�edné
resenomie a tajné mezinárodní organizace,
která jde svìtové populaci po krku�.

Bronzový Bludný Balvan putuje za
oceán do Spojených Státù ke Stanislavu
Grófovi. Tento v èeských zemích známý psy-
chiatr byl ocenìn za �pøetavení �amanských
praktik hyperventilace do takzvaného holo-
tropního dýchání, skrze nì� lze zpùsobit
v mozku chemickou bouøi a navodit tak pøi-
otrávenému mimoøádné pocity a zá�itky�.

Zlatý Bludný Balvana patøí doc. RNDr.
Ivo Chudáèkovi, DrSc., který byl ocenìn za
�tøeskuté objevy a metody v teoretické i ex-
perimentální psychotronice, radionice a za
zavádìní ódické technologie do ka�dodenní
praxe v laboratoøi FYZAP i mimo ni�. Ivo
Chudáèek svou neúèast omluvil dopisem,

Ji� potøetí byly udìleny Bludné balvany

Jiøí Koubek

Leto�ní, ji� tøetí, udìlování Bludných balvanù pøi Èeském klubu
skeptikù Sysifos za mimoøádné výkony pøi matení èeské veøejnosti
a rozvoji blátivého zpùsobu my�lení v roce 2000, zaèalo znaènì
bludnì a zmatenì. Organizátoøi stanovili zaèátek slavnosti v jiný
èasový okam�ik pro své èleny a v jiný pro novináøe, a tak akce pro
mnohé zaèala s více ne� pùlhodinovým zpo�dìním.

BLÁTIVÉ
MY�LENÍ 2000

�Skeptici jsou kapitulanti,� prohlásil laureát støíbrného Bludného balvanu 2000 Vladimír Kube�.
�Jedinì optimisté mohou bojovat proti zlu.� - Vpravo v pozadí dr. Jiøí Grygar v roli zplnomoc-
nìného a mimoøádného vyslance Sisyfa. Foto: Jiøí Nosek
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Zá�itky skeptické publicistky
Nav�tívila jsem s docentem Milanem Rojkem výrobce odru�ovaèù geopatogenních zón. Pan Boháè z Mní�ku pod Brdy se pochlubil:
�Lidé si o tìch mých Geosanech (hliníkové fólie zatavené v igelitu asi za 3 tisíce Kè, pozn. aut.) prostì vyprávìjí. Dìlám to tady
s nìjakým panem doktorem Zemákem, který si to vzal jako svojí metodu, a vlastnì tím léèí lidi. Je to normální klasický lékaø, ale zamìøil
se na homeopatii, proto�e si myslí, �e klasická medicína je pøíli� drastická a má vedlej�í úèinky, zatímco homeopatie je nemá. Ale aby
ta homeopatie byla úèinná, tak se musí zachovat zdravý zpùsob �ivota. Lidi nesmí le�et v nièem, co jim dává cizí informace, aby ta
informace toho homeopatika zabrala. Tak�e je potøeba, aby v jeho bytì nebyl jak elektrosmog, tak nìjaké zemní vlivy.�

Z materiálù, které od výrobce odru�ovaèù dostávám, se pak je�tì dovídám, �e jednou týdnì vysedává u toho obvoïáka v ordinaci,
a nabízejí spolu vytypovaným pacientùm Geosany. O provizi neuvìøitelného lékaøe se samozøejmì nic nepraví. �Ty zemní vlivy ale
neumíme mìøit, na to neexistuje �ádný pøístroj,� informuje bezelstnì hostitel.

�Jak potom víme, �e existují?�
�To je právì ten problém: Poznáte to na tom, �e se v urèitém místì necítíte dobøe. Jste taková nervózní, �patnì spíte, budíte se, lidi

se potìj. Kdy� to místo zmìníte, tak potí�e okam�itì ustanou. Tak�e podle toho se ví, �e nìco musí bejt co na nás takhle pùsobí a co
ty problémy vyvolává.�

�U rùzných potí�í existuje pøece dost reálných a zjistitelných pøíèin. Proè to svádìt na geopatogenní zóny, které se �nijak zmìøit
nedají�?�

�Ka�dej na to není vnímavej. To je právì ten prù�vih. Proutkaø mi øekl: vá�enej pane, tady v tom baráku nebydlete, nadìlejte tady
z toho sklady. Sdìlil jsem to mému kamarádovi, který bydlí v bytì pod námi. Ptal jsem se ho, jak se v tom bytì cítí, a on mi øekl, �e mu
nìjak otékají nohy, a jeho �ena do jedné v noci ète, pak si vezme dva prá�ky na spaní a probouzí se jako spráskaný pes. Po tøech letech
jsme spolu zjistili, jak se to dá odstranit, vymysleli jsme a sestrojili Geosan. Vyzkou�el jsem to na své �enì, které zarùstal mí�ní kanál,
a ta si brzy pøestala dávat veèer mokrý hadr na hlavu.�

Odcházíme s docentem Rojkem naplnìni ú�asem. Cítím nutkavou potøebu dát si hadr na hlavu.
Vìra Nosková, èlánek vy�el 19. 8. 1998 v pøíloze Svobodného slova

ve kterém napsal: �Slovutní ochránci vìdy,
oceòuji, �e v tìchto tì�kých dobách pro
èeské vìdce a èeskou vìdu máte stále smysl
pro �ert. Vá� �ert sdílím, ale ka�dý dobrý
�ert by mìl být krátký, proto se na va�i �er-
tovnou slavnost nedostavím. S pozdravem
Ivo Chudáèek.�

Ti, kteøí vydr�eli pøi pøedávání cen a� do
samého závìru, se mohli pokochat pohle-
dem na nefal�ované filipínské léèení, kdy
pozvaný �zázraèný léèitel� z bøicha �nic ne-
tu�ícího náhodného� diváka na provizorním
operaèním stole vytáhl nejprve slepé støevo
a poté �est �pekáèkù. Dodejme, �e oním
zázraèným léèitelem nebyl nikdo jiný, ne�
pøedseda Magického klubu Praha dr. Josef
Kaiser, èlen Sysifosu.

Ceny klubu skeptikù se letos udílely po-
tøetí a èlenové devítièlenné rady vybíraly
z mnoha desítek nominací, které získali vlast-
ním pozorováním èi jim byli zasláni napøí-
klad od posluchaèù rozhlasu èi ètenáøù no-
vin. A který z laureátù na slavnosti nejvíce
chybìl jednomu z èlenù poroty, dr. Jiøímu
Grygarovi?

�Zcela urèitì Ivo Chudáèek. A to z toho
dùvodu, �e je to èlovìk, který má vzdìlání
ze stejné fakulty jako já - matematickofyzi-
kální - a dosáhl vysoké hodnosti doktora
vìd, tak�e v jeho pøípadì je obzvlá�� po-
vá�livé, èím se nyní zabývá,� prohlásil Jiøí
Grygar. �Byl jsem jednou na jeho semináøi v
ústavu, ve kterém pracuji. Shromá�dila se
tam jakási elita na�í fyzikální obce a dr.

Chudáèek tam kýval kyvadélky a pøedvádìl
pyramidy ze �pejlí. Samozøejmì mu ty ex-
perimenty nevycházely, ale jeho odvaha by-
la obdivuhodná. Mìli jsme ho v nominacích
ji� v minulých letech, nyní jsme ohodnotili
jeho celo�ivotní dílo a shodli se na tom, �e

Za okam�ik bude z pacientova tìla vyta�eno �est �pekáèkù. �Filipínský léèitel� dr. Josef Kaiser
provádí za zvukù orientální hudby operaci holýma rukama. Foto: Jiøí Nosek

jeho význam ve smìru blátivého my�lení
pøesahuje význam roku 2000.�

n
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�Pro své zdokonalení potøebujete mistra, který by vás
chránil a peèoval o vás,� øíká o sobì Li Chung-è ,́ zaklada-
tel Fa-lun-kungu.              Foto: CRJ

Na demonstraci pøed dvìma lety èínská vlá-
da zjevnì nebyla pøipravena. Znervóznìlí
vùdci Komunistické strany Èíny zaèali sek-
tu ihned pozornìji monitorovat a sna�ili se
udr�ovat její èinnost pod kontrolou. Po zat-
èení asi stovky jejích pøedstavitelù ov�em
protesty vypukly nanovo. Reakcí vlády
bylo oznámení zákazu praktikování Fa-lun-
kungu (22. èervna 1999). Dùvodem mìlo být
nebezpeèí pro politický poøádek. Èínská

média zprostøedkovala tuto oficiální zprávu
veøejnosti a odsoudila Fa-lun-kung za pro-
pagaci �povìrèivého a zlého my�lení.�1 Li-
dový deník v Èínì prohlásil: �Mìli bychom
být bdìlí a vyvarovat se povìr, proto�e
mohou zmást na�e my�lení, podlomit na�i
vùli k boji, otøást na�ím pøesvìdèením a
znièit na�i soudr�nost.�2

Mezi vyznavaèi Fa-lun-kungu nalezne-
me nejen chudé, kteøí do�li k závìru, �e je

komunismus pøipravil o v�ech-
ny nadìje vkládané do èínské
spoleènosti, ale také vzdìlané
lidi, a dokonce i èleny Komuni-
stické strany. Pøívr�enci tohoto
hnutí se cítí frustrováni a ne-
pochopeni. Prohla�ují, �e neu-
silují o politickou moc, ale �e
pouze chtìjí být uznáváni jako
legitimní nábo�enské uskupe-
ní s povolením k praktikování
svého pøesvìdèení. Jejich vy-
znání zahrnuje morálku, man-
�elskou vìrnost a tìlesné cvi-
èení, ale také vy��í principy
pravdy, soucitu a zdr�enlivosti.
Takové zásady mohou spoleè-
nosti jen prospìt, tvrdí pøívr-
�enci Fa-lun-kungu.

Fitness, nebo nová víra?
Je�tì ne� se Fa-lun-kung (nebo
také Falun Dafa) dostal do cen-
tra pozornosti èínské politiky,
zaujal od svého zalo�ení v roce
1992 podstatným zpùsobem
veøejnost. Jeho popularita sou-
stavnì rostla, a to pøedev�ím
mezi ni��ími vrstvami obyvatel-

stva nejen v Èínì, ale i v zemích, jako je Aus-
trálie, Kanada, �výcarsko a Spojené státy.
Pozorovatel by se mohl podivit, co je Fa-
lun-kung vlastnì zaè, kdy� vzbuzuje tolik
politické kontroverze v Èínì a je tak popu-
lární v zahranièí. Na tuto jednoduchou otáz-
ku není lehké najít jednoduchou odpovìï.

Pro mnohé, kteøí dodr�ují cvièební re�im
a morální standardy, je Fa-lun-kung pouze
prostøedkem k udr�ení fyzické kondice
a zlep�ování sebe sama. �Nikoho neuctívá-
me, nemáme �ádné rituály, ka�dý mù�e svo-
bodnì pøijít a odejít, nemáme �ádnou orga-
nizaci,� øekla Australanka, praktikující Fa-
lun-kung, Caroline Lamová3. Pro Lamovou,
stejnì jako pro ostatní, kteøí se schází k pro-
vádìní pìti pøedepsaných cvikù (zahrnují
pomalé, vìdomím øízené pohyby a dechové
techniky) je motivací k vìrnosti Fa-lun-kun-
gu úleva od stresu a kladný vliv na zdraví.

Zakladatel hnutí øíká: �Jsme obyèejný-
mi èleny spoleènosti ... Pouze brzy vstává-
me, abychom si zacvièili. Jsme populární
hnutí masového cvièení.�4 Pøesto by byl
omyl pokládat Fa-lun-kung pouze za fitnes-
sovou horeèku. Filozofie a morální kodex za
tìlesnými cvièeními mají hlub�í význam.
Jako koøeny jsou uvádìna buddhistická
a taoistická uèení, ale spí�e ne� k buddhis-
mu má Fa-lun-kung* daleko blí�e ke staro-
dávnému cvièení èchi-kung, co� je forma
taoismu spojená s osobní disciplínou (mo-
rálka, meditace a dechová cvièení) a získá-
ním duchovní energie nebo �ivotní síly (èchi
se pøekládá jako ��ivotní síla�).

Ti, kdo Fa-lun-kung praktikují do hloub-
ky, se sna�í proniknout k �ivotní síle èchi,
a tak se pøiblí�it osvícení. K tomu zdokonalují
falun, vnitøní �kolo dharmy�. O tomto �kole
dharmy�** vìøí, �e je zmen�eninou vesmíru
a �e se v souladu s ním také otáèí a vstøe-
bává vesmírnou energii, èím� oèi��uje tìlo
od �patných elementù. Pøístup k vnitønímu
falunu (který je údajnì umístìn v podbøi�ku,
co� má být du�evní støed tìla) lze dosáh-
nout cvièením tìla a mysli.

Podle zakladatele a vùdce hnutí Li
Chung-è´ mù�e Fa-lun-kung pøinést celou
øadu výhod od mo�nosti odvrácení stárnutí
a vyléèení chronických nemocí a� po nad-
pøirozené schopnosti, jako je vidìní skrz
hmotu �tøetím okem�.5 V�echny atraktivní
u�itky a zvlá�tní schopnosti jsou jednodu�e

Èínské nábo�enství Fa-lun-kung dva roky tvrdì bojuje s úøady

Christine Dallmanová a J. Isamu Yamamoto

Pøed více ne� dvìma lety se sekta Fa-lun-kung dostala poprvé do
ohniska zájmu �iroké svìtové veøejnosti. 25. dubna 1999, tìsnì
pøed desetiletým výroèím masakru na námìstí Tchien-an-men, se
pøímo pøed brány centra pekingské komunistické moci sjelo 10 -
15 tisíc stoupencù tohoto nábo�enství, aby zde vsedì a ti�e pro-
testovali proti diskriminaci ze strany úøadù. Od té doby se støídají
represe úøadù s protesty pøíslu�níkù tohoto nábo�enství. - Autoøi
se v rozsáhlém èlánku v èasopise �Christian Research Journal�
22/2 sna�í shrnout, co je vlastnì Fa-lun-kung.         (red.)

ÈÍNSKÉ
KOLO DHARMY

* Slovo fa je èínským výrazem pro ústøední buddhistický
pojem �dharma�, lun znamená �kolo� a kung je pojmem
pro zdokonalování (kultivaci) �ivotní síly èchi. Právì
práce s èchi je základem hnutí Fa-lun-kung.

** �Dharma� je obsáhlý pojem s významy jako �kosmický
zákon�, �etická pravidla a normy�, �Buddhovo uèení�,
�univerzální pravda� apod. - pozn. red.
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dosa�itelné pro ka�dého - instrukce jsou
zdarma ke sta�ení na internetu nebo se dají
získat pøi náv�tìvì veøejného semináøe.

Mu� v pozadí hnutí
Li Chung-è´, který o sobì prohla�uje, �e byl
poslán na zem nadpøirozenou bytostí,6 se
v rozhovoru pro èasopis Time odmítl tímto
tématem zabývat. Øekl: �Nepøeji si o sobì
mluvit na vy��í úrovni. Lidé by tomu nero-
zumìli.�7 Abychom ale pochopili podstatu
hnutí, je pøesto tøeba zaèít u jeho vùdce.

Narodil se roku 1951 v Changchunu,
v severovýchodní èínské provincii Jilin.
�V dobì jeho dospívání probíhala kulturní
revoluce (1966 - 76),� upozoròuje jeden pi-
satel, �a Li nemìl �ádné, nebo témìø �ádné
mo�nosti vzdìlávání. �koly a univerzity byly
zavøené a mláde� poslána na venkov, aby si
vyzkou�ela �ivot rolníkù.�8 Li øíká, �e jeho
prvním zamìstnáním byla hra na trumpetu
v jakémsi koèovném souboru umìlcù. Po-
tom pracoval ve státním zemìdìlském úøa-
dì. Výèet jeho povolání zahrnuje také vojá-
ka, vy�koleného pro boj s meèem, a mistra
bojového umìní. Poslední dvì jmenovaná
povolání si osvojil v arénì, která ho nejvíce
ovlivnila - v èchi-kungu.

Li prohla�uje, �e zaèal studovat èchi-
kung ve ètyøech letech v èínských horách,
kdy� sedával u nohou uèitelù staré tradice
a vstøebával jejich uèení. Ve svém vzdìlá-
vání pokraèoval, dokud nevyvinul svou
odno� èchi-kungu. �Li øíká, �e byl vyvolen
svými uèiteli, aby pøijal principy toho, co se
pozdìji stalo ideologií Falun dafa. Proè zrov-
na on? Mo�ná si mistøi mysleli, �e jsem dost
dobrý, øíká Li.�9 Liovo uèení má být nebýva-
le dùle�ité, proto�e jeho duchovní moc je
prý nadøazena Muhammadovi, Buddhovi
a Je�í�ovi (o nìm� Li øíká, �e byl také bud-
dhou). Li prohla�uje, �e byl povìøen �nej-
vy��í bytostí�, aby pøi�el na zem a zachránil
lidstvo pøed zkorumpovanou morálkou
a technologickým zlem vìdy.10

V roce 1992 Li zalo�il sektu a zaèal uèit
své principy. Tì�il z toho, �e v posledním
ètvrtstoletí se obnovoval zájem o èchi-kung
zejména mezi vysoko�kolskými studenty
a nezamìstnanými. Skupina Fa-lun-kung se
rychle rozrostla do velkého hnutí. Èínská
vláda se pokusila Liovy aktivity omezit.
V té dobì (mezi rokem 1994 a 1996 - v tom se
prameny rùzní) se Li rozhodl pøestìhovat
do Spojených státù, kde byl vøele pøijat svý-
mi americkými následovníky. Li øídil svùj
první semináø Fa-lun-kungu v Houstonu 12.
øíjna 1996. V souèasné dobì sídlí v Man-
hattanu a �ije z honoráøù za své knihy.11

Následovníci pova�ují Liovy spisy za
posvátné, pøedev�ím jeho hlavní text Zhuan
Falun (Roztoèení kola dharmy), který byl
vydán v roce 1994. Jedná se o soubor Lio-
vých uèení, který slou�í jako návod na se-
bezdokonalení jednotlivcù v �pravdì ves-
míru�.12 Propagaèní materiál Falun Dafa
hlásá, �e �opravdový praktikující pøirozenì
získá u�itek, ani� by o nìj musel �adonit.
Ve�kerá zdokonalující energie a v�echna
dharma jsou obsa�eny v Knize a èlovìk je
pøirozenì získá proètením Velké Dharmy ...
V�echny posvátné knihy svìta slou�í jako
pomocné materiály k Zhuan Falun. Pouze
Zhuan Falun skuteènì vede k sebezdoko-
nalení.�13

Tento autoritativní a exkluzivní tón pros-
tupuje celým Liovým uèením. �Pro své zdo-
konalení potøebujete mistra, který by vás
chránil a peèoval o vás,�14 øíká o sobì. Va-
ruje pøed jinými duchovními vùdci a tvrdí,
�e mnozí lidé jsou pouze pøevtìlenými dé-
mony, kteøí se mohou dokonce pøevlékat za
mnichy.15

Kritika svìta, nadìje v praxi
Liovo uèení údajnì vede k lep�ímu zdraví,
návratu mládí a k nadpøirozeným silám. Pro-
to medicína existuje pouze pro ty, kdo nevìøí
doopravdy. Li zakazuje svým stoupencùm
vyhledat lékaøskou pomoc a prohla�uje, �e
ètením jeho knih se jim zdraví vrátí. Provo-
zování Fa-lun-kungu údajnì mù�e vyhladit
vrásky, vrátit �edým vlasùm jejich pùvodní
barvu, obnovit menstruaèní cyklus u �en
po menopauze a vyléèit tuberkulózu. �Va�i
nemoc znièím já sám,�16 pí�e Li.

Svìt je podle Lia kosmickým smeti�tìm.
�V�echno �patné padá sem k nám,� øekl
svým pøívr�encùm v Austrálii.17 Li hovoøí
o �neuvìøitelném úpadku lidské morálky ...
Konkrétním pøíkladem mù�e být hudebník
nebo zpìvák. V minulosti musel takový
èlovìk projít nároèným výcvikem, aby si
osvojil pìvecké techniky a k tomu je�tì
zvládl hudební teorii. V dne�ní dobì stojí
na pódiu èlovìk nehezkého vzhledu s ne-
upravenými vlasy a køièí ze v�ech sil ...�
Dal�í zka�enosti, které rozpoznává, jsou ji�
tradiènìj�í témata lidské morálky: zneu�ívání
drog, homosexualita a man�elská nevìra.18

Do výètu zla této zemské øí�e se podle
Liova rozpoznání míchají také hrozby z ji-
ných svìtù. Ve svém rozhovoru pro Time
hovoøil o vlivu mimozem��anù na spoleè-
nost. �Jeden druh mimozem��anù vypadá
jako lidé, ale má nos tvoøený kostí,� øekl
a poznamenal, �e jiní vypadají jako ducho-
vé. Li prozradil, �e se objevili na zemi nìkdy

kolem roku
1900. �Ka�dý
si myslí, �e
vìdci objevu-
jí sami od se-
be,� pokraèu-
je, �jsou ale
manipulováni
mimozem��a-
ny... V kulturní a duchovní oblasti vlastnì
u� èlovìka ovládají.� Tito mimozem��ané
mají v úmyslu nahradit lidstvo klony.19

Li tvrdí, �e moderní svìt se svou morál-
ní zka�eností (a zly vìdy) smìøuje k záhubì.
Ta se vyhne jen tìm, kdo vzhlí�ejí k Fa-lun-
kungu jako k záchranì. Li prohla�uje, �e byl
poslán, aby zachránil lidstvo z jeho záva�né
situace. Pouze on zná �pravdu o kosmu�
a ví, co se má stát. Pouze osvícení uniknou
katastrofì.20

Klíèem je práce na sobì
Ti, kdo cvièí Fa-lun-kung pouze pro uvol-
nìní stresu a zlep�ení kondice, i ti, kdo
vzhlí�ejí k Liovu Zhuan Falun pro duchov-
ní vedení a osvícení, mají nìco spoleèného:
touhu po zlep�ení sebe sama. Jedna prak-
tikující �ena z New Jersey shrnula svùj zájem
o hnutí takto: �Je to zpùsob vylep�ení fyzic-
ké kondice a morálního charakteru. V zásadì
bych øekla, �e je to �ivotní styl.�

n
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PÁN BÙH NENECHÁVÁ
PROPADAT

Nábo�enství se na �kolách neznámkuje, podmínky pro výuku jsou také liberální

Luká� Doubrava

Nábo�enství a �kola. Na první pohled se mù�e zdát, �e jde jen o urèení pravidel pro mo�nou výuku
nábo�enství. Téma je v�ak slo�itìj�í. Kromì toho, �e zde platí zcela odli�né legislativní podmínky pro
registrované a neregistrované nábo�enské subjekty (co� nic nevypovídá o jejich kvalitì a skuteèném
pøínosu spoleènosti), jde zde hlavnì o problém, kdy uèitel zaène bìhem standardní výuky (tøeba
dìjepisu) propagovat své nábo�enské my�lení. Vìøící uèitel je tak sám s dìtmi mezi ètyømi stìnami
vystaven velkému misionáøskému poku�ení - zaèít pùsobit na dìti prezentací svých názorù, úèelovým
výkladem daného pøedmìtu, navádìním k rituálním praktikám své víry, orientací na extrémistické
vidìní svìta...

PÁN BÙH NENECHÁVÁ
PROPADAT

t é m a

Jaroslav Müllner: �Pokud øeditel zjistí nìjaké poru�ování zákona,
které souvisí s nábo�enskou, rasovou, národnostní èi jinou ne-
sná�enlivostí, je povinen výuku na �kole okam�itì ukonèit.�

Foto:  Luká� Doubrava.

Zákon je nedostaèující
Výètem vý�e uvedených mo�ností by mohl
vzniknout dojem, �e situace v na�em �kol-
ství je více ne� vá�ná. Na�tìstí je pravdou
opak. Je tedy potøeba hned na zaèátku jas-
nì øíci, �e v tomto èlánku jde buï o drobné
pøípady, anebo je�tì spí�e o hypotetickou
pøedstavu situací, které by mohly nastat,
na ne� by ale mìly být �koly pøipraveny.
Jak tedy celou zále�itost vztahu �koly
a nábo�enství vidí souèasný zákon a ostat-
ní pøedpisy?

Základní informaci o vzdìlávání v ob-
lasti nábo�enství podává Listina základních
práv a svobod (èl. 16, odst. 3), kde se øíká,
�e zákon stanoví podmínky vyuèování ná-
bo�enství na státních �kolách. Tím kon-
krétním zákonem má pak být v prvé øadì
zákon �kolský (è. 29/84 Sb.). Zde je v�ak
celé téma zatím o�etøeno více ne� skromnì.
Pouze ve dvou paragrafech 5 (pro základní
�koly) a 7 (pro �koly støední) se shodnì
praví, �e daný typ �kol �umo�òuje té� nábo-
�enskou výchovu�.

�Podle na�eho názoru není toto ustano-
vení zatím dostateènì promítnuto do práv-
ního øádu, a proto se sna�íme v návrhu �kol-
ského zákona tuto legislativní situaci zlep-
�it,� vysvìtluje situaci námìstek ministra
pro regionální �kolství Jaroslav Müllner.

V�e zatím øe�í pokyn
Pøesto�e tedy zákon o této vìci prakticky
vùbec nehovoøí, uèitelé, a zvlá�tì pak øedi-
telé státních �kol, nejsou bez orientace, jak
mají v této oblasti postupovat. K tomu jim
slou�í �Pokyn ministra �kolství, mláde�e
a tìlovýchovy ÈR k nábo�enské výchovì
v základních, støedních a speciálních �ko-
lách�. Pokyn platí od záøí 1998 a je pode-

psán dnes ji� bývalým ministrem Janem
Sokolem.

Z pokynu se dozvíme, �e výuku mohou
na �kolách vykonávat povìøení zástupci
registrovaných církví a nábo�enských spo-
leèností. Konkrétnì to má probìhnout tak,
�e nejdøíve zástupce registrované nábo�en-
ské spoleènosti sdìlí øediteli zájem na �kole
vyuèovat. Pak vedení �koly musí jasnì in-
formovat rodièe o této nabídce (doslova
�prokazatelnì�, jak se praví v pokynu).
Dále prakticky staèí, aby na nabídku zarea-
goval jeden jediný rodiè, a �kola musí pro
výuku nabízeného nábo�enství poskytnout
prostor. Pokyn toti� �ádný minimální poèet
zájemcù z øad �ákù nestanoví. Luxus výuky
tøeba i pro jediného �áka je èásteènì eli-
minován mo�ností spojit �áky do jednoho
místa a jedné hodiny výuky, a to tøeba hned
z nìkolika blízkých �kol. Návrh nového �kol-
ského zákona je ji�
pøísnìj�í a po�aduje
rodièovské schválení
pro minimálnì deset
�ákù.

Po projeveném
zájmu o výuku a po-
skytnutí lektora da-
nou nábo�enskou
spoleèností se mù�e
zaèít vyuèovat, a to
za státní peníze: uèi-
tel nábo�enství je
placen ze �kolského
rozpoètu. Vyjma �kol
církevních se pøed-
mìt pak zaøadí jako
nepovinný, tudí� se
neznámkuje. Z to-
hoto pokynu také vy-

plývá, �e kdy� o výuku po�ádá daná ná-
bo�enská skupina na soukromé, ale dokon-
ce i na církevní �kole, musí jí vedení �koly
vyhovìt. Zvlá�tì v pøípadì církevních �kol
by tak mohla nastat více ne� podivná, nebo
pro nìkoho i nepøíjemná situace. Uprostøed
vìt�iny katolíkù mohou být ve své víøe vy-
uèováni napø. dva tøi svìdci Jehovovi...

Registrace jednoznaènì zvýhodòuje
Toto výsostné právo pravidelného vstupu
na �kolu je v souèasné dobì pøiznáno jen
jedenadvaceti vyvoleným. Nový návrh zá-
kona, který sni�uje hranici pro registraci
z deseti tisíc èlenù na pouhých tøi sta, by se
v�ak pøiznání stejných spoleèenských vý-
hod (vèetnì výuky nábo�enství) stejnì po-
dle tohoto diskriminaèního zákona novì
registrovaných nábo�enských spoleèností
netýkal.
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Ano, opravdu diskriminaèního, a to
proto, �e mnohé zatím neregistrované ná-
bo�enské skupiny (a v budoucnu registro-
vané maximálnì druhoøadì) jsou mnohem
liberálnìj�í a ve své èinnosti prùhlednìj�í
ne� tøeba ji� osm let registrovaní svìdci Je-
hovovi. Ani na ministerstvu �kolství nejsou
touto situací nijak nad�eni. �Není v kom-
petenci ministerstva �kolství tuto situaci
øe�it. Zde jde jednoznaènì o zále�itost mi-
nisterstva kultury, které udìlilo svìdkùm Je-
hovovým registraci,� vysvìtluje námìstek
Müllner.

Zdá se v�ak, �e aktivity svìdkù nejsou
na �kolách pøíli� èasté. �Setkala jsem se za-
tím s jediným pøípadem, kdy svìdci Jeho-
vovi po�ádali øeditelku pra�ské �koly, aby
mohli na této �kole pùsobit. Øeditelka se na
nás obrátila, co má dìlat. Nezbylo nám nic
jiného, ne� jí napsat, �e jim vstup na �kolu
povolit musí, pokud nìkdo z rodièù �ákù
projeví zájem o výuku (podá písemnou �á-
dost),� informuje Marie Vrbová, také z od-
boru regionálního �kolství ministerstva �kol-
ství, mláde�e a tìlovýchovy.

Povolení, které nemusí platit napoøád
Pokud se øediteli �koly profil registrované
nábo�enské skupiny nezdá nebo pøi hospi-
tacích bìhem hodiny nábo�enství zjistí, �e
lektor svým výkladem pùsobí na �áky proka-
zatelnì negativnì, mù�e podle Jaroslava

Müllnera zasáhnout. �Øeditel mù�e
odmítnout registrovanou nábo-
�enskou skupinu jen ve chvíli, kdy
bude umìt dokázat, �e výuka ná-
bo�enství není v souladu s mravní-
mi a humánními zásadami vzdì-
lávání a nedìje se na základì prin-
cipu tolerance a nábo�enské plu-
rality.�

Øeditel by tedy pøi sporu s re-
gistrovanou nábo�enskou skupi-
nou mìl s celou situací seznámit
pøímého nadøízeného, co� je refe-
rát �kolství na okresním úøadì nebo
odbor �kolství krajského úøadu.
�O celé situaci se musí úøad dozvì-
dìt u� jen proto, �e odsud plynou
øediteli finanèní prostøedky na od-
mìnu pro lektora nábo�enství,� do-
plòuje námìstek.

Pokud by se pøípad neuzavøel
na úrovni kraje nebo ministerstva
�kolství, mohla by celá kauza na-
konec teoreticky vyústit v soudní
spor.

Nábo�enská neutralita je posvátná
Uèitel má bìhem výuky, a to zvlá�tì huma-
nitních pøedmìtù, mnoho mo�ností, jak
�ákùm pøedávat své nábo�enské názory
nebo je dokonce inspirovat k urèitým rituál-
ním praktikám (tøeba k nábo�enské medita-
ci). Av�ak proto�e státní �kola je nábo�ensky
neutrální a vyuèovat se má jen podle obec-
nì uznávaných vìdeckých poznatkù, uèi-
tel by v takovém pøípadì jednal protiprávnì.
Neznamená to ov�em, �e nemù�e svým �á-
kùm sdìlit svùj postoj, a to i nábo�enský,
av�ak k danému tématu. Názor musí ale za-
znít a� po výkladu látky a po pøedlo�ení
i jiných interpretací. Minister�tí úøedníci se
také shodují v tom, �e zároveò by uèitel mìl
v�dy umo�nit �ákùm, aby vyjádøili svùj ná-
zor ke ka�dému diskutabilnímu tématu.
�Z pedagogické hlediska je, myslím, dobré,
kdy� osobní postoj k celé vìci sdìluje uèi-
tel a� po této diskusi, kdy jsou �áci ji� sezná-
meni s co nej�ir�ími souvislostmi. Nalézt ta-
kovouto rovnováhu je nìkdy tì�ké, ale pro-
fesionál by to mìl zvládnout,� sdìluje svùj
názor Jaroslav Müllner.

Vy�etøování bývá velice obtí�né
Pokud se vyskytne podezøení, �e uèitel po-
dle vý�e uvedených pravidel nepostupuje,
je nutné, aby vedení �koly jeho chování co
nejobjektivnìji posoudilo, co� je vìt�inou
velice obtí�né. Jistý návod nabízí námìstek

Müllner: �Dùle�itá je spolupráce s rodièi.
Tak bude øeditel prùbì�nì informován
o tom, jak �áci na výuku ve �kole reagují.
Dále by mìl provádìt kontrolní èinnost na
�kole. V pøípadì problémù mù�e po�ádat
i inspekci o provedení hospitace. Pokud
dojde k prohloubení konfliktu, øeditel by mìl
informovat i zøizovatele �koly.�

Uèitel (pokud nejde o vylo�enì zasle-
peného fanatika) se asi nebude závadným
zpùsobem projevovat pøed kontrolou. Pøes-
to má Èeská �kolní inspekce (È�I) jisté ná-
stroje, jak v posouzení situace uspìt. Jde
zejména o speciální dotazníky týkající se vý-
uky, které budou dìtem rozdány a mohou
pøinést velice cenná fakta.

È�I jako kontrolní orgán ale nemù�e situ-
aci na �kole vyøe�it. Proto informuje kromì
øeditele i zøizovatele �koly (obec, kraj)
a v záva�ných pøípadech také ministerstvo
�kolství. V situaci, kdy by �lo tøeba o propa-
gaci rasismu stran nìjaké nábo�enské
skupiny, musí È�I informovat té� policii.

�Nejdøíve bychom vyslechli øeditele,
potom dìti a eventuelnì i rodièe. Pokud by
se podezøení potvrdilo, zahájilo by se zøej-
mì trestní stíhání s tím, �e by se za�ádalo
o znalecký posudek od psychologa - jaký
má jednání podezøelého uèitele dopad na
dìti - a také o posudek specialisty na extré-
mistické jevy,� popisuje standardní postup
policie Zdenìk Smola z Øeditelství slu�by
kriminální policie Policejního prezidia ÈR.

Podezøení není je�tì odsouzení
Pokud È�I nepotvrdí podezøení v pøekro-
èení nábo�enské neutrality �koly, doporuèí
øediteli, aby se ve stávající èinnosti pokra-
èovalo. Pøesto�e následující pøípad inspekcí
�etøen nebyl, k vyøe�ení situace do�lo us-
pokojivì, jak informuje Alice Bláhová,
øeditelka odboru metodiky a informatiky
È�I.

��lo o stí�nost rodièù adresovanou øedi-
telce mateøské �koly na pra�ském sídli�ti
Velká Ohrada. Uèitelka, èlenka Nábo�enské
spoleènosti Svìdkové Jehovovi, projevova-
la podle rodièù své nábo�enské zvyky pøed
dìtmi. Bìhem inspekce byla hodnocena
jako vynikající pro vøelý vztah k dìtem
i vhodné metody práce. Mezi øeditelkou
a uèitelkou do�lo k dohodì a k vymezení
pravidel hry, která obì dodr�ují (øeditelka
napøíklad nepo�aduje po uèitelce pøímou
úèast na vánoèních oslavách), a tím se si-
tuace vyøe�ila.�

n

Alice Bláhová: �Troufám si øíci, �e za posledních de-
set let se na èeských �kolách nevyskytl �ádný vìt�í
problém s pùsobením nìjaké nábo�enské skupiny
nebo jejího pøíslu�níka.�    Foto: Luká� Doubrava
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OVLIVNÌNÍ
MIMO OSNOVY

t é m a

Po stopách mo�ného nábo�enského ovlivòování ve �kolách

Zdenìk Vojtí�ek

Ve Francii se údajnì bìhem dvou let øe�í na 250 pøípadù nepøípust-
ného ovlivòování �ákù uèitelem ve prospìch uèitelova nábo�enství.1

I kdy� vezmeme v úvahu patrnì zcela odli�nou metodiku hlá�ení
takových pøípadù a dal�í rozdílné okolnosti mezi Francií a Èeskou
republikou, je zøetelné, �e èeská spoleènost je v tomto smìru na�tìs-
tí podstatnì chud�í. Pøesto je i u nás za poslední léta nìkolik
pøípadù, které se více èi ménì této problematice blí�í. Nìkteré jsou
natolik typické, �e stojí za zmínku.

OVLIVNÌNÍ
MIMO OSNOVY

To, co pova�ují za nejlep�í
Na zaèátku listopadu 1994 se vyhrotila si-
tuace v mateøské �kole jednoho z krajských
mìst. Øeditelkou �kolky byla èlenka �svo-
bodného køes�anského spoleèenství� No-
vý �ivot, která spolu s nìkolika dal�ími
uèitelkami ve �kolce �propagovala zásady�2

své nábo�enské spoleènosti. Kvùli této pro-
pagaci byla øeditelka odvolána a pøelo�ena
jako uèitelka na jinou mateøskou �kolu, os-
tatní uèitelky byly také pøeøazeny do rùzných
zaøízení.

Podnìtem k �etøení �kolské inspekce
byly stí�nosti rodièù, k nim� se pøidaly i nì-
které kolegynì podezøelých uèitelek. Stí�-
nosti se týkaly zákazu ètení nìkterých po-
hádek, zamítavého postoje ke svátkùm,
modliteb nad dìtmi a celkové nábo�enské
atmosféry ve státním zaøízení.

Míru zklamání a nedorozumìní ilustruje
skuteènost, �e paní øeditelka odmítla �svou�
�kolku opustit v pøesvìdèení, �e neuèinila
nic �patného, za co by mìla být potrestána.
Sna�ila se dìti vychovávat co nejlépe po-
dle køes�anské etiky v podání skupiny
Nový �ivot. Ze �kolky ji nakonec musela
vyvést mìstská policie.

Podobnì si rodièe stì�ovali na základì
výpovìdí svých dìtí i na profesorku jedno-
ho pra�ského gymnázia. Tato nad�ená ná-
sledovnice Sri Chinmoye pøehrávala hud-
bu svého duchovního mistra studentùm
a nevzala v úvahu jejich nesouhlas. Na této
�kole ov�em k �ádné dramatické situaci ne-
do�lo. Profesorka ji opustila a o tom, do jaké
míry byla pøíèinou jejího odchodu Sri Chin-
moyova sférická hudba, je mo�né jen speku-
lovat. Jiné pøíèiny a skryté pohnutky ostat-

nì nelze vylouèit ani v pøí-
padì uèitelek mateøské
�koly.

Kdo smí uèit na�e dìti
Podstatnì pøehlednìj�í -
zdá se - byl pøípad uèitele,
který sice zvítìzil v kon-
kurzu na øeditele vesnické
základní �koly, ale nebyl
obecním zastupitelstvem
akceptován. Nevyøèe-
ným, ale jasným dùvodem
zastavení jeho profesní
kariéry bylo jeho èlenství
v Nábo�enské spoleè-
nosti Svìdkové Jehovo-
vi. Stalo se v ji�ních Èe-
chách v èervnu 1999.

Pøípad se díky médiím
stal známým a mezi uèiteli

hojnì diskutovaným. Ve veøejnosti (pøede-
v�ím uèitelské) podle v�eho nakonec pøe-
vládl názor, �e svìdek Jehovùv na takovém
místì nemá co dìlat a �e zastupitelé (a po
nich i �kolský úøad) rozhodli v podstatì
správnì. Argumenty se toèily kolem toho,
�e takový øeditel by v mnoha situacích
nemohl být svým kolegùm ani �ákùm pøí-
kladem a �e by také mohl odradit rodièe od
zápisu svých dìtí právì na tuto �kolu. Po-
kles poètu dìtí by následnì mohl být pro
�kolu (ale nakonec i pro obec) katastrofický.

Profesní následky pro hlavní postavu
naopak nemìla jiná mediálnì vdìèná aféra.
Na mimopra�ském gymnáziu pùsobí jako
profesor pøíslu�ník sedisvakantistù3, malé
skupiny katolicky smý�lejících køes�anù,
kteøí se nesmíøili s vývojem v øímské církvi
po II. vatikánském koncilu. Vìdomí, �e jsou
nyní snad témìø jediní praví katolíci, kteøí
hájí opravdovou církev na zemi, vede tyto
lidi k vyhranìným, netolerantním postojùm.
Ty se samozøejmì neprojevují jen v rámci
nábo�enství, ale pochopitelnì i v hodno-
cení spoleèenských jevù (otázky výkladu
nìkterých kapitol dìjin, otázky homosexua-
lity, politické orientace Èeské republiky
apod.).

Právì zjednodu�ené, èernobílé a málo
sná�enlivé vidìní, podepøené dobrým vzdì-
láním, vysokou inteligencí a profesorskou
autoritou vadilo (a dodnes vadí) nìkterým
gymnaziálním studentùm a jejich rodièùm.
Tlak na odvolání tohoto profesora byl jeden
èas znaèný. Byla zapojena média a kvùli
anonymní výhru�ce dokonce i policie.
V pozadí pøípadu je i tì�ko dolo�itelné, ale
emocionálnì pùsobivé obvinìní, �e jeden
ze studentù se vlivem pana profesora stal
sedisvakantistou a ocitl se dokonce naèas
na psychiatrické klinice.

Se znamením na èele
Na chodbách jednoho renomovaného pra�-
ského gymnázia je mo�né potkat mladého
mu�e s tilakem - kresbou na èele a mezi oèi-
ma �lutou hlinkou z vod Gangy. Je profe-
sorem dìjepisu a svým vyznáním kazatelem
bo�ského Kr�ny ve smìru, který na Západ
z Indie pøinesl v roce 1965 duchovní uèitel
svámí Prabhupáda.

Pøíslu�nost k men�inovému, a navíc
hodnì exotickému nábo�enskému smìru
tedy nemù�e zùstat nepov�imnuta. Pøesto,
nebo právì proto se zatím nezdá, �e by pro-
fesorova konfese nìkomu vadila. Mezi stu-
denty má pøirozenou autoritu a s panem
øeditelem uzavøel dohodu hned druhý nebo
tøetí den po nástupu do �koly. Na jejím zá-�kola v indickém Honavaru.       Foto:  Vojtìch Jiøí Vlk.
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Zeptali jsme se

Pavla Dittricha, øeditele Základní �koly Donovalská v Praze 4:
�Jak byste øe�il situaci, kdy nìkterý z pedagogických pracovníkù, kteøí pùsobí ve
Va�í �kole, ovlivòoval �áky ve prospìch nìkteré nábo�enské organizace?

�Hranice ovlivòování se dá velice tì�ko stanovit. Kdybych v�ak zjistil, �e kantor vyu�ívá
pøi výuce nevìdecké teorie a nábo�enská dogmata nebo brání diskusi tím, �e prosazuje
jen svùj názor, maximálnì bych se sna�il oprostit od jakýchkoliv emocí a celou zále�itost
bych øe�il pragmaticky. Pøedpokládám, �e by ke zji�tìní takové situace do�lo a� z reakcí
dìtí nebo jejich rodièù, proto�e v rámci hospitací by pravdìpodobnì nìjakou cílenou
kampaò daný kantor tajil. Nejdøíve bych s kantorem celou vìc otevøenì prohovoøil
a konkrétnì bychom si vyjasnili, co je je�tì vhodné pøi vyuèování probírat a co ji� patøí
do roviny manipulace s dìtmi. Pokud by to uèitel uznal, a øídil se na�í dohodou, �ádné
sankce bych z toho nevyvozoval. Pokud by v�ak chtìl i dále pokraèovat, a vlastnì tak
zneu�íval postavení uèitele, musel bych samozøejmì situaci øe�it. Pokud by byla kom-
plikovaná, uva�uji o tom, �e bych pozval pøíslu�ného experta, který by dokázal problém
posoudit odbornì a zároveò zvenèí � názory dìtí, rodièù, vystupování onoho pro-
blematického kantora. Mo�ná bych také pøizval právníka ke konzultaci o pracovnì-
právní stránce vìci. Na základì maxima co nejobjektivnìj�ích informací bych potom
rozhodl, jak danou situaci vyøe�it.�

Pøipravil Luká� Doubrava

kladì v hodinách se studenty o svém nábo-
�enství nehovoøí (pokud to - ve vzácných
výjimkách, napø. pøi vyuèování o historii
Indie - nesouvisí s probíranou látkou). Mimo
výuku jsou pøípadné otázky studentù pova-
�ovány za jejich soukromou zále�itost.

Kontury v mlze
Ka�dý z uvedených pøíkladù má tolik roz-
mìrù, �e èinit jakákoli shrnutí je krajnì
nebezpeèné. Pøesto se mù�eme pokusit
o formulaci nìkolika závìrù, které si neèiní
nárok na to, aby byly odpovìïmi na v�ech-
ny otázky, ale které snad mohou být pod-
nìtem pro pøemý�lení èi rozhovor.

1.
Pøedev�ím je nutné ctít nábo�enskou svo-
bodu, která je vzácným, i kdy� dosud málo
cenìným statkem na�í demokracie. Nikoho
nelze �odstøelit� kvùli víøe, a to ani tehdy
ne, pokud se obáváme, �e víra by mohla
bránit v dobrém výkonu jeho povolání.

Tyto obavy mohou mít tøeba racionální
základ. Jistì je docela rozumné pochybovat
o tom, zda svìdek Jehovùv mù�e podporo-
vat obèanské ctnosti svých �ákù. Nejde jen
o úctu k hymnì èi vlajce, ale hlavnì o úèast
ve volbách a tøeba i ochotu bránit svùj stát.
Stejnì je rozumné vzít v úvahu nechu� svìd-
kù k mimo�kolním aktivitám. Ale pokud nì-
kdo (by� bychom vìdìli, �e je svìdkem)
usiluje o funkci øeditele a splòuje v�echny
pøedpoklady, musíme pøedpokládat, �e od-
lo�í pøíkazy své víry ve prospìch øádného
výkonu své funkce. Pokud se uká�e, �e
v konfliktu mezi povinnostmi øeditele a po-
vinnostmi své víry zanedbal svou øeditel-
skou úlohu, stává se tato situace zále�itostí
pracovní káznì. Teprve potom je mo�né mlu-
vit o tom, �e (z pracovních, nikoli nábo-
�enských) dùvodù toto povolání vykoná-
vat nemù�e.

Pokud to mohu vyjádøit obrazem: nikdo
nebude zkoumat, zda kandidát na øeditele
propagace masokombinátu není náhodou
vegetarián. Pøedpokládá se, �e pokud by
chtìl tuto funkci zastávat vegetarián, je
ochoten ve své roli suspendovat své vege-
tariánské pøesvìdèení.

2.
Dále je tøeba pøipomenout, �e uèitel má své
�áky respektovat, a to i tehdy, kdy� napø.
své vlastní dìti by vychovával jinak. Není
pochyb o tom, �e paní uèitelky v mateøské
�kole chtìly pro dìti, které jim byly svìøeny,
to nejlep�í, nebo alespoò to, co upøímnì
pova�ovaly za nejlep�í. Zklamaly ale pro-
fesnì, proto�e je nad rámec svých povin-

ností usmìròovaly podle svého osobního
pohledu na svìt.

Naopak gymnaziální profesor - sedis-
vakantista na svém místì zùstal, i kdy� je
stále terèem útokù ze strany nìkterých
rodièù studentù. I zde se ale jedná pøede-
v�ím o málo profesionální pøístup: ve spo-
leèenskovìdních pøedmìtech a zvlá�tì na
gymnáziu je profesor povinen vést studen-
ty k dialogu a uèit je hodnotit spoleèenské
jevy z více úhlù pohledu. Nemìl by vyu�ívat
ani svého postavení (chtì nechtì je pro stu-
denty autoritou) ani slabosti èásti populace
(a tedy i èásti studentù) pro jednoduchá
a èernobílá øe�ení, která je jim ochoten na-
bídnout.

Na druhou stranu v pøípadì tohoto
gymnaziálního profesora zvlá�tì jasnì vy-
svítá, �e hranice mezi spoleèensky pøípust-
ným a nepøípustným ovlivòováním je pro-
mìnlivá v èase a rozml�ená. Co by pro nìko-
ho bylo je�tì zdravým projevem osobnosti
uèitele, mù�e být pro druhého hrubým
zneu�íváním postavení. Stejnì se mù�e pro-
jevovat rozdíl mezi velkomìstem a malo-
mìstským prostøedím, které navíc vyluèu-
je, �e bychom mohli problém izolovat od
ostatních obèanských vztahù. Takto tì�ce
dolo�itelná a nejasná obvinìní by mìla být
dùvodem snad k rozhovoru s nadøízeným,
ale sama o sobì jistì nikoliv ke kázeòským
opatøením.

3.
�kola toti� jistì potøebuje osobnosti mezi
uèiteli, a ty se nejlépe mohou projevit ve
schopnosti formulovat tøeba i jiná ne� v�e-

obecnì pøijímaná stanoviska ke spoleèen-
ským problémùm. Pokud by se ve �kole
vytvoøila atmosféra povinné konformity
s tuctovými øe�eními, byla by to jistì vìt�í
ztráta ne� pøípadná �koda vzniklá ze spo-
leèensky nepøípustného ovlivòování. Sku-
teèná osobnost se v�ak neobává nesou-
hlasu a doká�e svùj pohled prezentovat bez
potøeby dokázat svou pravdu sobì i dru-
hým.

Vítáme-li mezi uèiteli (pøedev�ím na vy�-
�ích stupních) skuteèné osobnosti, je tøeba
také uvítat, kdy� jsou tyto osobnosti nejen
vyhranìné, ale pro �áky a studenty i dobøe
èitelné. S trochou nadsázky bychom snad
mohli formulovat i právo studenta vìdìt,
kdo ho uèí a s jakým pøedporozumìním pøi-
stupuje ke spoleèenskovìdné problemati-
ce. Z tohoto hlediska se tilak na èele gym-
naziálního profesora ji� nezdá tak provoka-
tivní, ale naopak svým zpùsobem u�iteèný.
Pan profesor nenechává nikoho na pochy-
bách o povaze své víry. Na jednu stranu
svým pøíkladem mù�e napomoci pøípadné
konverzi nìkterého studenta, ale na druhou
stranu jeho otevøené jednání pøipravuje stu-
denty na pluralitní spoleènost.

Pluralitní spoleènost toti� potøebuje
k normálnímu �ivotu otevøenost, sebevì-
domí i toleranci tìch, kteøí ji tvoøí. �kola je
bájeèným místem, kde je mo�né k tìmto
ctnostem pøièichnout.

n
Poznámky

1 Zprávu pøinesl èasopis AD 7/1998, str. 5 - 6.
2 Tento dùvod odvolání uvedla øeditelka �kolského úøadu
3 O sedisvakantistech viz Dingir 4/1998, str. 7
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NÁBO�ENSTVÍ
VE �KAMNÁCH

Jaké je vlastnì èeské nábo�enské �kolství?

Martina Dvoøáková, Jiøí Koubek

Ve srovnání s ostatními evropskými státy je prý èeská spoleènost
jednou z nejvíce ateistických . Pøesto se ji� i u nás k rùzným formám
víry a nábo�enství pøiklání stále více lidí. Jsou mezi nimi také rodièe
rozlièného vyznání, kteøí své dìti chtìjí vést k aktivní víøe od co
nejútlej�ího vìku. Jaké mají v Èechách a na Moravì mo�nosti
v oblasti výuky køes�anství, �idovství nebo islámu? Vyuèuje se
v Èeské republice nábo�enství v dostateèné míøe, nebo máme v tom-
to smìru je�tì co dohánìt?

t é m a

zájem. �Myslím, �e zvlá�tì na Moravì se ji�
nábo�enství vyuèuje na vìt�inì základních
�kol, v èeských krajích je to samozøejmì
ménì, i kdy� i zde se situace postupnì mìní
k lep�ímu.�

Kromì vyuèování nábo�enství na stát-
ních základních a støedních �kolách se v po-
sledních letech také mno�í �koly církevní,
které zakládají jednotlivé církve a v nich� je
nábo�enství nìkdy i povinným pøedmìtem.
Není to v�ak pravidlem, ostatnì na církevní
�kolu mohou chodit a také chodí i dìti rodièù
bez vyznání. �V souèasnosti v Èeské repub-
lice funguje pøibli�nì 125 církevních �kol,
z toho 88 jsou �koly katolické. Tento poèet
ale rozhodnì nedostaèuje poptávce. Pokud
vím, napøíklad v pra�ské církevní �kole, kte-
rou zøizuje øád sester Vor�ilek, musí být pro
velký poèet uchazeèù mnoho zájemcù od-
mítnuto. Dokonce jsem se dozvìdìl o pøí-
padu, �e je tam ji� pøihlá�eno dosud nenaro-
zené dítì � matka prostì chce mít jistotu, �e
a� doroste �kolního vìku, bude moci chodit
právì do této církevní �koly,� vysvìtluje
situaci v církevním �kolství ing. Daniel
Kuchyòka.

PhDr. Vrbová se s ing. Kuchyòkou sho-
duje, �e nábo�enství se vyuèuje pøibli�nì
na 70% státních základních a støedních
�kolách. Zbylé pøípady jsou zpravidla �koly,
kde ze strany rodièù není o hodiny nábo-
�enství zájem. Z oficiálních statistik vyplý-
vá, �e v souèasnosti nav�tìvuje základní èi
støední církevní (køes�anské) �koly kolem
15 tisíc �ákù, dal�í tisíce dìtí nav�tìvují ne-
povinné hodiny nábo�enství na státních
�kolách nebo napøíklad na farách. �Pøesto
si ve srovnání s ostatními postkomunistic-
kými zemìmi i ve srovnání se zemìmi zá-
padní Evropy Èeská republika stojí ve vý-
uce nábo�enství docela �patnì,� dodává
ing. Kuchyòka, podle nìho� je tento stav
opravdu dán tím, �e je u nás obecnì ménì
vìøících ne� napøíklad v sousedním Polsku.

Dobrý rozjezd �idovských �kol
Mo�nosti, jak vzdìlávat �kolní dìti ve svém
nábo�enství, u nás mají ji� také napøíklad
�idé. Vedle odpoledního, popøípadì nedìl-
ního vzdìlávání v Bejt Elend èi Chabad cen-
tru nabízí èeská �idovská komunita ucelené
vzdìlávání v Lauderovì základní �kole
a v gymnáziu. Vedle bì�ných v�eobecných
pøedmìtù se v Lauderových �kolách také
vyuèuje hebrej�tina a �idovská výchova.
Jejím obsahem je tradice, základní �idovské
texty, historie apod. Jak ale øíká zástupce
øeditele této instituce dr. Divecký, v na�í
zemi prý není mnoho �idù, kteøí by své dítìFoto:  Vojtìch Jiøí Vlk.

NÁBO�ENSTVÍ
VE �KAMNÁCH

Vzhledem k historické støedoevropské tradi-
ci se nejvìt�í poèet èeských a moravských
vìøících hlásí ke køes�anství. Dalo by se tedy
oèekávat, �e hodiny nábo�enství � køes�an-
ství jsou na èeských �kolách ji� zcela bì�nou
praxí. Ne v�dy tomu tak ale je.

�Mo�nost nábo�enské výchovy je dána
�kolským zákonem è. 29 z roku 1991, který
øíká, �e øeditelé �kol jsou v pøípadì zájmu
rodièù a dìtí povinni ve �kole zajistit hodi-
ny nábo�enství, a to zpravidla formou ne-

povinného pøedmìtu,� øíká PhDr. Marie
Vrbová z Ministerstva �kolství, mláde�e
a tìlovýchovy ÈR, která má tuto problema-
tiku na starosti. �Rozhodnì ne na v�ech èes-
kých a moravských �kolách se ale nábo�en-
ství uèí. Dùvodù je více, napøíklad nezájem
ze strany rodièù, malá informovanost o tom,
co by se v hodinách nábo�enství vlastnì
dítì uèilo, v nìkterých místech je pro zmìnu
nedostatek kvalitních pedagogù a v nepo-
slední øadì asi i neochota nìkterých nevì-

øících øeditelù �kol se aktivnì
podílet na spolupráci s jed-
notlivými církvemi,� dodává
ing. Daniel Kuchyòka z Èeské
biskupské konference.

Výuka køes�anství:
je�tì ne v�ude, ale u� bì�nì
Hodiny nábo�enství na �kolách
mohou zaji��ovat oficiálnì re-
gistrované církve a nábo�enské
spoleènosti, kterých je v sou-
èasnosti na Ministerstvu kul-
tury ÈR registrováno celkem 21.
�Nejvìt�í zájem o vyuèování
nábo�enství je ze strany øímsko-
katolické církve, av�ak na nì-
kterých �kolách fungují ji� i jiné
èeské církve, napøíklad Èesko-
slovenská církev husitská èi
Èeskobratrská církev evange-
lická. A pokud vím, v jedné
�kole v Praze na Èerném mostì
projevili zájem o vyuèování
nábo�enství také Svìdkové
Jehovovi,� tvrdí PhDr. Vrbová
s tím, �e ze strany veøejnosti za-
èíná být o mo�nost posílat své
dìti do nábo�enství vzrùstající
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Foto:  Vojtìch Jiøí Vlk.

chtìli posílat do �èistì� �idovských �kol.
�Obecnou pøíèinou je zøejmì strach �idù na
základì historických zku�eností a z nich vy-
plývající nedùvìra k hlá�ení se k své iden-
titì pøed oficiálními úøady,� vysvìtluje Di-
vecký.

Lauderova �kola má pomìrnì krátkou
historii. �Vznikla v roce 1997 pouze jako zá-
kladní �kola (a to první stupeò), posléze se
roz�iøovala. Stále pøibíráme nové tøídy, po-
èítáme s tím, �e pøí�tí rok bychom byli defi-
nitivnì naplnìná �kola,� øíká dr. Divecký.
Poèet �ákù ve tøídì je zde men�í ne� na bì�né
základní �kole: na jednu tøídu pøipadá ménì
ne� dvacet dìtí. I to je jeden z dùvodù, proè
je o �kolu zájem i v ne�idovských kruzích -
mezi zhruba 150 �áky (základní �kola 100,
gymnázium 50) jich zhruba tøetina není �i-
dovského pùvodu. �Pøicházejí pøedev�ím
z rodin, kde se hledá alternativa k souèas-
nému oficiálnímu �kolství. Pøejí si osobnìj�í
pøístup k dítìti, vìt�í zájem o nì atd. V mno-
hých pøípadech se jedná také o kamarádské
vazby - pøicházejí k nám známí tìch, jejich�
dìti na na�í �kole ji� studují, tedy na zá-
kladì doporuèení,� vysvìtluje dr. Divecký.

Mezi studenty jsou tedy Ne�idé. A mezi
uèiteli? �V�eobecné pøedmìty uèí bì�ní èe�tí
uèitelé, je-li �id, je to výhoda, mù�e nabíd-
nout i ve v�eobecném pøedmìtu �idovský
úhel pohledu, hebrej�tinu a �idovskou vý-
chovu uèí pochopitelnì �idé,� dodává dr.
Divecký.

Muslimové: skromné a dlouhé zaèátky
Zatímco køes�ané a �idé tedy mají v Èeské

republice víceménì dostatek mo�ností in-
stitucionálnì vzdìlávat své dítì v nábo�en-
ství v bì�ných státních nebo nábo�enských
�kolách, muslim�tí rodièe nemají mo�nosti
témìø �ádné. V ÈR sice fungují dvì základní
�koly a gymnázium pøi libyjském a egypt-
ském velvyslanectví, ty v�ak nejsou zaøa-
zeny do sítì èeských �kol a výuka na nich
probíhá výluènì v arab�tinì. Jsou tedy pøi-
rozenì vyu�ívány témìø výhradnì dìtmi
rodièù - diplomatù a (doktorandských) stu-
dentù z arabských zemí, kteøí studují na na-
�ich vysokých �kolách. I tìchto studentù
ov�em ubývá a s nimi i poèet potenciálních
dìtí nav�tìvujících tyto �koly. A tak zatím-
co leckterý pedagog by pøivítal,
pokud by mìl ve tøídì osm �ákù,
jak tomu je v prùmìru na zá-
kladní �kole pøi libyjské am-
basádì, pro tuto �kolu to zna-
mená spí�e existenèní problémy.

Studijní program této �koly
zahrnuje celé spektrum klasic-
kých �kolních pøedmìtù s vý-
jimkou èe�tiny, tìlocviku a nì-
kterých dal�ích pøedmìtù,
napøíklad kreslení. Po absol-
vování této základní �koly mají
dìti mo�nost pokraèovat tamté�
na gymnáziu. Celkový poèet
uèitelù na základní �kole a gym-
náziu se pohybuje kolem pat-
nácti, rodièe za své dìti platí
�kolné.

Muslimská komunita u nás
èítá nìkolik tisíc osob. Jak je

mo�né se pøesvìdèit pøi bohoslu�bách,
vìt�ina je tìch, kteøí k nám pøi�li ze zahranièí.
Navzdory pomìrnì vysokému poètu mus-
limù platné èeské zákony neumo�òují toto
nábo�enství registrovat u Ministerstva kul-
tury jako nábo�enskou spoleènost, a tedy
jí udìlit práva vyuèování nábo�enství na
státních �kolách èi zalo�ení vlastní nábo-
�enské �koly. Místní islámská komunita tak
pro své dìti nabízí jednou týdnì odpolední
vyuèování v prostorách islámského centra.

Vyuèování trvá asi tøi hodiny a jak po-
tvrdil dr. Sáòka, mluvèí islámského centra,
je zamìøeno hlavnì na studium Koránu.
�Bì�ná sobotní nauka se skládá z výukové
èásti, studia Koránu èi historie. V prùmìru
k nám chodí patnáct a� dvacet dìtí,� øíká dr.
Sáòka a dodává: �Vìt�inou to jsou dìti ro-
dièù jiných národností ne� èeské, nìkteré
jsou ov�em také ze smí�ených man�elství.�
Podmínkou docházení do tohoto odpoled-
ního vyuèování je ov�em opìt arab�tina,
i kdy� napøíklad súdánský student a uèitel
Amjad Mustafa nìkdy s èeskými dìtmi støí-
davì mluví obìma øeèmi.

Vzdìlávání probíhá asi rok a ze slov dr.
Sáòky vyplývá, �e za souèasné situace není
mo�né uva�ovat o nìjakém �ir�ím a syste-
matiètìj�ím vzdìlávání dìtí muslimských
rodièù. Nejde ani tak o dosud ne zcela vyøe-
�ený vztah muslimské nábo�enské obce se
státem jako spí�e o to, �e dìtí není mnoho.
Muslimská �kola, s jakými se mù�eme bì�nì
setkat na západ od na�í hranice, v brzké
dobì jen tak nevznikne. �Rozhodnì ne
v dohledu deseti, patnácti let,� dodává dr.
Sáòka.

n

Souèástí centra lubavièských chasidù �Chabad� je také
�idovská �kolka.          Foto:  Tomá� Novotný.
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Výuka dìtí na Kr�novì dvoøe.           Foto: Martin Fárek.

O hnutí Haré Kr�na (Mezinárodní spoleè-
nost pro vìdomí Kr�ny - ISKCON) se u�
v Dingiru objevilo nìkolik èlánkù. Pøesto
neu�kodí pøipomenout, �e ISKCON pøed-
stavuje jednu z vìtví èaitanjovského* vi�-
nuismu, významné indické tradice bhakti
(cesty lásky a oddanosti osobnímu Bohu).

Hnutí v zahranièí u� od poèátku sedm-
desátých let zakládalo vlastní �koly, ov�em
v prùbìhu doby se ukázalo, �e nìkteré
z nich byly velmi problematické. I s ohle-
dem na zahranièní zku�enosti zaèal od léta
1994 na ekologické farmì Kr�nùv dvùr
u Bene�ova projekt �koly pro nìkolik dìtí.
Vedení komunity i rodièe byli vedeni pøáním
zakladatele ISKCONu Bhaktivédánty Svá-
mího Prabhupády, který pova�oval souèas-
né západní vzdìlání za nedostateèné zejmé-
na v duchovní a etické oblasti.

Dìti podle Èaitanji
Pokusme se podívat na samotného èlovìka
a jeho vztah ke svìtu oèima èaitanjovského
uèení. Pøedev�ím se v nìm zdùrazòuje, �e
èlovìk zde na zemi je vlastnì du�í, jiskrou
�ivota, a tìlo je jeho doèasným pøíbytkem.
Dále uèí o vztahu nesmrtelné du�e k osob-
nímu Bohu, Kr�novi. Adept èaitanjovské
bhakti k realizaci své skuteèné duchovní
identity pou�ívá zejména polohlasnou medi-
taci manter a zpìv.

Z uèení také vyplývá praktická etika,
která vy�aduje poctivost a pravdivost, cení
si skromnosti a odøíkavosti, zdùrazòuje vy-
hýbání se zbyteènému násilí a naopak vede
k soucitu s ostatními a pomoci jim. Pøi tom-
to pohledu na svìt èaitanjovci nezbytnì
musí pova�ovat bì�né západní �kolství za
nepostaèující.

Na�e �kolství nepochybnì poskytuje
dìtem mno�ství informací v rùzných vìd-
ních oborech, dává jim nezbytnou jazyko-
vou pøípravu a také nìkteré dovednosti.
Prostor pro mravní a etickou výchovu je
v�ak velmi malý. Kdy� pøipoèteme dùraz na
individualismus a soutì�ivost se zøejmým
smìøováním �ákù pøedev�ím k materiálnímu
úspìchu, asi lépe pochopíme, �e pøesvìd-
èený èaitanjovec chce pro své dìti jiné vzdì-
lání.

Projekt gurukuly (slovo doslova zname-
ná ,,místo, kde je pøítomen duchovní uèi-
tel�) na Kr�novì dvoøe sliboval rodièùm
kromì vlastní nábo�enské výuky i dal�í
výhody. Pøedev�ím to byl malý poèet dìtí
v pomìru k uèitelùm, slovní hodnocení, vý-
uka v druhém plánu a také zapojení do �ivota
komunity na ekologické farmì.

Den v gurukule
Dìti vstávaly spoleènì s rodièi k prvním
bohoslu�bám celé komunity na pùl pátou
ráno. Samozøejmì úmìrnì tomu chodily

brzy spát a ranních bohoslu�eb se úèastni-
ly jen tehdy, pokud byly dost odpoèaté.
Ranní ,,dru�ina� gurukuly zaèínala po páté
hodinì, kdy se dospìlí vìnovali své medi-
taci manter. V ranním vyuèovacím bloku se
støídaly zpívání, hra na tradièní nástroje
a výuka ver�ù z Bhagavadgíty (základního
vi�nuistického textu) s kreslením, divadel-
ními scénkami a hrami. Dìti také dostaly
svaèinu. V sedm obvykle následoval opìt
chrámový program celé komunity se zpívá-
ním a pøedná�kou. Dal�í vyuèování zaèína-
lo v devìt hodin, po snídani. Na øadu pøi�ly
matematika, ètení, psaní a dal�í pøedmìty.
Konec byl v jednu hodinu, poté �ly dìti
i s uèitelkou do pøírody hrát hry nebo jen na
procházku. Ve ètrnáct hodin býval spoleèný
obìd, kterým výuka konèila.

Projekt Gurukuly Kr�nùv dvùr byl veden
Agnetou Kempe (èaitanjovským jménem
Alarkou déví dásí), absolventkou filozofie
ve �védské Uppsale. Paní Kempe pùsobila
v letech 1979 a� 1990 jako uèitelka a øeditel-
ka gurukuly ve �védsku. Spoluvedoucím,
autorem projektu a uèitelem byl Martin Fárek
a uèitelkou Irena Hercíková. Gurukula se
hlásila k projektu Obecné �koly ministerst-
va �kolství a podle tohoto projektu byly
upravovány vlastní materiály vèetnì uèeb-
nic, které vytváøela øeditelka s uèitelkou ve
spolupráci s rodièi a dal�ími pøáteli.

Hlavním konceptem �koly byla výuka
ve tøech rovinách, inspirovaná my�lenkami
Komenského. Základní rovinou a cílem vý-
uky byla teologie hnutí, spjatá s rozvojem
abstraktního filozofického my�lení na jed-
né stranì, a s èaitanjovskou praxí (zpívání,
recitace manter atd.) na stranì druhé. Na
této bázi stály dal�í dvì roviny: výuka èai-
tanjovské etiky a morálky a rovina znalostí

Ohlédnutí za úsilím zalo�it �kolu hnutí Haré Kr�na

Martin Fárek

Proè chtìli èlenové hnutí Haré Kr�na vlastní �kolu? Tøíleté úsilí
skonèilo nakonec nezdarem celého projektu. Z jakých dùvodù?
Jak vypadala výuka v gurukule? V neposlední øadì je pøíbìh Gu-
rukuly Kr�nùv dvùr svìdectvím o reakci èeského prostøedí na exo-
tické men�inové nábo�enství.

GURUKULA
JAKO ZKOU�KA

* �rí Èaitanja Kr�na Maháprabhu (1486 - 1533) - kazatel
Kr�novy lásky lidem a zakladatel hnutí, které hlásá, �e
cestou oddanosti Kr�novi je pøedev�ím zpìv jeho svatých
jmen. - Pozn. red.
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a dovedností bì�ných v sekulárních �ko-
lách (ètení, psaní, poèítání, základní po-
znatky o svìtì a lidech, v tìlocviku navíc
jógová cvièení).

Nìkolikrát odmítnuti
Gurukula zaèala s pøípravným roèníkem
v poètu tøí dìtí ve �kolním roce 1994/95.
V té dobì probíhala také pøíprava projektu
a materiálù, hledání inspirace a zku�eností
ve stávajících soukromých �kolách a také
konzultace s odborníky, napø. PhDr. Karlem
Rýdlem, CSc., tehdy pùsobícím na katedøe
pedagogiky FF UK.

�ádost o zaøazení Gurukuly Kr�nùv dvùr
do sítì �kol a �kolských zaøízení byla zamít-
nuta s poukazem na malý poèet dìtí (toho
èasu ètyøi). Novelizovaný zákon sice tehdy
po�adoval minimálnì tøináct dìtí na tøídu,
zároveò v�ak umo�òoval ve zvlá�tních pøí-
padech udìlení výjimky. Gurukule v�ak mi-
nistr �kolství potøebnou výjimku neudìlil
ani v roce 1995, ani v roce následujícím.

Projekt gurukuly pøitom získal podporu
odboru základních �kol samotného Minis-
terstva �kolství, mláde�e a tìlovýchovy, kte-
rý se vyslovil pro udìlení výjimky z poètu
dìtí, stejnì jako podporu �kolského úøadu
a pedagogicko-psychologické poradny
v Bene�ovì, bene�ovského starosty, obec-
ního zastupitelstva obce Chotý�any (do je-
jího� katastrálního území Kr�nùv dvùr

spadá) a také odborníkù v oblasti
vzdìlávání a výchovy (kromì ji�
zmiòovaného dr. Rýdla napø. prof.
Jiøího Dunovského). Ostatnì bez
odkladu povinné �kolní docházky,
poskytnutého kr�nodvorským dì-
tem pedagogicko-psychologickou
poradnou v Bene�ovì by tì�ko gu-
rukula mohla své dìti v letech 95 a�
97 uèit.

Na stranì tehdej�ího ministra
�kolství Ivana Pilipa se kromì ma-
lého poètu dìtí objevil následující
argument: ,,Va�e iniciativa, jakkoliv
dobøe mínìná, je svým charakterem
velmi blízká modelu �home-school-
ing� - vzdìlávání v domácnosti, který
je v rozporu s principem povinné
�kolní docházky.�1 Dále pan ministr
vyslovil obavu, �e dìti by nemìly
na farmì dostateèný kontakt s okol-
ním svìtem.

Tento argument byl do urèité mí-
ry opodstatnìný. Kr�nùv dvùr sku-
teènì le�í nìkolik kilometrù od ves-
nice Chotý�any, tak�e dìti z farmy
s okolními dìtmi nemohly být v ka�-

dodenním styku. Gurukula v�ak zaèala roz-
víjet slibné kontakty s chotý�anskou malo-
tøídkou. Její dìti farmu nìkolikrát nav�tívily
a na oplátku dìti z Kr�nova dvora nìkoli-
krát byly v chotý�anské �kole. Dìti navíc
mìly kontakt s rodinami pøijí�dìjících hostù
(v tehdej�í dobì dva tisíce hostù roènì).

Ministr Pilip ve své argumentaci zcela
opomíjel základní právo rodièù zvolit druh
vzdìlání pro své dìti a rovnì� právo na svo-
bodu nábo�enství, která se projevuje i vy-
uèováním (viz V�eobecná deklarace lidský-
ch práv, èl. 26.3 a èl. 18). V neformálním ho-
voru tehdej�í ministrùv poradce dr. Krátký
augumentoval proti Kr�novým oddaným,
�e ,,zavrhli své pùvodní vyznání�. O malém
poètu dìtí v tomto rozhovoru nepadlo ani
slovo, tak�e se lze domnívat, �e skrytým
dùvodem mohla být obava z konkurence
minoritního nábo�enství. K tomuto zpùso-
bu argumentace je navíc tøeba zdùraznit, �e
vìt�ina tehdej�ích èlenù èeského hnutí Hare
Kr�na byla pøed svou konverzí bez vyznání.

Ze strany vedení ministerstva �kolství
zaznìla také obava z precedentu, který by
gurukula pøedstavovala pro jiná ,,nová ná-
bo�enská hnutí�. Zøejmì se zde mísily osob-
ní konfesní zájmy vedení ministerstva �kol-
ství s tehdej�ím unifikaèním trendem ve
�kolské politice.

Na jaøe 1997 nabídl øeditel chotý�anské
malotøídky výteèné øe�ení: kr�nodvorská

gurukula se mohla stát odlouèeným praco-
vi�tìm a souèástí �koly v Chotý�anech.
K tomuto kroku staèil souhlas �kolského
úøadu v Bene�ovì. Vedení �kolského úøadu
- pánové Høebíèek a Labaj - projekt guruku-
ly podporovali, tak�e situace vypadala na-
dìjnì. V tu chvíli se v�ak ukázala hlavní sla-
bost celého projektu: nezralost samotné ko-
munity Kr�nova dvora.

Proè gurukula Kr�nùv dvùr neuspìla?
Vidìli bychom hned nìkolik pøíèin, které
zpùsobily v roce 1997 krizi na Kr�novì
dvoøe a vedly k odchodu mnoha lidí z komu-
nity, vèetnì rodièù s dìtmi, øeditelky a uèitel-
ky. Nezralost komunity se projevovala
v urèité naivitì, se kterou jsme pøehlí�eli fakt,
�e samotné nad�ení v�e nevyøe�í. S tím úzce
souvisejí ne zcela ujasnìná oèekávání jed-
notlivých èlenù, vèetnì rodièù a uèitelù.
Chybìla spoleèná vize do budoucna, která
by byla dílem v�ech èlenù Kr�nova dvora.
Navíc mnoho èlenù jako mladí studenti èi
studentky v celibátu je�tì pøíli� neuva�ova-
lo o své budoucnosti. Ekonomika farmy
také nebyla dota�ena do konce, v pøípadì
gurukuly bylo sice dost darù od pøíznivcù,
uèitelé se nicménì vzdali odpovìdnosti za
vlastní financování (souvisí to s formálním
postavením obou uèitelù jako studentù
v celibátu) a spoléhali na vedení komunity.
Nakonec morální selhání vedoucího farmy
a jeho následný odchod otøásl dùvìrou
èlenù komunity a pøispìl k odchodu dvou

Dìti na Kr�novì dvoøe mìly blízko k pøírodì.
Foto: Martin Fárek.

Ilustrace z knihy Agnety Kempeové (Alarky
déví-dásí) �Tomùv výlet do chrámu� (Tom´s
Trip to the Temple), Veda 1987
Dal�í ukázky z uèebních materiálù gurukuly
na 3. stranì obálky.
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tøetin èlenù z komunity. Za této situace gu-
rukula pøestala existovat.

K èemu byl celý projekt dobrý
Pokud bychom chtìli hodnotit výsledky
pokusu hnutí Haré Kr�na o nábo�enskou
�kolu, mìli bychom vzít nejprve v potaz gu-
rukulské dìti. Podle osobních svìdectví
rodièù �áci gurukuly zvládli vyrovnávací
pøípravu a pøechod do bì�né �koly a pro-
spívají s nadprùmìrnými výsledky. Problém
byl s pøechodem na psací písmo, proto�e
v gurukule se dìti uèily psát nejprve tiskacím
(smyslem bylo pomoci pìknému vzhledu
písma a teprve po fixování dùle�itých tvarù
pøejít na psací). K dùkladnìj�ímu zhodno-
cení by bylo tøeba více, ne� mohou poskyt-
nout jen krátké rozhovory s rodièi.

V letech 1995 a� 1996 vzbudilo úsilí
o uznání gurukuly i zájem médií a snad ale-
spoò upozornilo na existenci minoritních
neobvyklých nábo�enství a pøispìlo tak
k zamy�lení spoluobèanù nad rùznými
pohledy na svìt a �ivotními styly, které
z nich vyplývají. Ostatnì pøízeò vìt�iny
ni��ích stupòù úøadù ve �kolském systé-
mu, pøedstavitelù obcí v okolí Kr�nova dvo-
ra, celebrit na poli vzdìlání i dal�ích lidí, kteøí
písemnì vyjadøovali Ministerstvu �kolství
svou podporu gurukuly, svìdèí o otevøe-
nosti a toleranci mnoha èeských lidí. Pøes-
to�e jsme také nará�eli na nepochopení
a odsuzování �pièkami ministerstva �kol-
ství a nìkterými novináøi, celkovì ,,pøípad
gurukula� ukázal spí�e dobré stránky na-
�ich rodákù. Ostatnì v souèasném �kolském
systému by gurukula existovat mohla jako
forma domácího vyuèování.

Nabízenou pomoc pana Koèího, øeditele
chotý�anské malotøídky, jsme nemohli vy-
u�ít kvùli vlastní nezralosti. V tom bych vidìl
hlavní pouèení na�eho úsilí: pokud se
opravdu sna�íme, nìjaká cesta se v�dy na-
jde. Ale my musíme být vnitønì pevní a zralí.
V roce 1997 jsme evidentnì na vlastní �kolu
zralí nebyli. Otázkou zùstává, kdy èe�tí
èaitanjovci doká�ou vyøe�it své vnitøní kon-
flikty, dozrát a dospìt do stádia opravdové
komunity, zalo�ené na vzájemné podpoøe,
úctì a skuteèném pøátelství. Potom se tøeba
objeví i nová gurukula.

n

Poznámka
1 Dopis ministra Ivana Pilipa kr�nodvorským rodièùm ze

14. kvìtna 1996

Asi nikoho nepøekvapí, �e v ÈR pøevá�ná
èást pestrého spektra nabídky vzdìlávání
s nábo�enským pozadím pochází od sdru-
�ení orientovaných køes�ansky. Podívejme
se nejprve na aktivity, jejich� zamìøení je
spí�e (av�ak nikoli výluènì) duchovní po-
vahy.

Aktivity Mezinárodního svazu Gede-
onù, zalo�eného asi pøed stoletím køes�an-
skými podnikateli v USA, se neomezují jen
na �kolství. Spoèívají výluènì ve vydávání
Nového zákona (populární jsou zejména ka-
pesní vydání) a jejich bezplatném roz�i-
øování do vìzeòských, zdravotnických,
armádních, �kolských a jiných zaøízení.

Vzdìlávací projekty Mezinárodní bib-
lické spoleènosti (IBS), vzniklé poèátkem
19. století v USA, jdou o krok dále
a kromì �íøení bible se zabývají i její popu-
larizací. Na na�ich �kolách IBS roz�íøila
mno�ství Nových zákonù a zároveò pøipra-
vuje publikace a kurzy etické výchovy pro
uèitele. Kurzy seznamují se základními fak-
ty o bibli a s problematikou výuky o bibli.
Na oblíbeném projektu �Mana Mini Bible�
spolupracují �áci pøi výuce výtvarné výcho-
vy. Jejich práce slou�í jako ilustrace v bibli
pro dìti, která ji� sedmý rok vychází v�dy
v novém vydání.

Èinnost køes�anského sdru�ení Biblic-
ká jednota (BJ), vzniklého v roce 1868 ve
Walesu, je hlavnì misijní. To znamená, �e
dìti a mláde� seznamuje s køes�anským po-
selstvím a vede je dále k víøe. Poøádá pro nì
celou øadu sportovních akcí, letní a zimní

tábory èi diskuzní krou�ky. U nás jsou tyto
aktivity BJ omezeny prakticky pouze na Pra-
hu. Biblická jednota se také anga�uje v Etic-
kém fóru usilujícím o zavedení etické vý-
chovy na �kolách. Mnozí køes�ané znají
pøíruèky pro ka�dodenní ètení bible �Mana�
vydané právì BJ, která spolu s IBS a Èes-
kou biblickou spoleèností tuto knihu pro-
paguje také poøádáním soutì�í ve znalos-
tech bible.

Misie a výchova mláde�e zalo�ená na
køes�anských principech jsou cíle ekume-
nické organizace Nová nadìje, poboèky
americké Východoevropské biblické misie,
která na na�em území pùsobila u� pøed lis-
topadem 1989. Mláde� se s ní mù�e setkat
na �kolách na jejích pøedná�kách a semi-
náøích èi v mimo�kolním prostøedí na let-
ních táborech a kurzech angliètiny. Má
i nevelkou edièní èinnost, je� zahrnuje vy-
dávání periodik �Deník mladých� a �Echo�.
To je urèeno pro pedagogy a jiné pracov-
níky s mláde�í.

Pomìrnì pestrý vzdìlávací program má
Vzdìlávací a kulturní centrum �idovské-
ho muzea. V na�ich pomìrech pøedstavuje
prakticky jedinou mo�nost, jak se �áci mo-
hou dozvìdìt nìco více o �idovském zpù-
sobu �ivota, nábo�enství, �idovské kultuøe,
historii �idù, problematice antisemitismu
a v neposlední øadì o holokaustu. V osvìtì
ohlednì men�in spolupracuje s Muzeem
romské kultury. Souèástí programu Vzdìlá-
vacího a kulturního centra �idovského mu-
zea jsou i exkurze do bývalého pra�ského
ghetta.

V dal�í vzdìlávací nabídce této instituce
najdeme na jedné stranì kurzy pro vysoko-
�kolské studenty pedagogických oborù, na
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Nábo�enství se ve výuce mù�e objevit v mnoha podobách

Adam Fi�er

Pøínosem aktivit nábo�enských organizací na základních a støed-
ních �kolách mù�e být osvìta nejen v oblasti nábo�enství (které je
èasto zbyteènì tabuizované), ale i v problematice drog, AIDS, sexu-
ální a etické výchovy atd. Pøesto se v�ak mnozí rodièe a pedago-
gové na tuto èinnost dívají odmítavì a s nedùvìrou. Dùvodem
bývá nìkdy jakási skrytá fobie ze v�eho nábo�enského, jindy zase
oprávnìné obavy z negativního ovlivnìní mláde�e. Následující
struèný pøehled nábo�enských subjektù pùsobících na �kolách
mù�e orientaci v této problematice ponìkud usnadnit.

VZDÌLÁVÁNÍ
I MISIE
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cation Training) za-
lo�ené v 80. letech
v Anglii. U nás byla
zaregistrována v roce
1995 a od té doby
uskuteènila na na�ich
�kolách mno�ství
pøedná�ek o proble-
matice AIDS a sexuální výchovy. V tzv. peer
programu sami �áci pøedávají informace
o AIDS aj. svým vrstevníkùm. ACET klade
dùraz na pøedman�elskou sexuální zdr�en-
livost, pøièem� �áci se k ní mohou písemnì
zavázat a stát se èlenem Klubu pravdivé lás-
ky.

Podobnou pro-
blematikou se zabý-
vá projekt prevence
AIDS a pohlavnì
pøenosných chorob
Free Teens inspirovaný uèením reverenda
Moona. V podstatì je pojat jako výchova
mláde�e k sexuální zdr�enlivosti pøed svat-
bou, kterou i zde mohou �áci stvrdit podpi-
sem slibu èistoty. Kromì pøedná�ek nabízí
program zalo�ení klubù Free Teens. Projekt
obdr�el akreditaci M�MT v roce 1997, poz-
dìji v�ak nebyla prodlou�ena. Zøejmé ideo-
vé a personální propojení s Federací �en za
mír ve svìtì (WFWP) a dal�ími organizace
tzv. moonistù není zvnìj�ku pøíli� viditelné
a mù�e být dokonce popíráno.2

n

Poznámky
1 V Dingiru byl problém Scientologie a Narcononu dis-

kutován v èíslech 1/99, 3/99, 4/99, 1/00 a 4/00.
2 Podrobnìji o akreditaci Free Teens v èlánku �A� napo-

druhé nepo�ehnaný projekt� v Uèitelských novinách
11/99.

V roce 1994 zaèala u nás pùsobit køes-
�anská organizace Teen Challenge (TC), za-
lo�ená v 50. letech v New Yorku letnièním
kazatelem Davidem Wilkersonem s cílem
pomáhat pøedev�ím mladým lidem z ulice
závislým na drogách. Drogy jsou také hlav-
ním tématem jejích pøedná�ek na �kolách,
i kdy� do zamìøení TC spadají i dal�í druhy
závislostí (alkohol, pornografie, hrací auto-
maty atd.). V Èesku mají nìkolik kontakt-
ních center, která kromì prevence dále pro-
vádìjí streetwork a resocializaèní programy.
Ruku v ruce s tìmito aktivitami - s výjimkou
pøedná�ek - jde seznamování klientù s køes-
�anským evangeliem, je� je zde chápáno
jako nedílná souèást pomoci. Za 40 let své
existence si tato organizace získala uznání
církví i mezi sociálními pracovníky.

Sociální program scientologické církve
na odvykání alkoholu a drogám Narconon,
vytvoøený v USA podle teorií L. R. Hub-
barda, zakladatele této církve, byl v ÈR za-
registrován v roce 1998. Vázanost Narco-
nonu na scientologii pøitom není navenek
v�dy zcela zjevná.1 Terapeutické postupy
Narcononu jsou do znaèné míry odli�né od
standardních metod protidrogové léèby (ze-
jména detoxifikace). Kvùli výhradám byl
tento program odborníky nedoporuèen
a pøedná�ková èinnost na nìkterých �ko-
lách byla omezena.

Péèe, vzdìlávání a vyuèování v oblasti
HIV/AIDS je náplní nedenominaèní køes-
�anské organizace ACET (AIDS Care Edu-
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stranì druhé výtvarnì-dramatickou dílnu
urèenou pro malé dìti.

Mnoho nábo�enských organizací se
dále zabývá prevencí nejrùznìj�ích sociál-
ních patologií. Pøesto�e obsah takových
osvìtových programù nemá primárnì du-
chovní charakter, neznamená to, �e by je-
jich nábo�enské pozadí nebylo v rùzné míøe
patrné.

Sdru�ení divadelních aktivit
Za nepøímý a skrytý nábor mezi mláde�í je mo�né pova�ovat aktivitu Ing. Igora Samot-
ného, gestora projektù Sdru�ení divadelních aktivit. Na �koly zvlá�tì na ji�ní Moravì
jsou rozesílány nabídky na semináøe pro studenty gymnázií a dal�í mladé lidi. Na
pozvánkách je sice uvedena adresa, z ní ale není zøejmé, �e literární, hudební, výtvar-
nou a divadelní tvoøivost si budou mladí lidé rozvíjet v Oshovì á�ramu (Osho Sugama
Meditation Center) v La�ánkách u Veverské Bitý�ky. Prioritu mezi pøihlá�enými má
�kombinace dívka a chlapec�. V kontextu Oshových do znaèné míry destruktivních
experimentù s lidskou sexualitou, provádìných formou rùzných kurzù i dnes, získávají
tato nevinná slova zvlá�tní nádech a jen potvrzují, �e prostøedí, v nìm� se rozvíjí
Oshùv nábo�enský odkaz, není dùvìryhodné. - Typické je, �e propagace projektù
divadelních aktivit se za�ti�uje pøízní Ministerstva �kolství, mláde�e a tìlovýchovy.
Pozvánky dokonce vytváøejí dojem, �e ministerstvo je spolupoøadatelem tìchto akcí.

Jóga v denním �ivotì,
inspirovaná duchovním uèitelem Mahé�varánandou, poøádá v rùzných �kolských zaøí-
zeních kurzy jógy. Problematický (zvlá�tì na pùdì �koly) je postup cvièencù od tìles-
ných cvièení k duchovní oddanosti Mahé�varánandovi.           Zdenìk Vojtí�ek

ACET

�Pøedná�ka trvá dvì vyuèovací hodiny
a je zdarma. ... V první hodinì hovoøíme
v�eobecnì o nemoci AlDS, jejím vzniku
a roz�íøení a seznamujeme studenty se
statistickými údaji z na�í republiky i ze
svìta. Mluvíme o rizikovém zpùsobu
chování a cestách pøenosu viru HIV, který
zpùsobuje onemocnìní AIDS, a zároveò
o prevenci.
Pøedná�ka vyvrací mýtus kondomu jako
zaruèenì spolehlivé ochrany pøed virem
HIV. Sna�í se pøedstavit fakta v takovém
kontextu, aby studenti vidìli sex z hle-
diska zdraví, vztahù, a jejich dlouhodobé
budoucnosti. Pøedná�ka také povzbuzuje
studenty ke zdr�enlivosti a ukazuje, �e
panenství a panictví je vzácný dar pro
milovaného èlovìka.
Ve druhé hodinì hovoøíme o dùvodech
k vìrnosti, o lásce a osobní zodpovìd-
nosti a také o osobní volbì. Ukazujeme,
�e jedinou spolehlivou prevencí je man-
�elská vìrnost a sexuální zdr�enlivost
pøed man�elstvím. Zmiòujeme se také
o antikoncepci a pøirozeném plánování
rodièovství.�

Z nabídkového listu lektora ACET
Svatopluka Dysmase

Free Teens
�3. èást: Praktická cvièení
Po pøedná�kách následuje tøetí, diskus-
ní èást, kde se dospívající zamý�lejí nad
otázkami typu �Jaké jsou va�e �ivotní
cíle? Co musíte udìlat pro to, abyste tìch-
to cílù dosáhli? Co se stane s va�imi
plány, budete-li infikováni virem HIV
a rozvine se u vás AIDS? Jak by va�e
cíle ovlivnila skuteènost, �e byste se stali
v 16-17 letech rodièem? Jak byste se
o dítì postarali?� apod. Proto�e pro mladé
lidi je velice dùle�ité to, jak jsou pøijímáni
svými vrstevníky, jsou nìkterá cvièení
vìnována tomu, jak øíci NE, zùstat sám
sebou, nedìlat fale�né kompromisy, a pøi-
tom se takzvanì neznemo�nit v oèích
svých kamarádù.�

Z propagaèního letáku Free Teens
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Mohla byste shrnout základní práva dìtí,
která se dotýkají nábo�enství?

Základní práva dìtí, která se týkají nábo�en-
ství, jsou dána Úmluvou o právech dítìte.
Úmluva byla schválena Valným shromá�-
dìním OSN v listopadu 1989, podepsal ji
tam Václav Havel (pøedpokládám, �e to byl
jeho první mezinárodní prezidentský akt),
ratifikována byla Federálním parlamentem
6. února 1991, po rozdìlení Federace akcep-
tována Poslaneckou snìmovnou ÈR. Má
vy��í právní moc ne� domácí zákony.

Tato Úmluva v èlánku 14 stanoví právo
dítìte na svobodu my�lení, svìdomí a nábo-
�enství. Tato svoboda je nepøímo dána i v ji-
ných èláncích této Úmluvy, napøíklad
v èlánku 2, který stanoví rovnost práv v�ech
dìtí bez rozdílu barvy pleti, rasy, pohlaví,
nábo�enství, etnického, národního èi so-
ciálního pùvodu.

Jakým zpùsobem mù�e být právo na svo-
bodu my�lení, svìdomí a nábo�enství po-
ru�ováno tøeba u nás, v Èeské republice?

Nedovedu urèit, jak konkrétnì je toto právo
poru�ováno, ale domnívám se, �e pøedev�ím
absencí nábo�enské výchovy v rodinì i ve
�kole. Nábo�enskou výchovou nemyslím
trvání na nábo�enských obøadech, ale vy-
tváøení povìdomí o urèitých morálních pra-
vidlech, koøenech i zvyklostech. Dítìti je
tøeba pøedat urèitý øád - ani jim nevnucovat
bezmy�lenkovou víru èi strach z nìèeho, co
nedovedeme konkrétnì popsat, ale ani je
neponechat v bezbøehém chaosu. Absence
víry v cokoliv a kohokoliv toti� pak nahání
mladé lidi do sekt, k drogám, alkoholu, do
leckdy podivných spolkù.

Rozhovor o nábo�enství, výchovì a dìtech s Janou Ondráèkovou

Zdenìk Vojtí�ek

Mgr. Jana Ondráèková se ji� jako novináøka (anglická redakce ÈTK, Èeskoslovenský rozhlas) vìno-
vala problematice dìtí a mláde�e. Po roce 1989 pracovala v UNICEFu, v Èeském helsinském výboru
i v týmu Rady Evropy. Pro�la celou øadou mezinárodních semináøù, �kol lidských práv apod. Výsled-
kem této èinnosti je kní�ka Co je Úmluva o právech dítìte1, Program výchovy k obèanství2, Výchova
k obèanství3, Projekt Sousedé4 a Prùvodce teenagera po �ivotì v obèanské spoleènosti5. Anga�uje
se na nejrùznìj�ích semináøích a workshopech, spolupracuje s Multikulturním centrem Praha, s �Human
Rights Education Associates� a prakticky svùj projekt ovìøuje vyuèováním na základní �kole.
Pochází z �idovské rodiny, která pøed válkou emigrovala na støední východ. Z její �ir�í rodiny se
z koncentraèních táborù témìø nikdo nevrátil. Rodina byla pronásledována komunistickým re�imem.

MLADÍ LIDÉ SE NEMAJÍ
SEGREGOVAT

r o z h o v o r

Za øád jako obranu proti chaosu ale rodièe
pova�ují své nábo�enství. Není tedy tato
výchova k øádu omezením svobody dìtí?

Domnívám se, �e by rodièe své dìti nemìli
nutit vyznávat jakoukoliv víru. Nemìli by
dìti nutit dodr�ovat rituály, s nimi� nesou-
hlasí, a u� vùbec by je nemìli omezovat ve
výbìru pøátel a kamarádù podle víry, barvy
pleti, sociálního èi jiného pùvodu. Velmi
dobøe znám pøípady, kdy spolu kamarádí
spolu�áci, kteøí mají zcela odli�ný rodinný
pùvod, ba dokonce odli�né politické názo-
ry. Znám té� víceménì vynucená pøátelství
dìtí stejné víry èi sociálního pùvodu.

Pokud si ceníte pøátelství pøes hranice
nábo�enství, nebudete asi pøíli� nad�ena
nábo�enskými �kolami.

Nedomnívám se, �e by se dìti mìly jakkoliv
segregovat podle nábo�enství, sociálního
pùvodu, rasy ani jinak. Øeditelka jednoho
známého gymnázia mi kdysi øekla, �e rùznì
nadané a rùznì orientované dìti spolu stej-
nì nekomunikují. To je bohu�el pravda. Ale
nekomunikují spolu, proto�e je k tomu vìt�i-
na pedagogù ani rodièù nevede. Tyto �jina-
ké� dìti pak spolu nejenom nekomunikují,
ale ony se ani neznají. Katolík neví, jak vy-
padá synagoga a proè �idé nejedí vepøové,
�id patrnì nikdy nebyl v  kostele a nebude
vìdìt, �e existuje celá øada køes�anských
vyznání, vzájemnì se neznají dìti, jejich�
rodièe mají rùzné profese nebo rùzné so-
ciální postavení.

Nábo�enské �koly implicitnì vy�adují
nìjakou konfesi, i kdy� to tøeba neprokla-
mují nahlas. Vím o tom nìco z vlastní zku�e-
nosti. Za války v emigraci jsem chodila do

rùzných �kol. Byly mezi nimi i �koly církevní.
I jedna �kola, kterou vedly øádové sestry
Franti�kánky, vìt�inou Irky. Chodily tam
skuteènì dìti rùzných národù i nábo�enství.
A� jednoho dne prohlásila jedna øádová
sestra - to kdy� jsme ji obzvlá�tì zlobily, - �e
jsme banda �idù a Arabù. Tehdy, jako malá
holka, jsem si uvìdomila, co je to rasismus.
Tam nìkde vzklíèilo mé povìdomí, �e by se
dìti nemìly rozdìlovat, ale spojovat. To jsme
té� uèinily a bitvu se sestrou vyhrály.

Je mi hroznì líto, ale já osobnì v nábo-
�enských �kolách �ádná velká pozitiva ne-
vidím. Samozøejmì pokud to nejsou �koly
charitativní, �koly pro dìti posti�ené, èi jaké-
koliv �koly, které poskytují vzdìlání, které
nikdo jiný poskytovat neumí a nemù�e.

Nezdá se mi, �e by katolické �koly vy�a-
dovaly konfesi. Spí�e jsou pro rodièe urèi-
tou nadìjí na peèlivìj�í výbìr pedagogù
a více chránìné výchovné prostøedí. Lau-
derova �idovská �kola je sice zcela kon-
fesní, ale zase je - myslím - dobrá k tomu, �e
se sna�í obnovit tradice, které sami �idé
èasto neznají.

Pokud nábo�enská �kola nevy�aduje kon-
fesi, pak podle mne její poslání mù�e splòo-
vat jakákoliv dobrá �kola, která poskytuje
svým studentùm mo�nost se vzdìlávat
v otázkách morálky, humanity i víry v mimo-
�kolní výchovì, a to podle jejich vlastního
výbìru a volby.

Pokud by to bylo mo�né, pak by dobrá
nábo�ensky orientovaná �kola mìla svým
studentù nabídnout celou velkou �kálu
humanitních oborù, posilovat jejich mravní,
humanitní i sociální cítìní, nevnucovat jim
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víru, pokud to sami nechtìjí, a vyslovenì
konfesní nábo�enskou výchovu by jim mìla
poskytovat jen jako volitený pøedmìt. Jako
ideální bych si pøedstavovala multikonfes-
ní �kolu, tedy takovou, která by poskytova-
la mo�nost svým studentùm si nábo�enské
vzdìlání vybrat a poskytla jim kvalitní pe-
dagogy, kvalifikované pro tu kterou víru.
A tøeba jim i umo�nila, aby nav�tìvovali
nìkolik rùzných nábo�enských pøedmìtù.
Tím by se mladí lidé nesegregovali, nauèili
by se vzájemnì se respektovat, mìli by v�e-
obecné znalosti o rùzných nábo�enstvích a
podrobné o nábo�enství, které si vybrali.
Navíc by vìdìli - a to nejen intuitivnì, -
proè chtìjí èi nechtìjí být èleny nìkteré
nábo�enské organizace.

Køes�anské a �idovské �koly na�e veøej-
nost pøijala. Proti je�tì více izolované gu-
rukule pro dìti èlenù hnutí Haré Kr�na se
ale zvedl i odpor. Myslíte si, �e by se tøeba
v tomto pøípadì mìl stát pokou�et mluvit
rodièùm do typu �koly, kterou zvolí?

Nevidím rozdílu v tom, zda rodièe chtìjí, aby
dítì chodilo do katolické, �idovské, bud-
dhistické èi islámské �koly. V�echny mají
stejný èi podobný charakter. Nemyslím si,
�e by stát mìl mluvit do èehokoliv, ale jsem
si naprosto jista tím, �e by rodièe svoje
naléhání mìli utlumit a nechat na svých
dìtech výbìr �koly, do které chtìjí chodit.
To ov�em vy�aduje velké sebezapøení i dis-
ciplínu ze strany rodièù. Tento druh volby
se ov�em netýká jen nábo�enských �kol,
ale obecnì �kol vùbec. Kolik máme �ivot-
ních tragédií, které zaèínají tím, �e rodièe
mermomocí chtìjí mít ze svého dítìte hu-
debníka, fotbalistu, lékaøe èi prosazují kte-
roukoli jinou profesi, která je slavná, dobøe
placená anebo která je momentálnì v módì.

Je mi sympatické, �e kladete takový dùraz
na práva dìtí a na jejich svobodnou vùli.
Ale pøece jenom - zdaleka ne v�echny dìti
jsou schopny formulovat si svá vlastní
stanoviska. A nìkteré jsou jistì v poku�ení
zamìnit uplatòování své svobody za ira-
cionální protirodièovský vzdor. Máte nì-
jaký návod, jak se v tom vyznat?

Jsou-li dìti vychovávány tak, aby rodiè mìl
autoritu proto, �e nìco umí, �e za nìèím sto-
jí, �e je za co si jej vá�it, proè jej respektovat
a v dùle�itých vìcech i poslouchat, není pro
takový protirodièovský vzdor dùvod. V do-
bì puberty je to velmi slo�ité, ale jsou-li zá-
klady dobøe polo�eny, dùm se tøeba v bouøi
i zachvìje, pøi vzájemném burácení spadne
i nìjaká ta ta�ka ze støechy, mo�ná se roz-

bije i nìjaké to okno. Ale stavba to obvykle
vydr�í. Nevydr�í-li, pak jsou v�dy na vinì ti
star�í, zku�enìj�í, ti, kteøí by mìli být rozum-
nìj�í, tedy rodièe. Toté� platí i o uèitelích,
hlavnì na základním stupni. Vý� u� se toho
mnoho zmìnit nedá. Ideální je pak témìø ne-
dosti�itelná kombinace rozumné �koly s ro-
zumným rodièem.

Ostatnì vzdor proti autoritì je zdravý
a nemìl by se potlaèovat. Potlaèováním
zdravého vzdoru vzniká èlovìk zastra�ený,
vydíratelný, zamindrákovaný, takový, který
bude posléze uhýbat a který bude potlaèo-
vat anebo terorizovat druhé. Na druhé stra-
nì je v�dy tøeba dítì vychovávat k tomu, �e
jeho práva konèí tam, kde zaèínají práva toho
druhého, tedy i práva rodièù i v�ech ostat-
ních lidí.

V nìkterých nábo�enských skupinách to
mají dìti opravdu tì�ké. V Rodinì jim mezi
mnoha tatínky a maminkami hrozilo snad
i sexuální zneu�ívání, ètyøi dcery Parsifa-
la Imanuele jsou u� �est let v ilegalitì
a izolaci, a tedy pravdìpodobnì nechodí
do �koly, dìti svìdkù Jehovových nemají
mnoho pøíle�itostí mimo�kolního kontak-
tu s �nevìøícími� vrstevníky. I kdy� jsou
tyto pøíklady nesrovnatelné, v�echny ve-
dou k otázce: Mù�e pro takové dìti spo-
leènost nìco udìlat?

Nevím, zda spoleènost mù�e pro tyto ubo-
hé dìti nìco dìlat, ale rozhodnì by se mìla
sna�it jim �ivot ulehèit. Není jich asi mnoho,

ale je to jako s dìtmi týranými: ten, kdo
o takovém dítìti ví, by to mìl oznámit a tý-
rané dítì by mìlo být rodièùm odebráno.
Kdy� jde o znásilòování, prostituci a podob-
nì, pak je to pøece trestný èin. Ostatnì
i nenav�tìvování regulérní �koly je poru�e-
ním zákona. Práva rodièù by nikdy a za
�ádných okolností nemìla být neomezená.
Práva rodièù, kteøí své dìti týrají, omezují
jejich vzdìlání apod. by rozhodnì mìla být
striktnì omezena. Domnívám se, �e by se
nevládní organizace, které se starají o týrané
dìti, mìly tímto problémem zabývat. Nejde
pøeci jen o dìti v extrémních nábo�enských
skupinách. Jde té� o dìti v bigotnì orto-
doxních rodinách klasických nábo�enství.
Co tøeba utvoøit skupinu lidí z nejrùznìj�ích
nevládních i vládních struktur, která by se
na tento problém podívala zblízka? Mohla
by to tøeba za�títit práve va�e spoleènost.

Myslíte si, �e znalosti o svìtových nábo-
�enstvích získané v hodinách obèanské vý-
chovy a dal�ích pøedmìtù pøipraví dìti lépe
do �ivota? Slou�ilo by více takových zna-
lostí k vìt�í toleranci?

Domnívám se, �e nábo�enství patøí do ob-
èanské výchovy i do dìjepisu jako souèást
kultury, morální výchovy a v�eobecného
vzdìlání vùbec. Je tragické, �e ani deset let
po revoluci není výuka o nábo�enstvích
samozøejmostí. K vìt�í toleranci by to jistì

�est dívek a chlapec na cestì do �koly ve státì Karnataka v jihozápadní Indii.
Foto: Vojtìch Vlk.

Dokonèení na dal�í stranì vlevo dole.
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Pìt èlenù èínské sekty
se pokusilo upálit,
jedna �ena zemøela

PEKING 23. ledna - Ètyøi �eny a jeden mu�
z èínské zakázané sekty Fa-lun-kung se dnes
na pekingském námìstí Tchien-an-men po-
lili benzínem a pak se pokusili upálit. Jedna
�ena zranìním podlehla, ostatní byli zadr�eni
policií a dopraveni do nemocnice. Oznámila
to agentura Reuters.

Incident se podaøilo natoèit reportérùm
CNN, jejich videokazetu v�ak èínská poli-
cie okam�itì zabavila a reportéry na hodinu
a pùl zadr�ela.

Ne��astná událost se stala poté, co se
v pondìlí èínský komunistický re�im roz-
hodl zesílit represe proti èlenùm sekty z oba-
vy, �e by sekta mohla u pøíle�itosti èínského
Nového roku uspoøádat dal�í velkou de-
monstraci, jak to ji� více ne� rok dìlá pøi
v�ech významných výroèích.

Dnes veèer bylo námìstí témìø prázd-
né, policie prohledávala pøicházející obèa-
ny a po obvodu stálo mno�ství policejních
antonù. Èína, která se uchází o poøádání let-
ních olympijských her v roce 2008, si je dobøe
vìdoma toho, �e podobné incidenty zhor�u-
jí její povìst ve svìtì. V únoru mají Peking
nav�tívit zástupci Mezinárodního olympij-
ského výboru, aby nabídku Èíny posoudi-
li. Podle mìstských úøadù by se právì na

námìstí Tchien-an-men mìl konat turnaj
v plá�ovém volejbale.

Sebeobìtování pìti vìøících naznaèuje
podle agentur dramatickou zmìnu v jednání
Fa-lun-kungu èi pøinejmen�ím nìkterých je-
jích èlenù, kteøí dosud jen zøídka kladli ná-
silný odpor. Je zde patrnì vidìt dopad vý-
zvy slov v Americe �ijícího zakladatele
a hlavního duchovního vùdce sekty mistra
Li Chung-è�, jen� poèátkem tohoto roku po-
volil stoupencùm hnutí, �e se v jistých pøí-
padech mohou vzepøít, i kdy� se tím zpro-
nevìøí základním principùm sekty.

Fa-lun-kung se sna�í skloubit meditaci
a dechová cvièení s uèením, které má koøeny
v buddhismu a taoismu. Peking toto hnutí
zakázal v èervenci 1999.

Hongkong se zavázal
ostøe sledovat aktivity
hnutí Fa-lun-kung

HONGKONG 2. února - Hongkongský �éf
policie slíbil, �e úøady pøísnì dohlédnou na
aktivity duchovního hnutí Fa-lun-kung na
ostrovì. Stalo se tak po úterním naléhavém
varování Èíny, aby se Hongkong nestal zá-
kladnou sekty, která je na pevninì zakázaná.
Informovala o tom agentura Reuters. Aféra
kolem hnutí Fa-lun-kung podnìcuje otázky
ohlednì mo�ností Hongkongu rozhodovat
o svých vnitøních zále�itostech.

Tchaj-wan naopak ètvrteèní pekingské
naøèení, �e sektu podporuje, odbyl s tím, �e
nábo�enství a politika jsou v demokratic-
kém systému ostrova dvì zcela odli�né zále-
�itosti.

�Nábo�enství hraje jinou úlohu ne� ob-
èanská spoleènost,� prohlásil místopøedse-
da tchajwanské Rady pro zále�itosti pev-
niny Lin Èchung-pchin. �V nìkterých ze-
mích tento rozdíl není pøíli� jasný, tak�e pak
dochází na obou stranách k mylným závì-
rùm.�

V èínském mìstì Kchaj-feng, odkud po-
cházeli údajní stoupenci hnutí Fa-lun-kung,
kteøí se minulý týden pokusili upálit na pe-
kingském námìstí Tchien-an-men, vydali
po�tovní známku odsuzující zakázanou sek-
tu. �Lidé z Kchaj-fengu rozhodnì odsuzují
krutosti Fa-lun-kungu,� pí�e se na známce,
je� je dal�í souèástí zesílené snahy Pekingu
hnutí potlaèit. ...

�panìlsko: Patnáct adeptù
scientologické církve
pøed soudem

MADRID 7. února - Pøed madridským sou-
dem stanulo v úterý 15 èlenù scientologické
církve, kteøí jsou obvinìni z tuctu trestných
èinù. Prokuratura pro nì po�aduje tresty a�
osmi let odnìtí svobody. Oznámily to dnes
soudní zdroje.

Madridský soud té� pøedvolal pøedsedu
scientologické církve, Amerièana Hebera
Jentzsche, pro nìho� prokurátor Carlos
Ladrón po�aduje 56 let vìzení. Ten se v�ak
nedostavil, a soud proto odlo�il jeho pro-
ces na neurèito. Prokurátorovu �ádost odlo-
�it celý proces v�ak soud zamítl. Proces u�
byl odlo�en kvùli nepøítomnosti Hebera
Jentzsche od roku 1988 pìtkrát.

Prokurátor po�aduje tresty odnìtí svo-
body od tøí mìsícù do osmi let pro 15 �panìl-
ských scientologù, které viní z protizákon-
ného zadr�ování, ublí�ení na tìle, vydírání
a daòových únikù v rámci aktivit církve,
která má ve �panìlsku 10.000 èlenù.

Prokurátor v ob�alobì oznaèil sciento-
logickou církev za sektu vedenou vidinou
zisku, která zpùsobila nìkterým adeptùm
psychické újmy, kdy� je nechávala po nì-
kolik dní zavøené bez jídla a bez pití a pøitom
je neúprosnì vyslýchala.

Zástupci scientologie ve �panìlsku pøi-
pomnìli, �e jejich hnutí je v 25 zemích legál-
ní. Prokurátor podle nich za peníze daòo-
vých poplatníkù církev pronásleduje, ani�
by mìl v ruce �sebemen�í dùkaz pro své
chorobné obviòující halucinace�. ...

pøispìlo. Nebo� xenofobie a netolerance
pocházejí z nevzdìlanosti, stejnì jako ra-
sismus, terorismus a jiné -ismy, které
ohro�ují lidi na celém svìtì. Lidé vzdìlaní
a sebevìdomí tolerují jinakost a komunikují
s ní. Dùle�ité je, aby se dìti doma i ve �kole
dozvìdìly, �e jsme ka�dý jiný, ale máme
stejná práva. A �e tato práva konèí v�dy
tam, kde zaèínají práva toho druhého
jiného èlovìka. A k takovým postojùm by
jim znalost kultury, nábo�enství i dìjin
jiných etnik, jiných církví a jiných národù
rozhodnì pomohla. Takový mladý èlovìk
by se lépe orientoval, umìl by se samostat-
nì rozhodovat a byl by jistì i lépe vyzbro-
jen proti nástrahám nejen sekt, ale i extré-
mistickým názorùm a postojùm vùbec.

Mluvili jsme celou dobu o nábo�enství.
Jaký k nìmu máte osobnì vztah?

Mùj vztah k nábo�enství je velmi osobní.
Pocházím z èesko-�idovské asimilované
rodiny, která ov�em nikdy nezapomnìla,
�e je �idovská. Ani jí k tomu spoleènost

nedala pøíle�itost. Jsem èlenkou Pra�ské
�idovské obce, která je proklamovanì or-
todoxní, aè ji� tradiènì pra��tí �idé v�dy
byli a jsou naprosto neortodoxní. Vycho-
vána jsem byla v mnoha �kolách mnohých
církví, vèetnì té komunistické. Doma tro-
chu staromódnì, leè rozumnì. Nikdy jsem
svùj pùvod nezapírala, a byla jsem za to
v�dy nále�itì ka�dým autoritáøským re-
�imem trestána. Tak�e: Víru mám a nábo-
�enství si cením, pokud dodr�uje ideály
mravnosti, pokud své vìøící ani ty druhé
k nièemu nenutí a neomezuje je. Pokud je
tolerantní, humánní a respektuje lidskou,
a hlavnì dìtskou dùstojnost. (Dospìlí se
vìt�inou mohou bránit, dìti vìt�inou ne).

Dìkuji za rozhovor.           n

Poznámky
1 Èeský helsinský výbor 1996, 1997, 2001
2 Èeský helsinský výbor 1995
3 Fortuna 1999
4 podtitul: Uèíme se vzájemnému respektování. Manuál

pro uèitele a Pracovní se�it pro �áky. Èeský helsinský
výbor 2000, Canada Fund 2001

5 Open Society Fund 2001 (v tisku)

Dokonèení z pøedchozí strany.
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Moskevský soud zamítl
�alobu na svìdky Jehovovy

MOSKVA 23. února - V soudním procesu,
pova�ovaném za klíèový test pøístupu
k men�inovým nábo�enstvím, dnes moskev-
ský soud zamítl �ádost prokuratury o zru-
�ení nábo�enské sekty Svìdci Jehovovi.

�Pøípad jsme vyhráli,� prohlásila ob-
hájkynì Galina Krylovová po oznámení roz-
sudku v této kauze, její� projednávání za-
bralo více ne� dva roky.

Moskevská prokuratura se sna�ila po-
stavit moskevskou odboèku této americké
církve mimo zákon. Argumentovala usta-
novením ruské legislativy, podle nìho� mù-
�e soud zakázat nábo�enské skupiny, jestli�e
se jim proká�e podnìcování nenávisti nebo
nesná�enlivosti.

Byla ustavena skupina odborníkù, která
mìla pátrat po dùkazech podporujících tvr-
zení prokuratury, �e tato nábo�enská sku-
pina rozvrací rodiny, vyvolává nenávist
a ohro�uje �ivoty.

Soud v�ak �alobu zamítl a naøídil, aby
prokuratura uhradila èinnost pìti expertù,
kteøí dva roky studovali texty Svìdkù Jeho-
vových.

Jehovisté tvrdí, �e ruský nábo�enský
zákon omezuje men�í církve a uznává jen
pravoslavné køes�anství, judaismus a islám.
Výsledek tohoto soudního pøípadu mù�e
podle jehovistù ovlivnit osud mnoha men-
�inových církví v Rusku. ...

Taliban témìø zcela znièil
vzácné sochy Buddhù

KÁBUL 10. bøezna - Obrovské sochy Bud-
dhù ve støedoafghánském Bamjánu jsou
témìø kompletnì znièeny. �Práce (na jejich
znièení) se blí�í ke svému konci,� oznámil
dnes mluvèí fundamentalistického hnutí
Taliban Abdal Hají Mutmain.

�Jsou znièeny z 80 a� 90 procent,� dodal
bez dal�ích podrobností osobní tajemník

mully Muhammada Umara, jen� je nejvy��ím
�éfem Talibanu.

Je to poprvé, co vládnoucí hnutí Tali-
ban potvrdilo, �e uskuteènilo své rozhod-
nutí znièit 53 metrù respektive 38 metrù vy-
soké sochy, které byly do pískovcových
skal vytesány pøed témìø 2 000 lety.

Taliban�tí vùdcové neustále opakují, �e
nehodlají s nièením vzácných památek pøe-
stat ani pøes rozhodný nesouhlas meziná-
rodního spoleèenství zahrnujícího i islám-
ské zemì. Právì muslimské nábo�enství je
dùvodem bezprecedentní destrukce pøed-
islámských památek, proto�e korán* zaka-
zuje zobrazování lidských postav. ...

Výnos o znièení soch vydal nejvy��í
vùdce Talibanu mulla Muhammad Umar 26.
února, tedy mìsíc poté, co OSN schválila
sankce proti Afghánistánu, aby ho pøinuti-
la vydat saúdského teroristu Usámu bin Lá-
dina, kterého USA viní mimo jiné z orga-
nizace atentátù proti americkým velvysla-
nectvím v Africe v roce 1998.

Kampaò nièení soch byla podle svìdkù
pøeru�ena kvùli muslimskému svátku íd al-
adhá, který skonèil ve ètvrtek.

Taliban ovládá pøes 90 procent afghán-
ského území a jeho vládu uznaly pouze tøi
zemì - sousední Pákistán, Saúdská Arábie
a Spojené arabské emiráty.

* Orientalista prof. Lubo� Kropáèek pøipomíná, �e tálibáni
se nemohli pøi nièení soch opírat o Korán. �V této nábo-
�enské knize muslimù se nikde pøímý zákaz zobrazovat
�ivé bytosti neobjevuje. ... Varovaní pøed nevhodnou figu-
rativní tvorbou se promítlo do nìkolika tradièních vyprá-
vìní, hadísù, jejich� soubor je druhým zdrojem islámského
práva po Koránu.� (Respekt, 19.-25.3. 2001) - Pozn. red.

Dostál:
Návrh zákona o církvích
usnadòuje jejich registraci

PRAHA 25. dubna - Vládou schválený ná-
vrh zákona o svobodì nábo�enské víry
a postavení církví a nábo�enských spoleè-
ností zachovává dosavadní vysokou úro-
veò nábo�enské svobody a navíc usnad-
òuje registraci. Po dne�ním zasedání vlády
to novináøùm øekl jeho pøedkladatel, ministr
kultury Pavel Dostál.

Zdùraznil, �e pro první stupeò registrace
církve nebo nábo�enské spoleènosti jako
právnické osoby bude po pøijetí zákona par-
lamentem místo dosavadních 10 tis. pod-
pisù potøebných pouze 300. O druhý stu-
peò registrace, který otevøe cestu ke státní
dotaci, k mo�nosti provozovat �kolská za-
øízení èi k pùsobení v armádì èi vìznicích,
bude mo�né �ádat a� po deseti letech exis-

tence církve a po získání dvou promile
obyvatelstva ÈR ... za své stoupence.

Bìhem této doby se podle Dostála pro-
ká�e zpùsobilost církví a nábo�enských
spoleèností k aktivitám licenèního charak-
teru. Èeské historické církve èi nábo�enské
spoleènosti získají druhý stupeò registrace
automaticky, proto�e tuto podmínku splòu-
jí, uvedl ministr. Rozhodnì odmítl, �e by
desetileté èekání na druhý stupeò registrace
bylo omezením nábo�enské svobody a zdù-
raznil, �e stát má právo si vybrat svého part-
nera.

Návrh rovnì� pamatuje na ochranu de-
mokracie a ochranu morálky. Nebudou moci
vznikat církve èi nábo�enské spoleènosti,
které by ohrozily demokratické základy stá-
tu, které by byly v rozporu s ochranou veøej-
né mravnosti, poøádku, zdraví, s principy
lidskosti a sná�enlivosti, nebo pokud by
omezovaly osobní èi politickou svobodu
nebo práva jiných osob zejména vyu�íváním
fyzického a psychického nátlaku k vytvá-
øení jejich závislosti. Kontrola bude otáz-
kou i orgánù èinných v trestním øízení, zdù-
raznil ministr.

Poèítá se rovnì� se zavedením rejstøíkù
církevních právnických osob - církví, nábo-
�enských spoleèností a jejich svazù. Vláda
má pøed sebou je�tì pøípravu zákona, který
by øe�il financování církví prostøednictvím
církevního fondu.

Podle poslance Jana Zahradila (ODS) by
zákon mohl pøispìt k liberalizaci �duchov-
ního trhu� v ÈR. Zahradil ale také ÈTK øekl,
�e návrh není prùlomem do stávajícího sta-
vu. Poslanec míní, �e pøedloha má ve snì-
movnì �anci na pøijetí. Doplnil by ji navíc
tøeba o �zmìkèení� podmínek pro registraci
islámu èi budhismu, tedy hnutí, která jsou
na Západì bì�nými nábo�enstvími.

Pøedseda KDU-ÈSL a jejích poslancù
Jan Kasal k pøedloze øekl: �Je dobøe, �e se
vláda tímto námìtem zabývá. Zcela nepo-
chybnì vládní návrh velmi peèlivì prostu-
dujeme a po diskusi s tìmi, jich� se to týká,
to znamená s pøedstaviteli církví a nábo-
�enských spoleèností, dospìjeme k nìjaké-
mu závìru. Dávat teï bianco �ek, �e s tím
zákonem souhlasíme, by bylo nezodpovìd-
né.� ...

 n

Z informaèního servisu
Èeské tiskové kanceláøe

vybral a zprávy zkrátil Z. V.

Scientolog Heber Jentzsch.      Foto: archiv.
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�ivot ve stínu
mesiá�e

Nansook Hong: In the Shadow of the Moons.
My Life in the Reverend Sun
Myung Moon´s Family
Little,Brown and Company, USA 1998

Ji� del�í dobu prosakují ze soukromí �Pravé
rodiny� Sun Myung Moona kusé, zato v�ak
silnì kritické zprávy o ne�varech v me-
siá�ovì domácnosti. Unikátní obsáhlou re-
ferenci o zákulisí mýtu o ideální rodinì
podává Nansook Hong � bývalá man�elka
Moonova nejstar�ího syna Hyo Jina, která
si ve zlaté kleci sídla East Garden protrpìla
ètrnáct let svého �ivota.

Jeliko� kniha vy�la pouze v USA a Ka-
nadì a je tudí� na�inci jen tì�ko dostupná,
budeme se více ne� recenzování vìnovat
jejímu obsahu. Prolog ke vzpomínkové au-
tobiografii obstarává napínavé líèení: nad
ránem 8. srpna 1995 Nansook se svými pìti
dìtmi tajnì odjí�dí z Moonovy multimi-
lionáøské rezidence East Garden v Irving-
tonu (severnì od New York City, asi 40 minut
autem) a definitivnì tak trhá své pouto
k Pravé rodinì.

Nansook Hong se narodila 21. 3. 1966
v Ji�ní Koreji. Její rodièe patøili k prvním
èlenùm Církve Sjednocení a �reverend�
Moon je k sobì vybral u pøíle�itosti histo-
ricky druhého hromadného po�ehnání pro
36 párù v roce 1961. Nansook pro�ila dìt-
ství v chudobì, man�elé Hongovi podle
Moonova pøání zanedbávali vlastní rodinu
a do úmoru pracovali pro církev. �ivot
patnáctileté zbo�né, naivní dívenky se
zázraènì promìnil zásahem samotného
mesiá�e. Ten ji toti� vybral jako ideální
man�elku pro svého nejstar�ího syna Hyo
Jina (èesky foneticky [Hyo �in]) a nelegál-
nì pøestìhoval do USA. Man�elství s èer-
nou ovcí Pravé rodiny, po�ehnané poèátkem
roku 1982, postrádalo jakýkoli citový vztah.
Pro osamìlou Nansook bylo peklem na zemi.

Snad a� pøíli� èasto se v textu opakuje
líèení Hyo Jinova prostopá�ného hýøení,
plného alkoholu, drog a prostitutek a jeho
tyranského násilí vùèi Nansook. Dùvod po-
drobných popisù man�elových �patností
tkví patrnì ve vìnování knihy - autorka ji
adresuje svým dìtem. Naturalistická svì-
dectví jsou odpovìdí na oèekávanou otáz-
ku po tátovi, vysvìtlují, proè ji� �nemají�
otce.

Ani v Pravé rodinì nenalezla Nansook
lásku a harmonii. Praví rodièe své ratolesti
vùbec nevychovávali, v�echny práce za nì

vykonávalo slu-
�ebnictvo, které
dìti adorovalo jako
prince a princezny.
Za patnáct let Nan-
sook nevidìla, �e
by Moonovi nej-
men�ím �utøeli nos
nebo si s nimi hrá-
li�. K jejímu pøekva-
pení malí �vatlali
anglicky a skoro
vùbec neumìli korejsky (korej�tina má být
podle uèení církve budoucí celosvìtový
jazyk). Vztahy star�ích bezhøí�ných Pravých
dìtí k rodièùm hodnotí autorka jako chlad-
né, nìkdy dokonce nenávistné. Mesiá�ovy
dìti ve svém otci bo�ího velvyslance na zemi
rozhodnì nevidìly. Mesiá�e a jeho �enu Hak
Ja Han ctili jako zdroj financí.

K Nansook se rozmazlení mesiá�ovi
potomci (s èestnou výjimkou dcery Un Jin)
chovali pový�enì a� pøezíravì � do Pravé
rodiny se jenom vdala, nemohla být jejím
plnoprávným èlenem. Úcty man�elky mesiá-
�ova syna Nansook naopak po�ívala od
øadových èlenù, a tak byla od upøímnosti
a pøátelství izolována nejen odshora, ale
i zespodu.

Praví rodièe byli pro svou snachu ne-
pøístupní, vy�adovali bo�ské pocty a ne-
kritickou poslu�nost. Nansook si zvali �na
kobereèek� prakticky jen proto, aby jí vy-
nadali, vìt�inou kvùli tomu, �e se jí nedaøí
pøivést nezkrotného rockera Hyo Jina na
správnou cestu. To mìla být její �bo�ská
mise� a smysl jejího man�elství. Svého syna
ov�em Moonovi nekárali nikdy.

V jednom z citovaných rozhovorù
s Matkou (Hak Ja Han) dostává Nansook
na svou otázku - proè jí Hyo Jin tvrdí, �e
jako syn mesiá�e mù�e mít mimoman�elský
sex - pøekvapivì otevøenou odpovìï. Otec
(Moon) mìl v dobì svazku s Matkou také
dal�í pomìr. Bylo to v�ak øízením bo�í pro-
zøetelnosti. Ale proto�e Hyo Jin není mesiá�,
nemìl by takto jednat. Na jiném místì au-
torka doplòuje, �e Moon jednoho ze svých
levoboèkù - Jin Sunga - o�enil v roce 1984
se svou man�elskou dcerou In Jin.

Pøes trvalou deziluzi Nansook ztrácí víru
v Sun Myung Moona jen velmi pomalu. Sil-
ným impulsem k pochybnostem je pro ni
posmrtná korunovace mesiá�ova syna He-
ung Jina, který v lednu 1984 zahynul po
autohavárii, na krále nebes. Brzy poté je
Moon na témìø rok a pùl uvìznìn za daòové
podvody. Svùj návrat oslaví okázalou cere-
monií, pøi ní� se prohlásí �imperátorem uni-

versa�, co� u Nansook vyvolá dal�í rozpa-
ky.

V tu dobu se ji� mno�í hlá�ení ze v�ech
koutù svìta: Heung Jin promlouvá skrze
spiritisticky sensitivní èleny církve. Sám
mesiá� uzná, �e se jeho syn vtìlil do èer-
no�ského mládence ze Zimbabwe. Èerný He-
ung Jin poøádá v roce 1987 svìtové turné,
které je køi�áckým ta�ením proti amorálnos-
ti. Pøi náv�tìvì v East Garden mesiá�e nad-
chne tím, �e mu líèí onen svìt pomocí citací
z døívìj�ích Moonových projevù. Svým
údajným sourozencùm � Pravým dìtem -
ov�em nedoká�e zodpovìdìt základní otáz-
ky o svém bývalém pozemském �ivotì. V�e
prý zapomnìl bìhem pøevtìlení. Afrièan pak
ráznì a èasto násilnì vymýtá v�echny ne-
pravosti i v nejvy��ích církevních kruzích.
Teprve kdy� jeho brutalita zaène pøerùstat
v�echny meze (zbije napøíklad mesiá�ova
blízkého spolupracovníka - �edesátníka Bo
Hi Paka), Moon jednodu�e prohlásí, �e duch
Heung Jina z èernocha ode�el. Zimbabwan
se pak vrací do vlasti, prohlásí se mesiá�em
a roz�tìpí tak tamní Církev Sjednocení.

Nále�itý prostor vìnuje Nansook po-
pisu pozemského mamonu a rozmaøilého
�ivota Pravé rodiny. Pøiznává, �e pomáhala
Hak Ja Han pa�ovat do USA vysokou ho-
tovost z japonského fundraisingu. Práci pro
mesiá�e tehdy vnímala jako nadøazenou
pozemským zákonùm. S Pravými rodièi
nav�tívila Nansook herny v Las Vegas. Aè
církev zakazuje hazard, Matka horeènì lá-
dovala peníze do hracích automatù a Otec
hrál blackjack. V�e vysvìtloval tím, �e pøece
musí mezi høí�níky, aby je mohl spasit. Sám
ale prý nehrál � stál za zády svého asisten-
ta a instruoval ho, jak sázet.

Poèátkem devadesátých let rodièe Nan-
sook, �ijící v Koreji, vystoupili z církve. Pøíèi-
nou odchodu jim bylo nactiutrhaèné po-
mlouvání a poni�ování z úst mesiá�e. Pøi-
tom Moon vdìèil panu Hongovi za zbu-
dování prosperujícího korejského prùmys-
lového gigantu Il Hwa. Od Pravé rodiny se
separovali rovnì� man�elé Jin (bratr Nan-
sook) a Je Jin (nejstar�í Moonova dcera).
Opu�tìné Nansook se v listopadu 1994
narodilo páté dítì (druhý syn). Násilí ne-
ustále zdrogovaného Hyo Jina se zostøilo
natolik, �e jí a dìtem �lo o holý �ivot. Po-
slední záchranou se zdál být riskantní útìk.
S pomocí bratra Jina a Madelene Pretoriu-
sové, jediné pøítelkynì Nansook, je� zane-
dlouho rovnì� z Církve sjednocení ode�la,
se plán zdaøil. Po mìsících skrývání a zdlou-
havých soudech, které man�elství nakonec
rozvedly a pøinutily Moonùv klan platit ali-
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menty, se Nansook �uèí� �ít na svobodì.
Bydlí s dìtmi v Massachusetts v soused-
ství Jina a jeho �eny. Hyo Jin se nadále utápí
v opiátech, do manhattanských barù �tahá�
své sourozence i øadové vìøící, o Nansook
a dìti prakticky nejeví zájem.

V závìru knihy se autorka pou�tí do
prognostiky. Podle jejího názoru se po
smrti mesiá�e (narozen 1920) o moc v kultu
a obrovský majetek poperou mlad�í bratøi
patrnì ji� odepsaného Hyo Jina. Hak Ja Han
bude nadále zastávat pouze symbolickou
vìrouènou pozici Matky.  n
Martin Koøínek

je nutno
jít za boha

Mistr Eckhart a støedovìká mystika
Uspoøádal Jan Sokol. 2. vydání.
Praha, Vy�ehrad 2000. 360 stran, Kè 298,-

�Nutno jít za Boha� je patrnì nejlapidár-
nìj�ím a nejprovokativnìj�ím výrokem
uèence, mystika a kazatele mistra Eckharta,
kterého r. 1326 lítý pronásledovatel �bratrù
svobodného ducha�, kolínský arcibiskup
Heinrich z Virneburgu, postavil pøed soud
jako kacíøe. Ob�alovací spis uvádìl 108 blud-
ných výrokù, z nich� 75 bylo vyrý�ováno
z Eckhartových nìmeckých kázání, 12 z la-
tinského komentáøe k biblické knize Gene-
sis a zbytek z Knihy bo�ské útìchy. Z této
knihy mohla dogmatiky mohla ranit mrtvice.
Eckhart se odvolal a jako Jan Hus do Ba-
sileje se vydal k pape�i do Avignonu, aby
se tam osobnì hájil. Není známo, za jakých
okolností r. 1327 zemøel, zda pøirozenou
smrtí èi rukou nájemného vraha. Jisté je, �e
tak unikl potupné smrti kacíøù na hranici.

Jeho nepøátelé v církvi byli èetní a moc-
ní. Solí v oèích jim byla jeho otevøená pod-
pora beghinského hnutí, které se z Flander
roz�íøilo do nìmeckých, francouzských
a italských mìst. Jeho èlenové odsuzovali
rozmaøilost církevní hierarchie a hlásali do-
brovolnou skromnost. Beghardi a bekynì
zakládali v mìstských domech pøísnì sepa-
rovaná spoleèenství, jejich� hospodáøskou
základnou byla øemesla. �ivili se tkalcov-
stvím a krajkáøstvím, vìnovali se péèi o chu-
dé a nemocné, spoleèné modlitbì a rozjímání.
Církevní vrchnost se pokou�ela toto hnutí
kontrolovat tím, �e k nim posílala øeholní
kazatele, pøedev�ím dominikány. Nepoèíta-
la v�ak s tím, �e její lidé budou tak silnì
ovlivnìni lidovou vroucností a mystikou.

Na paøí�ské univerzitì Eckhart obhajo-
val svùj názor, �e rozmysl (intellectus) je

kvalita o celý øád vy��í ne� rozum (ratio),
a pøitom je základem, nikoliv dùsledkem
Bo�ího bytí. Z dob jeho pùsobení v Èe-
chách (1308) pochází jeho �Kniha bo�ské
útìchy�. Podle ní �duchovní� èlovìk musí
provádìt pøísnou sebekázeò a získávat
vhled, �e za v�echny své strasti a trampoty
nemù�e jeho prostøedí, nýbr� on sám. Mís-
to køeèovité snahy zajistit si Bo�í milost,
osobní spásu a ráj, má ze sebe duchovní
èlovìk vymýtit zármutek a stesk, neochvìj-
nì projevovat takové ctnosti jako odvahu,
stateènost a rozvahu. Musí být vnitønì
obrnìn proti nejistému, nepravdivému oko-
lí, chtivosti statkù a laènosti a být ochoten
pøiná�et osobní obìti.

Písmo svaté pro Eckharta bylo zásobár-
nou citátù k podpoøe jeho teologických
a metafyzických názorù, které svou origi-
nalitou znìly tuctovým kazatelùm podezøele,
ne-li kacíøsky. Mìl své oblíbené texty, Knihu
Moudrosti, Knihu Sirach a Janovo evange-
lium, jeho� prolog ob�írnì okomentoval.
Je�í� z Nazareta jej nezajímal, proto�e sám
za�il vrcholnou mystickou zku�enost, �e
Je�í� je Kristus, Ná� Pán, syn Bo�í a vìèné
SLOVO (Logos).

Jan Sokol se pøímo krkolomnì sna�í
dokázat pravovìrnost výrokù o �jediném
bytí� (v�echno co jest, je dílo Bo�í, s. 51),
a výrok �o bo�ské jiskøe v du�i� interpretu-
je, �e Bùh je èlovìku blí� ne� èlovìk sám
sobì�.

Jakkoliv nás mù�e tì�it, �e dílo mistra
Eckharta se tì�í zájmu historikù, lingvistù,
filozofù i teologù, kteøí se o nìm pochvalnì
zmiòují v první èásti knihy, tyto hluboko-
myslné úvahy mù�eme smìle pøeskoèit a na-
cházet inspiraci pøímo ve Výboru ze spisù
(s. 121 � 318). Je to pokladnice námìtù k roz-
jímání. Buïme vydavateli vdìèni, �e neza-
tajil ani 26 mistrových výrokù, které jako
kacíøské odsoudila bula pape�e Jana XXII.
z r. 1329.

Pøíli� struèné jsou obì závìreèné kapi-
toly o Eckhartových pokraèovatelích: Jindøi-
chu Susovi (1295 � 1365) a Janu Taulerovi
(1300 � 1361). Nejstar�í generace zná Eck-
hartovo dílo z nepøíli� povedeného pøe-
kladu Karla Weinfurtera (1934), obsahující
i neautentické texty, které následný prùzkum
prokázal za podvr�ené. Na novém pøekladu
z roku 1993 spolupracoval tým zku�ených
pøekladatelù: Lenka Karfíková, Milo� Dostál
a Jan Sokol. Soubor uspoøádal, úvodní stu-
dii napsal a poznámkovým aparátem opatøil
kmenový autor Vy�ehradu Jan Sokol.

n
Boris Merhaut

zen
jako synonymum
�ivota

Ró�i Kó�ó Uèijama: Uvolnit sevøení mysli
Praha, DharmaGaia 2000, 281 s.

Autorem jedné z posledních knih o zeno-
vém buddhismu je japonský mnich, který
celý svùj �ivot zasvìtil praktikování tohoto
smìru mahájánového buddhismu. Tato
první charakteristika by mohla automaticky
evokovat, �e pùjde o dal�í z øadu dìl, kde
mistøi zenu uvádìjí rùzné rozporuplné vý-
roky a nechávají pak na ètenáøi, a� si s nimi
sám poradí. Stejnì autor nakonec v�dy
skonèí s tvrzením, �e zen lze pouze praktiko-
vat, a má jen minimální smysl o nìm hovo-
øit. Uèijama je v�ak o poznání vstøícnìji na-
klonìn potøebám racionalistického a kauzál-
ního my�lení èlovìka Západu. Øíká, �e je
naprosto správné, kdy� hledající nejdøíve
uspokojí svoji potøebu si filozoficky vymezit
dané téma. V jeho pøípadì jde navíc o èlovì-
ka, který se zabýval studiem západní filozo-
fie i køes�anství. Proto je èást knihy vìno-
vána vysvìtlení zenové nauky ve vztahu
k my�lení èlovìka vycházejícího z køes�an-
ské kultury. Na druhou stranu je v�ak Uèi-
jama jako �pravý� zenový mistr pøesvìdèen,
�e zazen (forma zenové meditace �koly sótó)
i nadále zùstává kardinální manifestací zenu
jako filozofie � meditace se musí praktiko-
vat (èím více, tím lépe, ale i jedno sezení má
smysl) a my�lenky a slova jsou �jen� jed-
ním z rovnocenných projevù �ivota. Pro-
blém je v�ak v tom, �e èlovìk v nich èasto
hledá onen �hlub�í� smysl. Dále pak autor
klade velký dùraz na pochopení toho, �e
meditace nemá �ádný konkrétní cíl a �e
adept zenu neprodìlává jakýsi výcvik za
získáním nìjakých esoterických znalostí
nebo schopností.

  Nemìl by v�ak vzniknout mylný dojem,
�e kniha je hlavnì filozofickou analýzou.
Jednak jde v nejlep�ím slova smyslu o ne-
akademickou, praktickou filozofii, jednak se
autor vìnuje také podrobnému popisu praxe

zenové meditace.
Dílo má navíc auto-
biografický rozmìr,
který knize posky-
tuje tolik potøebnou
ètivost a zároveò
ètenáøe pøesvìd-
èuje, �e osobní
filozofie i �ivot auto-
ra jsou v jednotì. n
Luká� Doubrava
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p r á c e  s t u d e n t ù

deprivaèní
teorie

Romana Petrá�ková:
Prevence v oblasti sekt, magisterská práce,
Husitská teologická fakulta UK, 2001

2. kapitola: Teorie pøíèin vstupu do sekt
...
2.1.3. Rozbor deprivaèní teorie
Do 60. let se pøi provádìní sociologických
výzkumù zamìøených na sociální hnutí
a kolektivní chování pova�ovali ti lidé, kteøí
vstupují do radikálních, zvlá�tì nábo�en-
ských hnutí, za jiné, deviantní. Pøedpoklá-
dalo se, �e tito lidé pocházejí z marginálních
skupin obyvatelstva. Pak byl jejich vstup
do radikální skupiny interpretován jako
výsledek nìjakého iracionálního procesu
nebo osobní psychopatologie.

S rozvojem mláde�nických skupin v 60.
letech, napø. protiváleèných apod., se ná-
hled na radikální skupiny zaèal mìnit. Lidé
zapojení do tìchto hnutí toti� dost dobøe
nezapadali do vytvoøeného obrazu deviant-
ních osobností. Èasto to naopak byli dìti
z dobøe situovaných rodin. Proto se socio-
logové zaèali pøiklánìt k teoriím �relativní
deprivace� jako napø. Aberle, Glock, Gurr.
Tato teorie pøevládala a� do 80. let, kdy v�ak
zaèala být kritizována a nahrazována jinými
teoriemi. Nikdy v�ak úplnì neztratila svùj
vliv, a to jak na populární a lidové výklady
dùvodu vstupu do sekt (kultù), tak na nì-
které vìdecké koncepce (napø. Levine, Kent,
Stark a Bainbridge).

Nyní se blí�e podívejme na relativnì-
deprivaèní pøístup tak, jak ho rozvinul
Charles Glock (1964). Na základní otázku:
�Proè se lidé pøipojují k rùzným nábo�en-
stvím?� odpovídá systémem �nátlakù a lá-
kadel� (pushes and pulls).  Z jedné strany
jedince nasmìrovat a postrèit urèitým smì-
rem a z druhé strany ho pøitáhnout do
skupiny. Mù�e se jednat o reakci na rùzné
druhy deprivace - ekonomickou, sociální,
organickou, etickou, psychickou. V 19. a na
poèátku 20. století �lo èasto i o ekonomic-
kou deprivaci, zvlá�tì u radikálních rádoby
køes�anských hnutí, která slibovala odmìnu
v pøí�tím �ivotì za projevenou køes�anskou
pokoru v tomto �ivotì. (Co� ov�em bylo èas-
to sly�et i z kazatelen køes�anských církví
bìhem celých staletí.) Toto v�ak dnes ji�
není zcela pravdou, proto�e èlenové nábo-
�enských hnutí jsou obvykle dobøe sociál-
nì a ekonomicky situovaní, u nìkterých sekt
lze naopak sledovat zamìøení právì na eko-
nomicky úspì�né jedince. Tuto diskrepan-

ci se sociologové sna�í øe�it zavedením ro-
zdílu mezi �absolutní nebo reálnou� a �rela-
tivní� deprivací. �To, zda jsou lidé skuteènì
deprivováni nebo ne, nemù�e být rozhodu-
jícím ukazatelem k urèení toho, kdo se pøipojí
k nìjakému sociálnímu nebo nábo�enskému
hnutí.�  Deprivaèní teorie se nevztahuje
pouze na pohled pøipojení jedince k nábo-
�enskému hnutí, ale i na otázku vzniku
a rùstu urèitého nábo�enského hnutí sa-
motného, tj. jako skupiny. Deprivace je vìcí
subjektivní. Jde pøi ní o rozdíl mezi naplnì-
ním èi odmìnìním, které jedinec cítí a pro-
�ívá, pøípadnì je pøesvìdèen, �e by mìl ob-
dr�et, cítit a pro�ívat, a mezi skuteènì pro-
�ívanou realitou. Jestli�e tito lidé �...ne-
pøijmou nìjaké racionální vysvìtlení tohoto
rozdílu reality a poci�ované deprivace, pak
budou spí�e náchylní vyhledávat nebo se
pøidávat k hnutím, které jim slíbí zmìnu nebo
kompenzaci.�

2.1.4. Kritika deprivaèní teorie
Proti této teorii se zvedly hlasy upozoròu-
jící na její slabiny. �Jejich (tj. zastáncù de-
privaèní teorie) opomenutí pøesvìdèivého
spojení psychických okolností s pøedchozí-
mi sociálními podmínkami na jedné stranì
a následném zapojení do hnutí na stranì
druhé je Achilovou patou (relativnì-depri-
vaèního) výzkumu.�  Pøesto�e nìkterá spo-
jení byla prokázána, nikdy si nemù�eme být
zcela jisti, zda zde není stejnì tolik tìch, kteøí
pro�ili stejnou deprivaci a pøesto nejsou
úèastni v nábo�enských hnutích. Tak�e ani
dùkaz, �e mnozí konvertité k nábo�enským
hnutím, pøípadnì sektám,
pro�ili nìkterý druh relativní
deprivace, nedává pøíli� jas-
nou odpovìï na otázku, proè
nìkterá hnutí rostou a proè
k nim lidé konvertují. Nadále
zùstává otázkou, proè nìkteøí
jedinci s pro�itou deprivací se
èleny sekty stanou a jiní, té�
s pro�itou deprivací, nikoliv.
V�ichni toti� pro�íváme urèi-
tou frustraci bìhem na�eho
�ivota.

Dnes ji� mnozí odborníci
tu�í, ��e relativní deprivace
nemusí být vùbec nezbytná
pro mnoho nábo�enských
hnutí, která jsou kulturnì
nová�. Jedním z dùvodù
neplatnosti relativnì-depri-
vaèní teorie dnes mù�e být
i zmìna celkového kulturního
prostøedí. Døíve se na nová

nábo�enská hnutí pohlí�elo jako na nico tak
extrémnì vyboèujícího z normálu, �e �pouze
velmi neobvyklé dùvody byly dostaèující
k tomu, aby se èlovìk postavil proti vùli
spoleènosti a pøipojil se nebo vytvoøil nìja-
ké (nové nábo�enské hnutí)�. V dne�ní
moderní spoleènosti jsou v�ak rùzné novo-
ty bì�nou skuteèností a pøipojení k nové-
mu nábo�enskému hnutí je relativnì málo
�trestáno�. �Vzhledem k tìmto celosvìto-
vým podmínkám napìtí a deprivace mohou
být nedùle�itými faktory�. Z toho v�eho
vyplývá, �e Glockovo tvrzení, �e relativní
deprivace je �nezbytnou� podmínkou pro
vstup do nábo�enského hnutí, není zcela
opodstatnìné. Nadále tedy zùstávají otáz-
ky: �Proè se nìkteøí lidé necítí deprivovaní,
i kdy� podle v�ech objektivních kritérií
jsou?� a �Proè jen urèitá èást z tìch, kteøí se
deprivováni cítí, se stávají èleny nábo�en-
ských hnutí?�

�Souhrnnì øeèeno, je hloupé pokou�et
se vysvìtlovat tak mnoho motivù, které
mohou vést k pøipojení se k rùzným druhùm
skupin na základì vysoce generalizované
teorie jako je teorie relativní deprivace�.

Deprivace je, èi mù�e být, jednou z pre-
dispozicí pro vzrùst nábo�enského hnutí
(sekty) nebo vstupu jedince do takového
hnutí, ale není sama o sobì podmínkou
dostaèující.        n

Literatura:
Dawson L. L.: Comprehending Cults - The Sociology of New

Religious Movement, Toronto/ Oxford/ New York, Ox-
ford University Press 1998

Bainbridge W.: The Sociology of Religious Movements, New
York/London, Routledge 1997

Prùzkum Romany Petrá�kové mezi støedo�kolskými pro-
fesory v Èeských Budìjovicích kromì jiného prokázal, �e
nejvíce respondentù si pod slovem �sekta� vybaví svìdky
Jehovovy.            Foto: Petr Velechovský.
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POTÌ�ENÍ
PRO LID BO�Í

Návrat �idù do Izraele má mezi køes�any podporu

Zdenìk Vojtí�ek

Zmínkou o fenoménu køes�anského sionismu v podání Køes�an-
ského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ) se vracíme k tématu Din-
giru 1/2001.

POTÌ�ENÍ
PRO LID BO�Í

Slovník Judaismus od A do Z vysvìtluje
pojem �sionismus� jako �hnutí obhajující
a podporující návrat �idovského lidu do do-
moviny pøedkù Erec Jisra´el a usilující
o vytvoøení suverénního a nezávislého
�idovského státu�1. My�lenka sionismu
a sám tento pojem se dostal do povìdomí
�idù i celého Západu díky knize vídeòského
novináøe Theodora Herzla ��idovský stát�
(1896).

Theodor Herzl (1860 � 1904) pak ji� jako
politik stanul v èele sionistického hnutí
a stal se pøedsedou novì zalo�ené Svìtové
sionistické organizace. �Nábo�enské a bib-
lické motivy v sionistickém hnutí zpoèátku
pøíli� nefigurovaly;� upozoròuje kniha Co
by mìl ka�dý vìdìt o �idovství 2 a pokraèu-
je: �Hnutí nese peèe� doby, kdy mnohé náro-
dy usilovaly o národní samostatnost a mno-
hé skupiny o sociální spravedlnost.�

Døíve ne� sami sionisté
Národnì osvobozenecké i duchovnì ob-
rodné úsilí sionistù se od poèátku tì�ilo
pøízni nìkterých køes�anských kruhù. Køes-
�anský milenarismus3 v�dy obsahoval
i oèekávání návratu rozptýlených pøíslu�-
níkù izraelského národa do zaslíbené zemì4

jako znamení brzkého druhého pøíchodu
Kristova a nastolení tisíciletého království.
�A tak kdy� zaèíná Theodor Herzl svoji kam-
paò za obnovu �idovského státu, nachází
vlivné a obìtavé stoupence mezi køes�any,�
uvádí ve své pozoruhodné studii o køes�an-
ském sionismu Martin Janeèek.5

Køes�anský sionismus se po celé dìjiny
køes�anské církve týkal jednotlivcù a skupin
s enthusiastickými a fundamentalistickými
dùrazy6 a stal se zcela logicky i jedním z hlav-
ních témat køes�anského charismatického
hnutí. A byli to právì charismatici, kteøí
spolu s evangelikály stáli pøi zalo�ení jedné
z nejvýznamnìj�ích organizací køes�anské-
ho sionismu, Mezinárodního køes�anského
velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ).

Tato køes�anská organizace uvádí, �e
�vznikla v roce 1980, kdy vìt�ina státù svì-
ta pod nátlakem arabských zemí pøemístila
svá velvyslanectví z Jeruzaléma do Tel Avi-
vu. Nepøímo tím pøitakaly názoru tìchto
arabských re�imù, které neuznávají Jeruza-
lém jako hlavní mìsto Izraele, proto�e ne-
uznávají právo Státu Izrael na existenci.�7

Køes�anské velvyslanectví Jeruzalém
dále deklaruje, �e �zalo�ení ICEJ bylo tedy
politicky symbolickým èinem� a �e toto
zalo�ení �ilustruje jeden z cílù této orga-
nizace: být køes�anským hlasem, který vy-
stupuje ve prospìch �idovského lidu.�8

Podpora i výhrady
Aktivity køes�anských sionistù jsou ostat-
ními køes�any pøijímány jak s pochopením,
tak s urèitými výhradami. Výhrady se týkají
vìt�inou jednak fundamentalistického vý-
kladu Bible, jednak jednostranné podpory
politice Izraele. Evangelický faráø Pavel Ot-
ter napø. upozoròuje Køes�anské spoleèen-
ství v Hradci Králové (poøadatele akce �Dny
pro Izrael�): �Dopou�títe se jednostrannos-
ti, je� je v rozporu se stanovisky OSN, EU
i svìtového veøejného mínìní, která k od-
povìdnému a smíølivému chování vybízejí
obì zúèastnìné strany konfliktu. � Mys-
lím, �e v dané chvíli si �ádná z rozvá�nìných
stran nezasluhuje podporu. Podporu si za-
sluhuje pouze mírový proces, který je - jak
známo - ohro�ován a odmítán nábo�ensky
konzervativními, militantními, fanatickými

fundamentalisty na stranì izraelské i pa-
lestinské.� 9

Izraelci domácí, Palestinci hosté
V èele èeské poboèky ICEJ stojí RNDr.
Mojmír Kallus. Dingiru odpovìdìl na nìko-
lik otázek:

Jakou práci ICEJ koná?

ICEJ vyvíjí za prvé èinnost charitativní.
V Jeruzalémì funguje rozsáhlé oddìlení so-
ciální pomoci, které financuje øadu projektù
pro potøebné �idy i Araby v zemi. Kromì
toho se rozvinulo zvlá�tní oddìlení jen pro
pøistìhovalce ze zemí bývalého Sovìtského
svazu. Humanitární charakter má i èinnost
ICEJ mimo Izrael. Ve spolupráci s �idovskou
agenturou se podílí na pomoci �idùm, kteøí
se rozhodnou pro aliju, tedy emigraci do
Izraele. Návrat �idù ze v�ech koutù zemì
do Izraele pova�ujeme za naplnìní biblic-
kých proroctví. Pomoci se dostává také
potøebným �idùm v diaspoøe.

Dále ICEJ vyvíjí rozsáhlé vzdìlávací
a kulturní aktivity, jimi� chce pøispívat k ob-
�ivení znalosti hebrejských koøenù køes�an-
ství. Ka�doroènì je nejvýznamnìj�í tako-
vou akcí køes�anská oslava Svátku stánkù
v Jeruzalémì poøádaná od roku 1980.

Mezinárodní køes�anské velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ),
køes�anská charitativní a vzdìlávací organizace se sídlem v Jeruzalémì a poboèkami ve
více ne� 60 zemích svìta. Organizace vznikla v roce 1980; v Èeské republice je poboèka
ICEJ registrována od roku 1995 jako obèanské sdru�ení s mezinárodním prvkem. V èele
stojí RNDr. Mojmír Kallus.
Mottem ICEJ jsou slova z biblické knihy proroka Izajá�e (40,1) �Potì�ujte, potì�ujte
mùj lid, øíká vá� Bùh�.
ICEJ v ÈR a SR vydává èasopis �Slovo z Jeruzaléma�. Sídlí v ul. 28. pluku 15, Praha 10.
Internet v angliètinì: www.icej.org.il; v èe�tinì: www.ecn.cz/private/icej.

r e f l e x e

Køes�anské velvyslanectví Jeruzalém
(ICEJ) je nejvýraznìj�ím pøedstavitelem
�køes�anského sionismu�. Kromì nìho
mù�eme do této kategorie zaøadit i dal�í
organizace:

Operace Ester, jediná pouze èesko-slo-
venská organizace, zalo�ena r. 1991, pøed-
seda Pavel Topefer, èasopis Zpravodaj
OE, www.volny.cz/operace.ester

Ebenezer, mezinárodní organizace, která
pomáhá návratu �idù do vlasti, tajemník
u nás Milan Labaj.

Kres�anskí priatelia Izraela (Christian
Friends of Israel) poboèka na Slovensku
obsluhuje i ÈR, pøedstavitel: Stanislav
Gawel.             Zdenìk Vojtí�ek

(s podìkováním Mojmíru Kallusovi)
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Èeská poboèka Mezinárodního køes�anského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ) a Køes�anská
misijní spoleènost (KMS) svolali na 26. ledna 2001 pøed budovu Palestinské autonomie v Praze
manifestaci na podporu Izraeli. Vyzvali pøi ní Palestince k mírovému øe�ení konfliktu s Izraelem.

Foto: Jan Kotrè.

r e f l e x e

Jak je va�e úsilí pøijímáno �idy v Izraeli?

Vztahy mezi �idy a køes�any jsou zatí�eny
velkým bøemenem, co� vede na �idovské
stranì èasto k apriorní nedùvìøe a pode-
zøení, �e i za pøátelskými projevy køes�anù
je skrytá agenda. Jedním z na�ich cílù je být
svìdectvím o zmìnì postojù køes�anù a jsme
si dobøe vìdomi, �e bude trvat dlouhou
dobu, ne� se podaøí o tom pøesvìdèit. ICEJ
má za 20 let svého pùsobení v Izraeli dobrý
kredit a za své konsistentní postoje snad
i urèitý respekt. Izraelská veøejnost je díky
médiím relativnì dobøe informovaná. Cel-
kovì v�ak nedùvìra pøetrvává.

Za charitativní prací ICEJ tedy není misij-
ní agenda. Pøesto ale vìøíte, �e se �idé na-
konec obrátí k Je�í�i?

Ano, v souladu s celým poselstvím Nového
zákona, podle nìho� je Je�í� spasitelem ne-
jen pohanù, ale pøedev�ím �idù. Vìøíme to-
mu, �e se naplní slovo apo�tola Pavla z listu
Øímanùm 11:26 a bude spasen v�echen
Izrael.

Rozumím tomu, �e návrat �idù do Palesti-
ny chápou køes�ané jako naplnìní biblic-
kých proroctví. Jakou roli pøi takovém vý-
kladu událostí hraje Stát Izrael?

Vznik státu Izrael nepova�ujeme ani za rea-
lizaci Bo�ího království na zemi, ani za èistì
sociologicky vysvìtlitelný fenomén srov-
natelný s jinými hnutími národní emanci-
pace. Jinými slovy, soudíme, �e Bùh Izraele,
který jedná v dìjinách, si tohoto vývoje
pou�il pro své cíle. Bez existence izraelského
státu by nebylo mo�né shroma�ïování �i-
dù, obnova zemì ani oèekávané duchovní
probuzení.

Znamená va�e �podpora Izraele� a �pod-
pora �idovského lidu� také podporu vnitø-
ní a zahranièní politiky Státu Izrael?

Ne.

Zdá se mi, �e výbìr zpráv a komentáøe k nim
ve Slovì z Jeruzaléma jsou velmi jedno-
stranné.

Zprávy pova�ujeme za faktické a pøi jejich
výbìru se sna�íme postihnout celé spek-
trum témat, kterými �ije izraelská spoleènost.
Domnívám se, �e pocit jednostrannosti mo-
hou mít lidé pøedem jednostrannì ovlivnìní.

Komentáøe v�dy vyjadøují povahu lis-
tu, v na�em pøípadì hlásanou ji� na titulní
stránce. Vìt�inou je vybíráme tak, aby za-
znìly hlasy, které ètenáø u nás jinak takøka
nemá �anci zaslechnout. Obèas uveøejòu-
jeme také hlasy palestinských Arabù, nej-
èastìji pak názory pøedstavitelù významné
(spí�e pravicové) èásti izraelské veøejnosti.
Kritériem je, aby buï vyjadøovaly ná� ná-
zor, nebo trefnì popisovaly nìjaký zajímavý
jev a slou�ily lep�ímu porozumìní proble-
matice.

Jaký scénáø dal�ích politických událostí
v Palestinì by ICEJ pøivítalo? Jaký poli-

Z Prohlá�ení 4. mezinárodního køes�anského kongresu o biblickém sionismu

... Biblický sionismus je pevné pøesvìdèení, �e Bùh vyvolil �idovský národ a svìøil mu do vìèného vlastnictví Kenaanskou zemi, aby
mohl dát svìtu Bo�í slovo, mu�e víry, Mesiá�e a být �ivým pøíkladem toho, co znamená následovat jediného pravého Boha a zakou�et
jeho vìrnost a pøísnost. Je toho názoru, �e moderní obnova izraelského státu není politickou anomálií, nýbr� dokladem trvalé Bo�í
vìrnosti vùèi jeho lidu a smlouvì uzavøené s praotcem Abrahamem. �

Deklarujeme svou pevnou víru ve slavnou vizi míru pøicházejícího pro Izrael a svìt, která byla poprvé vyslovena v minulosti
v posvátných spisech hebrejských prorokù a potvrzena na�ím Pánem a jeho apo�toly. Máme za to, �e tento biblický pojem míru byl
zdrojem nadìje a promìny lidských dìjin více ne� co jiného, inspiroval víru a èestnost po mnoho generací a dosud nebyl pøekonán
�ádným jiným lidským úsilím o mír. Právì na�e vytrvalá oddanost tomuto zaslíbenému vìku mesiánského míru a pokoje je smìrodatná
pro ná� pøístup k souèasným okolnostem, pøed kterými stojí Izrael, Církev a svìt (Izaiá� 2:1-3). �

Uznáváme, �e velká alija je zalo�ena na biblických základech; proto povzbuzujeme �idy z celého svìta, aby pokraèovali v návratu
do Izraelské zemì. �

Køes�ané musí odvá�nými skutky podporovat návrat �idovského národa do celé Izraelské zemì; potì�ovat je a modlit se za nì
v jejich zkou�kách a ne�tìstí; a proklamovat v�em lidem, �e jejich vyvolení je nezru�itelné a jeho smyslem bylo a je pøinést do svìta
Bo�í plán záchrany (Jan 4:22, Øímanùm 3:1-2, Øímanùm 9:1-5, Øímanùm 11:29). �

Proto varujeme v�echny národy a zemì, �e ti, kdo usilují vykoøenit �idovský národ z jakékoli èásti Jeruzaléma a zbavit Izrael jeho
Bohem svìøeného dìdictví nebo rozdìlit Izraelskou zemi, se dostávají do konfliktu s Bohem Bible (Joel 3:1-3) a sami se zraní a padnou
pod Bo�ím soudem (Zachariá� 12:1-9). �  Oficiální pøeklad z materiálù ICEJ Mojmír Kallus, pro Dingir vybral Zdenìk Vojtí�ek

V rubrice �reflexe� uveøejòujeme té� názory, které nemusejí zcela vyjadøovat stanovisko redakce.
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PROBLÉMY
S EXPLIKACÍ

Bì�ní u�ivatelé jazyka se slovem �sekta� nemají potí�e

Prokop Reme�

Vít Profant a Ivan O. �tampach se v Dingiru 4/2000 (str. 5 - 6)
pokusili odpovìdìt na otázku �Co je a co není sekta�. Ne v�echny
ètenáøe uspokojili.

PROBLÉMY
S EXPLIKACÍ

r e f l e x e

tický stav uspoøádání práv Izraelcù a Pa-
lestincù pova�uje ICEJ za ideální?

Nemáme �ádné politické scénáøe. Pøi mod-
litbách a praktické èinnosti vycházíme z bib-
lického ideálu, který v tomto pøípadì - struè-
nì øeèeno - znamená právo Izraelcù �ít ve
své historické domovinì a právo Palestincù
na slu�né a rovné zacházení v postavení
�hostù a cizincù� uprostøed nich. Tyto zása-
dy se sna�íme podporovat.

Zdá se mi, �e Slovo z Jeruzaléma místy pod-
léhá dojmu, �e média informují o dìní na
Blízkém Východì neobjektivnì a �e právì
ICEJ a podobné aktivity jsou povolány
k �pravdivému� informování.

Uvedenému dojmu netøeba �podléhat�, ne-
objektivnost nìkterých médií je snadno do-
lo�itelná a je pøedmìtem kritiky mnoha mo-
nitorovacích organizací nejenom køes�an-
ských (napø. www.camera.org).

Jedním z bodù na�ich stanov je �úsilí,
aby se køes�ané mohli dozvìdìt, co se dìje
v Izraeli�. Sna�íme se to dìlat.

n
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Foto: Jan Kotrè.

Zaèínám u� být unaven z toho neustálého
probírání se termínem �sekta�. Unaven pro-
to, �e v�echny polemiky, s nimi� se posled-
ní dobou setkávám, jsou zatí�ené metodo-
logickou chybou, za kterou by se musel sty-
dìt ka�dý student vysoké �koly (pokud by
nebyl rovnou vyhozen od státnic).

Oè jde? Jde o to, �e tyto polemiky se
tváøí jako ontologické analýzy (tedy rozbo-
ry faktù), a ve skuteènosti to jsou analýzy
lingvistické (tedy rozbory významù slov).
Vysvìtlím to.

Vít Profant to zøejmì neví, ale ontolo-
gická analýza faktù je souèasnì lingvistic-
kou analýzou pojmù. Ontologická otázka
�Co je a co není sekta?� by se dala opráv-
nìnì pøeformulovat jako lingvistická otáz-
ka �Co oznaèujeme a co neoznaèujeme
slovem �sekta�?�. V tomto smyslu se pak
stává rozbor problému nejen axiomaticky
deduktivním usuzováním (o nì� se Vít Pro-
fant sna�í, ale které je pøísnì vzato tautologií),
ale pøedev�ím explikací, tedy transformací
nepøesného pojmu v pojem pøesný.

Jestli�e Vít Profant (a Odilo �tampach
také) mají pocit, �e v nábo�enské oblasti je
lep�í se termínu �sekta� vyhnout, neøíká nám
to nic o tom, zda sekty existují, nebo ne.
Øíká nám to, �e oni sami mají potí�e s u�í-
váním tohoto pojmu. V øeèi bì�ného èlovì-
ka se slovo �sekta� normálnì vyskytuje
a lidé mu ve vzájemné komunikaci dobøe ro-
zumìjí. A nikoliv tak, �e by je toto slovo
informovalo pouze o psychickém nastavení
èlovìka, který toto slovo proná�í (nìco jako
citoslovce �fuj!�, �brrrr� èi �hnus!�), ale
i jako nìco, co jim podává informace o sa-
motné objektivní realitì. Pojem �sekta� má
pro bì�ného èlovìka zcela urèitý objektivní
obsah, a jestli�e oba autoøi mají problém
s jeho explikací, neznamená to, �e tento po-
jem neexistuje, ale prostì, �e navrhované
explikace jsou pro nì nevyhovující.

Bohu�el, v oblasti explikací (jako v�ude
na úrovni meta-komunikace) nelze apliko-
vat pojem pravdy. Platí zde pojem komu-
nikaèní výhodnosti. Po�adavky na produkt
explikace, jak je podává Rudolf Carnap, jsou
tyto: podobnost, pøesnost, plodnost a jed-
noduchost. Explikace pojmu �sekta� jako
�totalitní nábo�enské èi paranábo�enské
skupiny� splòuje v�echny tyto nároky: Ex-
plikované slovo je podobné jeho pøedvì-
deckému u�ívání (= èlovìk z ulice a odborník
ho u�ívají ve vìt�inì pøípadù shodnì), je
jednoduché (= definiènì pøehledné), pøes-
né (= je zasazeno do systému vìdeckých
pojmù) i plodné (= lze ho uvádìt do vztahù
na základì pozorovaných faktù). �e není
plodné pro potenciální èleny sekt, je po-
chopitelné, ale konec koncù èleny sekt ni-
kdo k u�ívání tohoto pojmu nenutí. Jazyk
sám si pomù�e. A� se tento termín významo-
vì vyprázdní, pak se pøestane u�ívat. Dal�í
debaty nad tím, co je a co není sekta, jsou
u� jen mlácením prázdné slámy.

n

Pøíspìvky v rubrice �reflexe� v redakci procházejí pouze minimální jazykovou úpravou.
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Dalajlama by lidi celého svìta nejradìji roz�katulkoval

Luká� Doubrava

�Sna�í-li se kdokoli, hinduista, muslim nebo køes�an pøestoupit na jinou víru, je to �patné� (ÈTK 25.
ledna 2001, citováno v Dingiru 1/2001, str. 31). Tento výrok nevze�el od �ádné autoritáøské státní
moci, která je spjata s daným nábo�enstvím jako s institucí zaji��ující jednobarevnost obyvatel této
zemì, ale od osoby, je� �ádné zemi nevládne, a hlavnì - od osoby, je� je ve svìtì pova�ována za
jednu z pøedních duchovních autorit. Nemluvím o nikom men�ím, ne� o dalajlamovi...

V rubrice �reflexe� uveøejòujeme té� názory, které nemusejí zcela vyjadøovat stanovisko redakce.
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 Vzpomínám si, �e ji� pøi své první náv�tìvì
v Praze dalajlama reagoval na nìjakého
novopeèeného èeského buddhistu podob-
nì: �Proè se vzdávat tak krásného nábo-
�enství, jako je køes�anství?� Tehdy jsem si
myslel, �e jde hlavnì o diplomatickou od-
povìï náv�tìvníka postkøes�anské evrop-
ské zemì, jen� chce být k hostitelùm zdvoøi-
lý a který - proto�e se sna�í vést mezinábo-
�enský dialog - hledá na jiné víøe v�dy nej-
døíve její pozitiva. Av�ak nyní se mi zdá, �e
tibetský duchovní vùdce snad vùbec ne-
chápe podstatu my�lení monoteisticky
uva�ujícího èlovìka.

On jako buddhista není vázán poslu�-
ností k jednomu personálnímu Bohu, jen�
ho prostøednictvím dané víry, tedy nejen
instituce, zavazuje k dodr�ování urèitých
pøesnì vymezených pravidel. Jde jednak
o víru v urèitá dogmata, jednak o smý�lení
a chování, je� z tìchto pravidel vyvìrá.
Nedoká�i si tedy pøedstavit poctivého ka-
tolíka, který je pøesvìdèen o reinkarnaci,
støídá �eny a filozoficky chápe dilema zla
a dobra jinak ne� èernobíle. Takový èlovìk
je buï tak spjatý se svou tradicí, �e není
schopen se od ní odpoutat, a �ije v dilema-
tu, anebo osobní �ivot a rituální formy víry
pro�ívá paralelnì. Ani jeden z tìchto psy-
chologických postojù nepova�uji za zdra-
vý, v pravdì duchovní a �ivot jednotlivce
tvùrèím zpùsobem rozvíjející. A pøesnì
právì to, �ití v takovéto duchovní schizofre-
nii, dalajlama po lidech vlastnì vy�aduje.
Proè?

Kdy� jsem øíkal, �e nejde o mu�e moci,
který vládne nìjaké zemi, nebylo to úplnì
pøesné. Ano, tráví ji� desetiletí v indickém
exilu, tak�e nemù�e fakticky vykonávat svou
vùdcovskou roli. Av�ak stále se pova�uje
za hlavu svého národa, Tibe�anù. Myslím,
�e mnohdy tedy uva�uje spí�e jako politik,
ne� jako duchovní mistr, kterému zále�í

POLITIK V HÁVU
DUCHOVNÍHO VÙDCE

v prvé øadì na rozvoji jedince. Teprve slou-
èením tìchto zdravých individuí a nazøením
toho, �e jsou vlastnì v neoddìlitelné jed-
notì se v�ím ostatním, mù�e vzniknout
spoleènì fungující komunita.

Dalajlama v�ak hovoøí spí�e jako pravi-
cový hinduista, který chce, aby ka�dý Ind
byl tohoto vyznání. V�dy jsem si v�ak mys-
lel, �e buddhismus je nábo�enství (èi du-
chovní filozofie bez Boha - jak chcete), které
vnímá �ivot jako jednotu a není pro nìj dùle-
�ité, pod jakou vìrouènou hlavièkou daný
èlovìk praktikuje. Musí to být jen v sou-
ladu s jeho vnitøním pøesvìdèením. A to,
jak se zdá, dalajlama pova�uje za ménì dù-
le�ité ne� dodr�ení barvy urèitého klubu, za
který se èlovìk rozhodl (nebo za nìj� roz-
hodli v jeho dìtství jiní!) kopat. Ov�em pak
jde o mentalitu nikoliv èlovìka, jen� uznává
duchovní rozvoj jedince, který se demon-
struje i navenek, ale o politika nacionalistic-
kého ra�ení, který chce mít v�e jasnì nalin-
kováno. Je to jakoby dalajlama vnímal svìt
v rovinì jakéhosi duchovního
boji�tì, podobnì, jako je na-
cionalisty chápána zmìna
národní identity, která je pro
nì zradou na národì, a tedy
i na èlovìku. Av�ak tibetský
duchovní vùdce asi zapom-
nìl, �e �ijeme v dobì globali-
zovaného svìta, kdy takové-
to ideje pùsobí spí�e ji� tra-
gikomicky. Ne�ijeme prostì
v èasech, kdy v Evropì plati-
lo: Jaký pán, taková víra!

Znám nìkolik lidí, kteøí za
svùj �ivot vystøídali dokonce
tøi i ètyøi konfese. Jde podle
dalajlámy o ��patné� lidi? Ne.
Patøí mezi ty nejotevøenìj�í
a nejupøímnìj�í osobnosti,
jaké jsem v �ivotì potkal. Oni

pouze hledají a mají potøebu svùj momentál-
ní vnitøní postoj uvést v jednotu s vnìj�ími
atributy. Navíc ve v�ech pøípadech nejde
o lidi, kteøí jsou religionisticky neinformo-
vaní a kteøí by se nechali naivnì svést v�dy
novými poznatky o dal�ím nábo�enství.
Naopak, patøí mezi absolutnì nadprùmìrnì
informované lidi v této oblasti.

Ke ka�dému èlovìku, který je pova�ován
za nábo�enského vùdce a hlásá své pravdy
pøed nekritickými davy na masových
shromá�dìních, pojímám v�dy automaticky
jakousi nedùvìru. Stejnì tomu bylo pøi dalaj-
lamovì poslední náv�tìvì v Praze. Navíc
se na tuto �atrakci� sna�ily do sportovní
haly na pra�ském výstavi�ti vtlaèit tisíce
zájemcù. Hrozny mnohdy agresivních lidí
opravdu nevzbuzovaly touhu po duchov-
ním hledání, tak�e je vlastnì dobøe, �e hin-
duista zùstává hinduistou, muslim musli-
mem, køes�an køes�anem...

n

XIV. dalajlama.             Foto: archiv.
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Pøíspìvky v rubrice �reflexe� v redakci procházejí pouze minimální jazykovou úpravou.

Qotel není v prvé øadì prùchod na toulkách
po Starém mìstì. Je místem modlitby. Do-
volí-li to dav, pak cílem cesty sem je úzký
pruh u Zdi samé, kde tìlo vedle tìla vytváøí
hustý øetìz modlitebníkù, kteøí se vlní v po-
hybu lehkých úklonù.

Pruh u Zdi je oddìlen mechicou. �eny
ke Zdi pøistupují z pravé strany, mu�i z levé.
Jsou tu chlapi ve sváteèních �atech, èerných
jak granit, porcelánovì bílých ko�ilích a sty-
lových kravatách, frajerským kloboukem
s pøedhnutým k�iltem a botami vyle�tìný-
mi jak ohlazená slída. Pùsobí vzne�eným,
elitním dojmem. Není pochyb o tom, �e to
jsou �idé micvot, dodr�ující pøikázání Tóry,
a pøesto by mohli být úspì�ní bankéøi, byz-
nysmeni, akademici �

A jsou tu charedim, zbo�ní, kteøí nosí
klobouk z medvìdí kù�e i v tìch nejvìt�ích
vedrech, posazený na temeni hlavy. Podo-
bá se èapímu hnízdu na dlouhých komínech

Jeruzalém, Zeï náøkù.              Foto: Vojtìch Vlk.

Podveèer v pesachovém týdnu v srdci Jeruzaléma

Jaroslav Sýkora

Qotel Maaravi je plocha pøed jeruzalémskou Zdí náøkù èítající jen
nìkolik desítek ètvereèních metrù, po které projde za den tolik
nohou jako jen po málo jiných ètvereèních metrech svìta. Tím více
nohou tudy prochází o pesachovém týdnu, jednom ze �elo�a re-
galim, tøí poutních svátkù.

ZEÏ NÁØKÙ

starých cihelen, pejzy jim padají do roviny
podpa�ních dùlkù èerného èi zlatavého
plá�tì sta�eného nad boky a tøpytivého na
slunci. Chodí, mluví a modlí se rychle, stále
pøedklonìni, zahloubáni, soustøedìni na text
Tóry a své okolí mistrnì pøehlí�ejí jako
kulisu, nezbytnou, ale nepodstatnou. Klá-
tivá chùze a tøpyt na nitkách faldovitých
výstupkù plá�tì pøipomíná blesk, který se
po køivkách jejich tìl spou�tí jako po uzem-
òovacím drátu do lýtek pota�ených bílou
punèochou.

A jsou tu chasidim, veselí chlapíci
s odulými bøí�ky vyzaøující dobro, teplo
a nìhu. A jsou tu i chajalim, vojáci. Ti se
nemodlí. Dohlí�ejí. Jsou obepnuti do uni-
forem a vest s desítkami kapes. Pøes rameno
mají samopal a ve vaku obu�ek. Jsou silní,
opálení a hrubí.

A je tu spousta �en a ubreèených dìtí,
cicit jim vlají v bìhu za zadkem a stále nìco

jedí. A je tu spousta tajarim, turistù z Je-
menu, nocrim i jehudim, køes�anù i �idù
z Francie, Holandska a Ruska. Nad Zdí se
z plochy chrámového pahorku houpou hla-
vy ospalých modøínù a zlatá kopule Oma-
rovy me�ity, svaté místo modlitby pro
aravim a palestinajim, Araby a Palestince.
Kopule drá�dí svou majestátností, silou
a nedotknutelností.

Zemì se odklání od slunce stále víc
a víc a nastal èas pro odpolední minchu.
Kdokoliv mù�e pøijít a pomodlit se spolu
s ostatními tuto modlitbu a vlo�it do ní pøání
o mír za Jeruzalém a celý Izrael, o �alom olam,
svìtový mír pro jeho obyvatele, charedim,
chasidim, tajarim i chajalim, aravim i pa-
lestinajim, nocrim i jehudim.

n

�Osazení zemì zaslíbené
Hlavní skupina osadníkù pod vedením
Brighama Younga dosáhla údolí Velkého
Solného Jezera dne 24. èervence 1847. -
Prozkoumav�i nìkteré jeho èásti, utáboøi-
la se poblí� City Creek, kde se dnes nalézá
støed Mìsta Solného Jezera. Odvedla
vodu této øíèky na okolní pùdu a tak se
této dostalo �první umìlé vláhy�. Tako-
vý byl poèátek umìlého zavodòování
bílými, anglicky mluvícími lidmi ve vy-
schlých krajinách Ameriky. Bylo za-
sázeno nìkolik jiter brambor a zdálo se,
�e sama pøíroda pomáhá pøistìhovalcùm,
nebo� prudká bouøe, doprovázena vy-
datným de�tìm, znaènì zavla�ila pùdu.
Oné noci prùkopníci zpívali chvalozpìvy
Bohu, nebo� jejich vùdce øekl, kdy� po-
prvé uzøel tuto zemi: �Toto� jest ono mís-
to!�1�

Od doby svého druhého vùdce Brig-
hama Younga a� dodnes mormoni tvoøí
vìt�inu obyvatelstva amerického státu
Utah. V jeho hlavním mìstì Salt Lake
City, na místì vstupu mormonù do �za-
slíbené zemì�, se budou ve dnech 8. -
24. února 2002 konat zimní olympijské
hry. I to je dùvodem, proè jsme mormon-
skou Církev Je�í�e
Krista Svatých Po-
sledních dnù zvolili
za téma Dingiru
3/ 2001.

Poznámka
  1  Sto let mormonismu, vydáno èeskoslovenskou mi-

 sií Církve Je�í�e Krista svatých posledních dnù
 v Praze, bez udání letopoètu (1930?)

NA PØÍ�TÌ
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Vá�ená redakce!

V èísle 4/2000 mì velmi zaujal èlánek
pí Vìry Noskové �Paranormální svìt èes-
kých médií�.

V názvu onoho èlánku mnì chybí slo-
víèko �nìkterých�. To proto�e jsou média
a média. Zde jde spí� o média se znaèkou
komerèní. Taková, která mají vydìlávat vel-
ké peníze na úkor kvality svého obsahu.

Jeden pøíklad za v�echny � TV Nova
a její poøad Vì�tírna. Diváci se nebudou
dívat na nudné faráøe, kteøí jim vykládají
nìco o Bohu. A proto�e pro�íváme období
velkého zájmu o v�e záhadné, dosud ne zcela
probádané, dozvìdìt se, co mì èeká v bu-
doucnosti, proè jim nevyjít vstøíc. Jedna
mladá moderátorka, na jeden díl v�dy tøi tzv.
vì�tci, kteøí jsou také léèitelé, senzibilové
apod. Dùle�itý je ov�em výbìr nìkoho, kdo
si nechá vì�tit. Výbìr tìchto hostí je roz-
manitý. Populární herci, zpìváci a ov�em
také politici. Mo�ná, �e p. senátor Fischer,
je�tì teï pøemý�lí, proè se nechal pøemlu-
vit.  �tìstí, �e mu nikdo nevyvì�til v bu-
doucnosti krach jeho cestovky. Generální
øeditel TV Nova jistì sám tìmto blábolùm
nevìøí, ale sledovanost je pøednìj�í. A tak
èeská komerèní média se �iví také na lidech,
kteøí hledají cestu a tápají po pì�inkách.

Z dopisu Leona Kollára,
Karviná, 18. 2. 2001

Následující dopis se týká èlánku �Nový
zákon, staré otázky� (Dingir 1/2000, str.
11-12). Redakci byl dán na vìdomí. Se sou-
hlasem autora jeho èást uveøejòujeme.

Vá�ená paní RNDr. Jana Øepová,
øeditelka odboru církví

Ministerstva kultury ÈR

Vá�ená paní doktorko,

v rozhovoru, který s Vámi vedl pro èasopis
Dingir pan PhDr. Zdenìk Vojtí�ek, odùvod-
òujete pøevzetí urèitých prvkù nového èes-
kého církevního zákona z obdobné rakouské
zákonné úpravy pøedpokladem, ��e tam byly
zvoleny na základì dlouholetých zku�enos-
tí�. Nevím, do jaké míry je Vám známo, �e
dotyèný rakouský zákon ve své vlasti zda-
leka není bez výhrad pøijímán. ...

Také bych se rád je�tì vyjádøil k samot-
nému návrhu nového èeského církevního
zákona. Registrace na prvním stupni pøinese
základní výhodu, �e církev èi nábo�enská
spoleènost mù�e existovat pod vlastním
jménem s veøejnì uznanou vlastní struktu-
rou, co� dosud nebylo mo�né. Zdá se, �e
práva na druhém stupni jsou skuteènì nad-

d o p i s y

standardní a nejsou nároková. Podle mého
soudu tomu tak úplnì není, proto�e tato
práva jsou velice rùzná a týkají se rùzných
rovin nábo�enského �ivota.

Tøeba uznání církevního sòatku jako
obèanského je opravdu nadstandardní a je-
ho odepøení neomezuje nábo�enskou svo-
bodu. Stejnì neomezuje nábo�enskou svo-
bodu skuteènost, �e právnický subjekt na
prvním stupni není placen ze státního roz-
poètu. V tomto pøípadì je v�ak poru�ena
nábo�enská rovnost, proto�e pøíslu�níci
právnických subjektù prvního stupnì musí
chtì nechtì placením daní podporovat akre-
ditované církve a nábo�enské spoleènosti,
i kdy� jsou tøeba v rozporu s jejich vlastním
nábo�enským pøesvìdèením nebo progra-
movì men�inová nábo�enská pøesvìdèení
potírají. Toté� se týká církevních �kol. Vzhle-
dem k tomu, �e se tento problém má vyøe�it
v dohledné dobì jinak a spravedlnìji, není
tøeba se jím zde dále zabývat.

S pøístupem do vìzení (popøípadì do vo-
jenského objektu) sé to má opìt jinak. Vìzeò,
kterému je odpøena náv�tìva a duchovní
pomoc ze strany duchovního jeho vyznání
a který se tøeba musí spokojit s pomocí du-
chovního jiného vyznání, je omezen ve své
nábo�enské svobodì. Mají-li na duchovní
pomoc svého vyznání nárok vìzni nále�ející
akreditovaným církvím, mìli by obdobný
nárok mít v�ichni vìzni.

Nejzáva�nìj�í problém osobnì vidím
v uznání èi neuznání mlèenlivosti duchov-
ního vùèi zpovìdnímu tajemství. Má-li být
zpovìï tím, èím podle svého urèení je, musí
probíhat v atmosféøe úplné dùvìry. Vìøící
si musí být jist, �e duchovní zachová mlèen-
livost, at usly�í cokoliv. To patøí, podobnì
jako u lékaøe, k podstatì jeho povolání. Du-
chovní církve èi nábo�enské spoleènosti na
prvním stupni by v krajním pøípadì nemohl
dostát zároveò svým duchovním závazkùm
i ustanovením zákona. ...

S projevem úcty
Frank Peschel, faráø Obce køes�anù

Praha, 18. bøezna 2001

Podstatnou èást odpovìdi dr. Øepové Din-
gir otiskne v pøí�tím èísle.

Ohlas
Dingir 1/2001, str. 1, èlánek Fenomén �idov-
ství. Formulace: �...odtud je u� jen malý krok
k otázce antisemitismu, která se díky tra-
gickému holokaustu stala otázkou pro ce-
lou na�i civilizaci.�

První �id by na vás rovnou podal trest-
ní oznámení. Druhý �id by v tom hledal prá-

vì skrytý, nevìdomý antisemitismus. Tøetí
�id by mìl podezøení spí�e na akademickou
pový�enost, která události hodnotí pøede-
v�ím podle toho, jak rozsáhlou diskusi vy-
volají. Ètvrtý �id by Vás omlouval, �e se
jedná o pouhou nedovzdìlanost v èeském
jazyce, která neví, �e by se zde dala pou�ít
napø. vazba �vinou holokaustu�.

Ale v�ichni ètyøi by se asi po vychlad-
nutí oprávnìných emocí shodli na názoru
pátém, �e Vá� èasopis, kdy� u� se chce po-
hybovat na tenkém ideologickém ledì, potøe-
buje i v jednotlivostech je�tì daleko peèli-
vìj�í redakèní práci.

S pozdravem (a i s uznáním, proto�e Vá�
èasopis je vcelku skvìlý)

Ale� Wrana
5. dubna 2001
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PROÈ DINGIR
Nìkteré starovìké jazyky mìly zajímavý zvyk,
který spoèíval v tom, �e do psaného textu vklá-
daly tzv. ideogramy. Byly to znaèky, které pøed-

jímaly vlastnosti následného slova. A tak se napø. v klíno-
pisných textech vkládal pøed ka�dou vìc ze døeva (napø.
strom, ale i stùl nebo �idli) znak pro døevo. Pøed rybníky,
øeky apod. se vkládal znak pro vodu atd. Podobnì exis-
toval i zvlá�tní znak, který se musel napsat pøed jméno
jakékoli bo�ské bytosti nebo boha. Této znaèce, upozoròu-
jící na bo�skost toho, co bude následovat, se vìt�inou øíká
podle starého sumerského oznaèení pro boha, DINGIR.
Toto slovo je pak zároveò i pravdìpodobnì vùbec nejstar-
�ím oznaèením pro bo�skou bytost, jaké známe.

Zajímavé je, �e klínový znak, který se jako
oznaèení DINGIR pou�ívá, je ve skuteènosti
obrázkem hvìzdy, která pøedstavuje smìr, k nì-

mu� èlovìk hledí a k nìmu� se upíná. Znak DINGIR se
tak mù�e pro nás stát symbolem jistì nezanedbatelného
rozmìru lidství, který hledá nìco, co ho pøesahuje, na èem
se mù�e orientovat a k èemu mù�e smìøovat. Tato lidská
touha nachází nejrozmanitìj�í podoby v nejrùznìj�ích kul-
turách a sociálních skupinách. A tak i v na�í souèasné
spoleènosti se setkáváme s desítkami nejrùznìj�ích nábo-
�enských a pseudonábo�enských skupin, je� jsou výrazem
tohoto rozmìru èlovìka.

Chtìli bychom se tedy rozhlí�et kolem sebe,
pozorovat tuto nábo�enskou scénu a zamý�let
nad tím, kdo nebo co je DINGIRem tìch, kdo se

k tìmto skupinám hlásí, jak právì jejich DINGIR ovlivòu-
je jejich �ivot a jaké formy jejich cesta za tímto cílem
nabývá. Èasopis DINGIR by tak mìl pomoci porozumìt
oblasti, která je od pradávna neodmyslitelnou souèástí
�ivota lidstva, a pøesto zùstává pro mnohé nezmapovanou
krajinou.                       tn

Dal�í veøejné semináøe Spoleènosti pro studium sekt
a nových nábo�enských smìrù: 21. 9. 2001 a 26. 10. 2001
od 10 hodin v Pastoraèním støedisku pra�ského arcibiskup-
ství, Kolejní 4, Praha 6. Konference o pozitivním my�lení
a Silvovì metodì v druhé polovinì listopadu v budovì
Husitské teologické fakulty UK, Pacovská 350/4, Praha 4.
Spoleènost pro studium sekt a nových nábo�enských
smìrù, Jankovcova 31, 170 00 Praha 7, hodiny pro veøej-
nost: ètvrtek 15,30 - 17,30, tel/fax: (02) 8387 2222, e-mail:
sssnns@volny.cz, internet: www.sekty.cz; poboèka Brno,
Gorkého 2, 602 00, hodiny pro veøejnost: pondìlí 16,00 -
18,00, tel: (05) 4124 8780, e-mail: sssnns.brno@post.cz;
Poradna o nábo�enských sektách, HTF UK, Pacovská
350/4, 140 00 Praha 4, tel.: (02) 433 386 nebo (02) 433
280, linka 37; Obèanská poradna Jihlava, Palackého 50,
Jihlava, úøední hodiny: èt 15,00 - 17,00, tel.: (066) 733
0164 nebo (0604) 928 733, e-mail: poradcex@centrum.cz.

POZVÁNÍ
A KONTAKTY

Pravdìpodobnì nejpopulárnìj�í pøíznivec hnutí Grálu RNDr. Ján Zákopèaník zhod-
notil svùj typický pozdrav �Slunce v du�i�, známý z pøedpovìdí poèasí Èeské te-
levize.

Na svou pátou náv�tìvu do Èeské republiky pøijela sestra Marie Goretti, která má
v øímskokatolické diecézi Karvar na jihozápadì Indie na starosti sociální programy.
V paláci Charitas se 6. kvìtna setkala s nìkterými z �rodièù�, kteøí �adoptovali na
dálku� celkem 2 034 dìti z její diecéze.
Za finanèní pøíspìvek �rodièù� je dìtem zaji�tìno �kolné, pomùcky do �koly, strava
a v pøípadì sirotkù i ubytování. V programu �Adopce na dálku� pra�ské arcidiecézní
charity se zatím podaøilo získat �rodièe� pro 3 293 dìtí z Indie, Litvy, Loty�ska
a Chorvatska.               Foto: Vojtìch Vlk
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Gurukuly hnutí Hare Kr�na pou�ívají k výuce kromì
jiného i omalovánky s výjevy z Bhagavadgíty. Na
obrázku je bùh Kr�na jako vozataj bojovníka Ard�uny.

Ilustrace z knihy �Bhagavad-gítá As It Is�, Veda 1995

Výuka v gurukule reflektuje i protest oddaných Kr�ny
proti zpùsobu, jakým se na Západì zachází se zvíøa-
ty, pøedev�ím s kravami, které jsou v Indii uctívány.

Ilustrace z knihy �Animal Factory�, Veda 1994

Publikace pro výchovu dìtí
v gurukulách pøipravovalo
nakladatelství VEDA na Kr�-
novì dvoøe v letech 1993 -
97. - K èlánku na str. 21-22.


