ROMOVÉ A NÁBOENSTVÍ
Andrea Hudáková a Zdenìk Vojtíek
Romy vìtinová spoleènost vnímá jako sociální skupinu nebo jiné etnikum,
ale o jejich duchovním svìtì toho èasto moc neví. Vìtina Romù u nás a na
Slovensku se hlásí k nìkteré z køesanských církví. Tímto rámcem ale jistì
nemùeme vymezit jejich náboenské proívání. Jaká vlastnì je víra Romù? Je
nìèím specifická, nebo je to jen soubor povìr a magických praktik?
Dingir jako populárnì odborný èasopis má pouze omezený rozsah, take
na jeho stránkách nemùeme uvítat vechny, kdo by se k tématu Romové
a náboenství mohli a mìli kompetentnì vyjádøit. Nìkteré vak ano. Zvlátním potìením pro nás bylo setkat se se studenty romistiky Filozofické fakulty UK a s jejich uèitelkou - doc. Milenou Hübschmannovou (rozhovor Archetypy ji z Indie). Pøehled tématu dává dalí - tentokrát slovenská - osobnost
etnologie, dr. Arne Mann, v úvodním tematickém èlánku Duchovná kultúra
Rómov. Pro Dingir jako èasopis o souèasné náboenské scénì je zvlátì zajímavé, e dr. Mann spojuje monost sociálního vzestupu romské meniny
s rozvinutím jejího duchovního ivota. O nìco takového se pokouejí i nìkteré nae køesanské církve a náboenské spoleènosti. Èasto zdùrazòují, e
køesanský lid Boí tvoøí lidé Ze vech národù a ras.
Brnìnská etnoloka dr. Hana Dvoøáková nás vyvádí z popisù soukromého
duchovního ivota a náboenských obyèejù k veøejným a hromadným romským poutím. Tu patrnì nejzajímavìjí, romskou pou do francouzského mìsteèka Saintes-Maries-de-la-Mer ke svaté Sáøe, fotograficky zdokumentoval
dr. Jaroslav Balvín, referent pro národnostní meniny praského magistrátu.
Výbìr z jeho úasné kolekce tvoøí zadní stranu obálky tohoto Dingiru.
Stálou ambicí Dingiru je poskytovat monost mladým vìdcùm a studentùm
publikovat výsledky jejich práce. V tomto Dingiru dvì doktorandky, Mgr.
Markéta Hajská a Mgr. Lucie Hrdlièková, popisují okolnosti dvou nejdùleitìjích pøechodových ritù: køtu a pohøbu. Do kategorie mladých vìdcù patøí
i Mgr. Marek Jakoubek a Bc. Lenka Budilová. Se ètenáøi Dingiru se dìlí
o výsledky svého výzkumu pøísahy u køíe. Mgr. Ondøej Kováè zase poskytl
redakci svou diplomovou práci, v ní mapuje stav køesanské misie mezi Romy
v letech 2001-2002.
Úvodní èlánek tématu je psán slovensky. Není to náhoda ani omyl - to
ostatnì dokazuje i dalí èlánek slovenského autora (Federace Damanhur),
který jsme také nenechali pøeloit do èetiny. Dingir nemá mnoho ètenáøù na
Slovensku, ale chce tímto postojem vyjádøit, e nejen nae jazyky, ale i národy
k sobì mají historicky a kulturnì blízko.
Kdy jsme zaèali koncem roku pøipravovat toto èíslo, netuili jsme, jak
bude aktuální. Úvodník píeme v dobì, kdy se s vyostøením situace v romských osadách na východním Slovensku znovu zvedla vlna zájmu o romskou
problematiku. Uvìdomujeme si, e politici na jedné stranì èesko-slovenské
hranice èiní tøeba ekonomicky dobrá, ale sociálnì ne dost dobøe promylená
rozhodnutí, nebo na druhé stranì zastávají postoje, které mohou podporovat
rasistické nálady v zemi. Toto èíslo Dingiru proto nemùe slouit jen ke chladnému akademickému popisu zajímavých fenoménù, ale chce být i moností
vzájemného oslovení a výzvou k pochopení romského duchovního svìta,
k pìstování úcty k této kultuøe a vztahu k jejím nositelùm.
n
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ESOTERNÍ POLITICKÁ
ALTERNATIVA
Esoterní tradicionalismus vstupuje do politiky

Ivan O. tampach

Po období nìkdejí slávy doívá v náboenství a politice, jako ostatnì v celku kultury, liberální
a pluralitní pojetí. Brzy se vùèi nìmu vzedmula vlna odporu. I kdy se popøípadì uznává liberální
pøínos pro lidská a obèanská práva, namítá se, e v postmoderním liberalismu jsou náboenské
(a jiné názorové) smìry uzavøeny do sebe, kadá skupina si staèí sama, neobtìují jiné svými názory
a nenechají se obtìovat, nepotøebují mezi sebou komunikovat. Vnitøní svìt druhých je liberálovi
obvykle lhostejný. Postmoderní liberalismus si programovì neklade otázku po pravdì.
Odpùrci kladou proti liberalismu obvykle jako perennialistická (lat. perennis - vìè- tikem moderní spojakýsi vykonstruovaný konzervatismus. ný). Moudrost, která je v základu duchov- leènosti. Povaoval
Není to pøirozené lpìní na tradici vlastní ních cest, je skrytá. Je nesnadno dostupná, ji za úpadkovou,
urèitým regionùm a spoleèenským vrstvám. není plnì obsaena ve vnìjí podobì ná- ijící v temném vìku
Spíe si lidé unavení liberalismem libovol- boenství. V tomto smyslu je esoterní.
ve smyslu hinduisnì vybírají témata, prohlaují je za fundaEsoterní tradicionalisté netvoøí kompakt- tických nauk. Od
menty víry a obèanského ivota, popøípadì ní kolu. Je vak tøeba øíci, e zahrnuje jistý metodologie prose snaí je vnucovat jiným lidem a celku praktický pøístup k exoterním (vnìjím) ná- fánních vìd odliospoleènosti. Západní fundamentalisté bý- boenským tradicím. Toti stoupenci pøe- val postupy povají nesnáenliví k jiným vyznáním. Zároveò kvapivì akceptují ortodoxii svých nábo- svátných vìd, které
podporují minimální stát v tom smyslu, e enství. Odmítají liberální zjednoduení, se opírají o duchovFrithjof Schuon.
by se kompetence dosud náleící volené tedy popularizaci, která je i zplotìním ní zkuenost a trareprezentaci pøedaly do rukou nikým nevo- a zpovrchnìním. Mnoho se neoèekává od dici. Závìr ivota trávil v súfijské komunitì
lených a nikomu nezodpovìdných subjek- horizontálních vztahù mezi náboenstvími, v Egyptì.
tù. Místo vlády zákona nastupuje v praxi tedy ani od diplomacie náboenských pøedTøetí protagonista, francouzsky mluvící
moc silnìjího a bezohlednìjího. S tím or- stavitelù.
výcar (narozený v Itálii) Titus Burckhart
ganicky souvisí zdùrazòovaný poadavek
Je to ale i religionistická kola; její pøed(1908 - 1984),2 byl
fundamentalistù, zejména v USA, maximál- stavitelé se na prestiních univerzitních pratøetí v linii významnì rozíøit právo uívat støelné zbranì. Vel- covitích podílejí na bádání a publikování
ných kulturních
mi èasté jsou rovnì poadavky na mrav- v tomto oboru. Lze øíci, e jde o angaovaosobností v tée
nostní cenzuru a na uplatòování drako- nou religionistiku. Netváøí se jako objekrodinì; byl prasynických trestù vèetnì hojnì uplatòovaného tivní, distancované zkoumání. Pøiznává výnovcem osvícenpopravování.
chodisko v pøípadné duchovní zkuenosti
sky ladìného filoa zcela jistì v konkrétní filozofii náboenzofa náboenství
Perennialistická kola
ství. Jednotlivci se orientují na køesanství,
Jacoba a synem
Mýlil by se, kdo by se domníval, e doí- islám, buddhismus, alchymii a jiné hermesochaøe Carla
vající liberálové a vitální fundamentalisté tické discipliny, na nìkterá archaická náboBurckhardta. Jeho
Titus Burckhart .
jsou jedinými hráèi na západní náboenské enství, pøípadnì také na oivované antické
názory a zájmy bya politické scénì. Zatím spíe na okraji, leè náboenství.
ly podobné Schuonovým a Guénonovým.
jako budoucí moná alternativa se pohybuZvlátì se zajímal o výraz tradice v umìní.
jí tradicionalisté. Od konzervativcù, s ni- Na poèátku jsou religionisté
Byl znalcem sakrálního umìní napøíè kontimi jsou zamìòováni, se lií tím, e nechtì- Zakladatelskou generaci tradicionalistické nenty a vìky. Zabýval se víc ne oba kolejí konzervovat nìjakou uplynulou etapu koly tvoøí trojice výrazných postav, jejich gové evropskou hermetickou tradicí.
náboenského nebo politického ivota. vrcholné pùsobení sahá do doby kolem
Na tuto zakladatelskou generaci navaPøedevím nejsou fundamentalisty v uve- poloviny 20. století. výcar nìmeckého jazy- zují pozdìjí a souèasní autoøi. Z nich si
deném smyslu. Domnívají se toti, e ka Frithjof Schuon (1907-1998), sám podle zvlátní pozornost zaslouí Seyyed Hossein
v hloubce jednotlivých náboenství je své volby muslim blízký súfismu, byl filozo- Nasr, profesor islámských studií na Georspoleèná tradice; má to být pøedávání ob- ficky blízký platonismu, k nìmu spatøoval ges Washington University. Tradièní islámsahu poèáteèního zjevení a zároveò pod- paralely také v ankarovì advaita védantì. ské nauky a esoterní praktiky svého vyznánìt k tomu, aby i druzí zaili osvícení, které
Jeho starí souèasník, Francouz René ní konfrontuje s jejich obdobami v jiných
zjevuje transcendenci. Zjevují se vìèné Guénon (1886-1951)1 byl badatelem tradiè- náboenstvích, ale té s tradièní západní filopravdy. Proto se tato kola oznaèuje také ních symbolù a doktrín. Byl radikálním kri- zofií a s vìdou.

2
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Uznávaný a hojnì pøekládaný religionista na Syracuse University (Michigan,
USA) Huston Smith se vìnuje srovnávacím
studiím významných náboenství a specializuje se na jejich zpìv.3 Za pøipomenutí stojí
odborník na tibetský buddhismus Marco
Pallis øeckého pùvodu nebo pùvodnì lékaø
a lingvista, pozdìji uznávaný religionista
William Stoddart.
Americký indiánský autor Ohiyesa, západním jménem Charles A. Eastman, v první
polovinì minulého století interpretoval ve
svých knihách v religionistické souvislosti
tradièní náboenství pùvodních Amerièanù.
Jeho pokraèovatelem je medicinman a mistr
Sluneèního tance Thomas Yellowtail, který
za spolupráce svého adoptivního syna
Michaela Fitzgeralda publikuje své spirituální postøehy ve sbornících nakladatelství
World Wisdom Books, které se vìnuje tìmto mylenkám.
Ponìkud stranou od protagonistù perennialistické koly, ale názorovì blízko stál
italský hermetik a znalec jógy Julius Evola
(1898-1974), jako i ná souèasník Francouz
Alain Benoist, jeho spirituální orientace jde
pøed køesanství, k antickým koøenùm evropské kultury.
Náboenství a politika z jednoho úhlu
Tyto a dalí osobnosti spojují svùj svérázný
náboenský tradicionalismus s tradicionalismem politickým. Nejde o aktivní smìr.
Sotva bychom nali politickou stranu, která
by usilovala o podíl na moci s tímto programem. Moná jde spíe o pøedpolitické
úvahy, o politickou antropologii, o pojetí
dìjin, o hodnocení smìrù a proudù.
Tradicionalisté povaují za zaèátek úpadku francouzskou revoluci na konci 18. století. Ukazují, e pøinesla jakobínskou diktaturu a pak napoleonskou tyranii. To je pøedznamenání despotických reimù, krvavých
revolucí a totálních válek dalích století. Kritizují osvícenskou ideologii jako pùvodce
tìchto omylù. Jejich kritika jde popøípadì
zpìt a k renesanci jako prvnímu odlouèení
od náboenské a politické tradice.
Kritizují pøedstavu o obèanské rovnosti. Poukazují na rùzné vlohy a rùzná omezení

DINOSAUØI
V EDENU

Nástin amerického sporu o evoluci

tìpán Smolen

Tragédie na støední kole v Columbine (1999), kdy dva studenti
postøíleli 13 svých spoluákù a poté zabili sami sebe, ve Spojených státech znovu rozvíøila diskusi nad vztahem morálky a vzdìlávání. Republikánský kongresman Tom DeLay tehdy v reakci na
událost øekl: Ná kolní systém uèí dìti, e nejsou nièím víc ne
zvelebenými opicemi, které evoluce pozvedla z jakési prvopoèáteèní
polévky.1 Nebyl jistì prvním, kdo spojil evoluèní teorii s ohroováním mravnosti, pøípadnì køesanských pravd; jen pøipojil svùj hlas
k nejménì stoleté americké tradici.
Pøe o evoluci, stvoøení svìta a pùvod èlovì- dy) z let 1905-1915, hájili doslovný výklad
ka je v souèasné Americe stále velkým té- Písma a z vìdy odmítali ve, co neodpovídá
matem. Podle prvního relevantního prùzku- biblické pravdì. Hlásili se také ke spoleèenmu Gallupova ústavu z roku 1982 byly Spo- skému konzervatismu ve spojení s liberáljené státy rozdìleny témìø pøesnì na dvì ním hospodáøstvím. Zprvu pøevaoval mezi
poloviny - jedna vìøila v biblický popis stvo- zastánci tohoto proudu kompromisní poøení, druhá pak ve vývojovou teorii.2 Bìhem hled na evoluci - tzv. day-age creationism
následujících dvaceti let se ve veøejném (kreacionismus dne-vìku), podle nìj jedmínìní neprojevil ádný výrazný posun. notlivé dny stvoøení odpovídají epochám
I dnes dùvìøuje 45 % Amerièanù spíe po- trvajícím statisíce i miliony let.
pisu v biblické knize Genesis ne evoluèní
Jiná teorie se objevila roku 1909 v poteorii.3
známkách k novému vydání bible krále Jakuba, redigovaném baptistou Cyrusem ScofOkénko do historie
fieldem. Tento nový, té kompromisní, pøíPoèátky odporu vùèi mylence evoluce stup - tzv. gap creationism (kreacionismus
jsou v Americe spojeny zejména s hnutím mezery) - se snail vysvìtlit stáøí Zemì, které
køesanského fundamentalismu, které se neodpovídalo døívìjím odhadùm utvoøeutváøelo v prvních dvou desetiletích 20. sto- ným podle biblických genealogií. Podle
letí jako reakce na pøekotný vývoj moderní Scoffieldova pojetí se mohla mezi prvním
kapitalistické spoleènosti smìrem k seku- dnem stvoøení a dny dalími klenout miliolarismu a liberalismu. Fundamentalisté, je- ny let trvající mezera.
jich jméno je odvozeno od dvanáctisvazkové øady spisù The Fundamentals (Záklað Pokraèování na dalí stranì.

jednotlivcù. Lidskou rùznost lépe vystihuje tradièní hierarchické uspoøádání spoleènosti. Pøipomínají støedovìké odliení spoleèenských rolí na oratores (modlitebníci),
bellatores (bojovníci) a laboratores (manuální pracovníci), ba
rovnì i indický kastovní systém. Hledají
zpùsob, jak rùznost
uplatnit v odliných
podmínkách.
Kloní se spíe k nìjaké novodobé obdoNìkteré z publikací v duchu esoterního tradicionalismu.
bì posvátného Impé-

DINGIR 1/200 4

ria ne k národním liberálním státùm vzniklým na jeho troskách v 19. a 20. století. Socialismus, a v komunistické nebo nacistické
podobì, shledávají krutým. Ale ani liberalismus v jeho rùzných obmìnách neuniká
jejich kritice. Ukazují na jeho skrytý rasismus, který spoèívá ve vnucování modelu
vytvoøeného západní civilizací národùm
s odlinou tradicí. Proto také ostøe odsuzují globalizaci a zdùrazòují právo jednotlivých
etnických a kulturních celkù na odlinost.
ð

Dokonèení na dalí stranì dole.

3

Pøiblinì ve stejné dobì, roku 1913, se
dostala ke slovu radikálnìjí teorie adventisty Johna McCreadyho Price. Ten v knize
The Fundamentals of Geology (Základy
geologie) dokazoval na základì geologických výzkumù nízké stáøí Zemì, je odhadoval v souladu s Biblí na pouhé tisíce let.
Jeho pojetí, které mùe být chápáno jako
poèáteèní impuls pozdìji úspìného hnutí
kreacionismu mladé Zemì (young Earth
creationism), vak získalo v následujících
padesáti letech jen malou odezvu.
Odpor vùèi evoluci v Americe první
poloviny 20. století se vak v zásadì nemusel opírat o kreacionismus jakoto o alternativní vìdeckou teorii. Èastìjí byly argumenty mravní a apologetické. Takový náhled reprezentoval napøíklad význaèný politik a øeèník William Jennings Bryan. Nezáleelo toliko na vìdecké správnosti evoluce: pokud vak tato teorie pøivádí èlovìka
ke ztrátì víry, je tøeba ji odmítnout a nemìla
by se ani vyuèovat na kolách.
Pod vlivem takové rétoriky se ve 20.
letech zaèaly objevovat první protievoluèní
zákony - nejprve roku 1923 v Oklahomì
a na Floridì, o dva roky pozdìji pak v Tennessee a potom i jinde pøevánì na jihu
a západì Spojených státù. Avak i bez zákonných opatøení byla úèinným nástrojem
proti evoluci autocenzura. Vydavatelé z obavy pøed finanèními ztrátami, je by mohli
utrpìt publikací knih obsahujících teorie
odmítané církvemi a mnohými rodièi, radìji
evoluci vypoutìli z uèebnic. Brzy se vak
zaèaly ozývat i hlasy odpùrcù protievoluèních zákonù. Spor mezi obìma tábory je

v oèích americké veøejnosti dodnes symbolizován pøedevím tzv. Scopesovým opièím
procesem z roku 1925, v nìm stranu odpùrcù evoluce reprezentoval právì Bryan.
Soud se jednoznaènì nepøiklonil ani
k jedné stranì, v pozdìjích letech vak
vznikl mýtus, podle nìj se v procesu vlastnì jednalo o spor racionality a lásky ke svobodì s tmáøským náboenstvím a sociálním
konzervatismem. Tento obraz pomohla utvoøit divadelní hra (a pozdìji i film) Inherit the
Wind z roku 1955, její autoøi se na pøíkladì
Scopesova procesu snaili ukázat hrozbu,
jakou se mùe stát názor morální vìtiny
pro svobodné hledání pravdy.4 Poukazovali
takto na aktuální politické problémy Spojených státù v dobì protikomunistického
honu na èarodìjnice senátora McCarthyho.
Opravdu významný impuls ke zmìnì
protievoluèních zákonù se objevil a roku
1968 s procesem Eppersonová versus stát
Arkansas. Soud v tomto pøípadì uznal právo uèitelù biologie vyuèovat evoluci a arkansaský zákon proti evoluci oznaèil za protiústavní. To se stalo precedentem a brzy
následoval pád podobných zákonù i v ostatních státech.
V reakci na toto postupné vytlaèování
biblického pojetí stvoøení ze kol kreacionisté vypracovali nový pøístup - tzv. vìdu
o stvoøení (creation science). Prezentovali
ji jako vìdeckou alternativu darwinismu,
která si zaslouí ve kolních osnovách stejné zastoupení jako evoluèní teorie. Za touto taktikou stojí pøedevím hnutí kreacionistù mladé Zemì.5

Mladá Zemì
Roku 1961 vyla kniha The Genesis Flood
(Potopa podle knihy Genesis),6 její autoøi inenýr Henry Morris a starozákonní uèenec
John Whitcomb - se pokusili shromádit
vìdeckou evidenci pro biblickou potopu.
V návaznosti na J. McCreadyho Pricea odhadli stáøí Zemì ne na miliardy, ale na tisíce
let. Fosilní pozùstatky a kostry dinosaurù
se podle nich váí k tìm druhùm, které se
nevely na Noemovu archu. Kniha pøesvìdèila øadu fundamentalistických a evangelikálních køesanù a kreacionismus mladé
Zemì se brzy stal populárnìjím ne starí
teorie odmítající evoluci.
Po pádu protievoluèních zákonù se od
70. let kreacionismus mladé Zemì íøil v podobì vìdy o stvoøení a chtìl být uznán jako
vìdecká alternativa k darwinismu. Nakonec
se roku 1981 podaøilo v Arkansasu a Luisianì prosadit zákony o rovném postavení
evoluce a vìdy o stvoøení v osnovách.
Na jejich základì se vyuèovalo o potopì
i o jiných biblických událostech, avak bez
pøímých referencí k Bibli, aby byl zachován
nárok na vìdeckost. Luisianský zákon zruil
nejvyí soud o est let pozdìji jakoto skrytou propagaci náboenství. Zápas o kreacionismus na kolách vak trvá dodnes. Od
80. let pak navíc probíhá expanze kreacionistické misie i mimo Spojené státy.
Zmiòme alespoò dvì z nejvýznamnìjích organizací kreacionistù mladé Zemì.
První z nich, Institute for Creation Research (Ústav pro výzkum stvoøení) sídlící
v San Diegu, byl zaloen ji roku 1970 Henrym Morrisem. V souèasnosti provozuje

Dokonèení z pøedchozí strany.

Ve známém sporu o výi daní a výi státních výdajù, který se nìkdy pokládá za kriterium levice a pravice, jsou tradicionalisté
etatistiètí, jsou tedy pro masivní stát. Danì
pokládají za projev solidarity. Stát má peèovat o pøidìlení svìøených prostøedkù na
vechny své specifické úkoly k dobru komunit a jejich èlenù. Stát má zajiovat svou
autoritou spolupráci zamìstnavatelù a zamìstnancù. Solidaritu nemá ovem zabezpeèovat neosobní byrokratický aparát,
nýbr na prvním místì rodina a obec, a pokud stát, tak decentralizovaný, blízký lidem,
vázaný na osobní a skupinovou autoritu
spíe ne na abstraktní právnický mechanismus. To pokládají za prevenci tyranských
a totalitních sklonù charakteristických pro
moderní spoleènost.
Tento alternativní postmoderní politicko-filozofický smìr není zastoupen u nás

zatím jinak ne nìkolika stávajícími
nebo pøipravovanými pøeklady. Jistou
vzdálenou podobnost tradicionalismu mùeme spatøovat v pojetí bývalého prezidenta Václava Havla a jeho
hradního okruhu.

ð

Nìkteøí z nich v této souvislosti pìstují jakýsi inkluzívní nacionalismus, podporující
separatistické tendence etnik potlaèených
zmínìnými národními státy (napø. Vlámù,
Kataláncù, Baskù nebo Bretoncù).
Základní politickou mylenkou, ji mùeme sledovat u vech tradicionalistù, je
nadøazenost duchovních a morálních hodnot nad ekonomickými zájmy. Spoleènost
má vemonì podporovat umìní, vìdu,
vzdìlání a duchovní ivot. Má být solidární
a etrná k pøírodnímu prostøedí. Trestuhodná je podle jejich mínìní pøemìna lidí na
koleèka industriálního a obchodního mechanismu. Spoleènost se nemá posouvat
na ose individualismus - kolektivismus, protoe obì tyto tendence popírají èlovìka jako
osobu.

4

n

Frithjof Schuon.
Vechny fotografie
http://www.
worldwisdom.com

Poznámky
1 V èetinì od tohoto autora Krize moderního svìta, Herrmann a synové, Praha 2002; podle knihkupeckých informací se k vydání pøipravuje v nakladatelství Pùdorys kniha Král svìta.
2 Od tohoto autora u nás vyla kniha Alchymie, Malvern
2003.
3 Od tohoto autora u nás vyla kniha Svìtová náboenství,
Kniní klub, Praha 1995.
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Ilustrace z èeského vydání knihy Kena Hama
Genesis a úpadek národù (A-Alef, Ostrava
1995).

kromì jiného i vlastní fakultu, jejím cílem je
kolit studenty ve vìdeckém zkoumání
a v uèitelských dovednostech, aby se stali
schopnými váleèníky za víru.7 Organizace
té spravuje muzeum stvoøení podle Bible .
Podobné muzeum, které je v souèasnosti
budováno v Petersburgu v Kentucky druhou z významných kreacionistických organizací Answers in Genesis (Odpovìdi v Genezi), má být bájeènou alternativou k evolucionistickým pøírodnì-historickým muzeím, je obracejí bezpoèet duí proti Kristovu evangeliu a autoritì Písma. 8 Zopakujme jen, e v pojetí kreacionistù mladé
Zemì se dinosauøi pøed potopou procházeli svìtem po boku prvních lidí. Øeditel organizace pro USA, populární kazatel Ken
Ham, byl v první polovinì 80. let jejím spoluzakladatelem a v souèasnosti patøí k nejvlivnìjím americkým hlasatelùm kreacionismu. Je autorem nìkolika desítek knih
s výmluvnými názvy jako Le: Evoluce9
nebo Dinosauøi v Edenu.10
Odpovìï vìdy
Aèkoliv se na stranì kreacionistù nachází
nezanedbatelný poèet vìdcù honosících se
vysokokolskými tituly, vìtina vìdecké
obce vìdu o stvoøení odmítá. Kreacionistické pojetí nemùe být povaováno za
monou alternativu, nebo prý vychází
z ideologických náboenských pøedpokladù, selektivnì vyuívá fakta a není vposledku vùbec vìdou. Mylence rovného èasu
pro výuku vìdy o stvoøení a evoluèní teorie na kolách se sice nebrání ani nìkteøí
Darwinovi liberální zastánci mezi veøejností
- je prý správné poskytnout studentùm monost volby. Podle obhájcù vìdy z National
Center for Science Education (Národního
centra pro vìdecké vzdìlávání) je vak takový náhled problematický: Na základì takového argumentu by pak astrologie zaloená na nadpøirozených silách mìla být
vykládána vedle astronomie a metody
léèitelù, kteøí za pomoci nadpøirozena vy-
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svìtlují nemoci, by se mìly vyuèovat na naich lékaøských fakultách. Toto pojetí spravedlnosti je pomýlené.11 Støedokoltí studenti ani jejich uèitelé prý nemohou se svými omezenými znalostmi správnì posuzovat pravdivost vìdeckých teorií - ta nezáleí
na osobních preferencích ani na vìtinovém
názoru.
Námitky jsou to jistì pøíhodné, bylo by
vak neastné prezentovat celý spor jako
konflikt vìdecké racionality a náboenského fanatismu (nebo s opaèným znaménkem jako spor pravé víry se tvavým ateismem). Takové zjednoduující pozice právì
vyhledávají fundamentalisté v obou táborech - vìdeckém i náboenském. I vìda, aè
ze své podstaty redukcionistická a neschopná postihnout celek skuteènosti, mùe
a èasto chce vystupovat jako samospasitelná, vevìdoucí, oprávnìná podat odpovìdi na cokoliv i na existenciální otázky po
smyslu. Ve Spojených státech nabývá takových podob èastìji ne v Evropì.12 Je pak
ve svém fundamentalismu oprávnìnì nahlíena jako náboenství nepøátelská a vyvolává reakci fundamentalistù náboenských. Extrém plodí extrém.13 Fyzik a duchovní anglikánské církve Arthur Peacock
øekl, e kreacionismus je patným náboenstvím a falenou vìdou.14 Jeho výrok bychom vak mohli také parafrázovat: vìda
s absolutistickými nároky je patnou vìdou a faleným náboenstvím. Tam, kde budou vedle sebe stát dva fundamentalismy
nerespektující omezení svého pøístupu ke
svìtu a absolutisticky si pro sebe usurpující výklad vehomíra, nemùe vyvstat ani
øeení sporu o evoluci.
Rozumné uspoøádání
Na poèátku devadesátých let se konstituoval nejmladí a nejsofistikovanìjí z náboensky motivovaných smìrù odmítajících
evoluci. Zapsal se do povìdomí roku 1991
díky knize profesora práv Phillipa Johnsona Darwin on Trial (Spor o Darwina) a nese
oznaèení intelligent design (rozumné uspoøádání). Proslul pak zvlátì díky populárnìvìdecké práci biochemika Michaela Beheho Darwin´s Black Box (Darwinova èerná
skøíòka).15 Zastánci tohoto pøístupu mezi
vìdci jsou spojeni pøedevím s organizací
Discovery Institute sídlící v Seattlu.16
Badatelé hlásající intelligent design se
sami neoznaèují za kreacionisty a nìkdy také
pøijímají èásti evoluèní teorie, ji jako celek
odmítají. Vìtinou uznávají, e druhy se do
jisté míry vyvíjejí a e svìt nemusel být nutnì stvoøen v sedmi dnech. Nikde také ne-

odkazují pøímo k Bibli ani k Bohu. Pouze
argumentují komplexností pøírodních skuteèností (od buòky a po oko), z nich mnohé dávají smysl jen jako celek, a musely tedy
ji jako celek vzniknout - vývojovou teorií
nemohou být uspokojivì vysvìtleny. Odtud vyvstává potøeba blíe neurèeného rozumného tvùrce, který svìt uspoøádal.
Intelligent design získává svou pøístupností a zároveò díky pøesvìdèivým argumentùm mnohem irí okruh pøíznivcù ne
starí kreacionismus, avak vìdeckým
establishmentem bývá nìkdy kritizován za
selektivní pøístup k faktùm a za populárnost
na úkor vìdy. Je vak nepochybné, e tato
od konkrétních náboenských odkazù
oprotìná teorie mùe do amerických kol
pronikat snáze ne jiné smìry odmítající
evoluci.

Ilustrace z knihy Genesis a úpadek národù.

A co Evropa?
V Evropì se kreacionismus nikdy nestal takto významným sociálním fenoménem. Ostatnì, vechny zmínìné význaènìjí protievoluèní smìry mají své koøeny v Americe.
Aèkoliv spor o evoluci rozdìluje vìdce
i vìøící køesany na obou stranách Atlantického oceánu, nelze nepostøehnout odlinost spoleèenských kontextù, v nich se
odehrává. Tento rozdíl mùeme dobøe ilustrovat na pøíkladì aféry, která se nedávno
odehrála ve Velké Británii.
V bøeznu 2002 zde vylo najevo, e se
na státem dotované, leè soukromé, køesanské støední kole Emmanuel College v Gateshedu vyuèuje biblické stvoøení svìta.17
Toto zjitìní vyvolalo pøímo panickou reakci tisku a rozhoøèení anglikánské a katolické
církevní hierarchie, v jejich pohledu kreacionismus pokozuje dobré jméno køesanství.18 Vzniklo dokonce neobvyklé úèelové spojenectví církve a vìdcù, které stálo
za výzvou Tonymu Blairovi volající po pøísnìjí kontrole výuky podle kolních osnov.
V èele tohoto uskupení stál oxfordský
anglikánský biskup Richard Harries spolu
s biologem Richardem Dawkinsem, autorem
teorie sobeckého genu.19 Tato nevední
aliance ukazuje, e je zde kreacionismus i na
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stranì vìdeckého a náboenského establishmentu povaován spíe za hrozbu, ne
za seriózní výzvu.
n
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Poznámky
1 http://ww=w.pbs.org/wgbh/evolution/religion/revolution/index.html
2 Tamté
3 US schools ban Darwin from class, Robin McKie, The
Observer, 24. února 2002 (http://observer.guardian.co.
uk/international/story/0,6903,656228,00.html)
4 Divadelní hra Inherit the Wind (èesky: Kdo seje vítr)
Jeroma Lawrence a Roberta E. Leeho, byla roku 1960
zfilmována reisérem Stanleym Kramerem. V pozdìjích
letech vznikla i rozhlasová verze (1965) a televizní
adaptace (1988, 1999).
5 http://www.pbs.org/wgbh/evolution/religion/revolution/index.html
6 Nikoliv Genese potopy, jak je název pøeloen v èeském
vydání knihy Darwin a fundamentalismus; viz. pozn.
13.
7 http://www.icr.org/abouticr/intro.htm
8 http://www.answersingenesis.org/museum/about.asp
9 Kniha je k dispozici i v èetinì: Ken Ham: Le: evoluce,
Výkonný výbor Bratrské jednoty baptistù, Praha, 2002,
173s.
10 Zástupce Answers in Genesis dr. Monty White navtívil
bìhem svého pøednákového turné v kvìtnu 2002 také
Èeskou republiku. viz: http://www.answersingenesis.
org/uk/newsletters/0702uk_nl.asp
11 http://www.ncseweb.org/resources/articles/4414_
facts_faith_and_fairness_12_7_2000.asp
12 Viz kapitola o Edwardu O. Wilsonovi v: Stanislav
Komárek: O lidské pøirozenosti, Vesmír, Praha, 1999.
13 O fundamentalismu v obou táborech pojednává mj.
i èesky vydaná práce: M. W. Dawiesová: Darwin a fundamentalismus, Triton, Praha, 2002.
14 Creationists harm religion, Tania Branigan, The Guardian, 16. bøezna 2002 (http://www.guardian.co.uk/uk_
news/story/0,3604,668482,00.html)
15 Obì knihy jsou k dispozici v èetinì:
Phillip E. Johnson: Spor o Darwina, Návrat domù,
Praha, 1996; Michael J. Behe: Darwinova èerná skøíòka, Návrat domù, Praha, 2001.
16 http://www.discovery.org
17 Top schools creationists preach value of biblical story
over evolution, Tania Branigan, The Guardian, 9. bøezna
2002 (http://www.guardian.co.uk/Archive/Article/
0,4273,4371165,00.html)
18 Øímskokatolická církev uèinila oficiálnì vstøícný krok
smìrem k evoluci ji roku 1950, kdy pape Pius XII.
prohlásil tuto teorii za vánou hypotézu hodnou zkoumání (dokument Humani generis). Roku 1996 pak pape
Jan Pavel II. oznaèil evoluci za víc ne jen hypotézu. Ve
Spojených státech se vak pøesto 40% katolíkù hlásí
spíe ke kreacionismu.
19 Bishop warns Blair over danger of creationism, Robin
McKie, The Observer, 7. dubna 2002 (http://observer.
guardian.co.uk/politics/story/0,6903,680206,00.html)
tìpán Smolen (*1983) - studuje religionistiku na Filozofické fakultì Univerzity Karlovy v Praze.
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V posledním roce probìhly èeskými médii dvì vlny zájmu o pùsobení scientologie v oblasti øízení, vzdìlávání managementu a motivace zamìstnancù. V bøeznu roku 2003 se zamìstnanci Moravské
galerie v Brnì zhrozili nadení své øeditelky pro scientologickou
firmu a konflikt se vyhrotil natolik, e se øeditelka rozhodla odejít.
Druhou kauzou bylo napadení Západomoravské vysoké koly v èasopisu Týden (è. 48, z 24. 11. 2003). Podtitulek èlánku tvrdil, e
tøebíèská univerzita vykazuje nápadné scientologické rysy. Redaktor na to usoudil z hesla koly Být, dìlat, mít, které se - pravda mùe zdát ponìkud podivné. Ale vechny podivnosti tohoto svìta
pøece jen nemùeme pøipisovat scientologii.
Následující èlánek se proto zabývá prùni- Neuvìøitelné semináøe
kem dvou oblastí: scientologické náboen- Prodejem Hubbardových administrativních
ské filozofie na jedné stranì a metod øízení, technologií se - pokud je nám známo - v Èesvzdìlávání managementu a motivace pra- ké republice zabývají tøi firmy: první mezi
covníkù na stranì druhé.1
nimi byla firma Bernard Schmitt (od roku
1993), roku 1995 se pøidala spoleènost BusiZe scientologie vychází a do ní vede
ness Success (na Slovensku od roku 1992)
Scientologické metody øízení a motivace a loòského roku Hubbardova akademie adjsou vedlejími produkty, které s sebou pøi- ministrativy. Jediným spoleèníkem èeské
neslo pùvodnì psychoterapeutické hnutí. spoleènosti s ruèením omezeným Business
Terapeutickou metodu, nazvanou dianeti- Success je Slovák Ing. Rastislav Zachar. Od
ka, uvedl do svìta americký spisovatel L. nìho se autorovi tohoto èlánku dostalo poRon Hubbard (1911-1986) roku 1950. Na zá- zvání navtívit tøídenní Motivaèní semináø
kladì jeho knihy Dianetika2 zaèala ve Spo- pro vedoucí pracovníky.6
jených státech vznikat dianetická centra,
Sedmnáct úèastníkù tohoto semináøe
která byla - po ostré odborné kritice - zatí- mìlo k dispozici písemný materiál, na jeho
tìna novì ustanovenou 3 Scientologickou obálce je výrazné firemní heslo Business
církví jako centra náboenských aktivit. Tato Success Neuvìøitelné semináøe. Pøednázmìna dianetickým centrùm umonila pøe- ejícím byl sám Ing. Zachar. Program trval
konat kritiku, a dokonce expandovat.
kadý den od 9 do 18 hodin a byl zakonèen
K administrativnímu zvládnutí této ex- slavnostním pøedáním certifikátu.
panze zaèal Hubbard mezi své pokyny zaøaPøednáky se týkaly motivace, nástrojù
zovat organizaèní a administrativní pøíka- øízení, komunikace ve firmì, zvládání emocí
zy,4 take bìhem 60. a 70. let 20. století vznikl apod. Ing. Zachar poskytl mnoství pøíklarozsáhlý øídící systém5 tzv. administrativ- dù nejen z firemního prostøedí, ale i z rodiny,
ních technologií. Za vrcholné období mùe- ze koly, manelství. Jeho ivý, profesionálme v tomto smìru povaovat rok 1965, ní projev dobrou èetinou byl místy doplv nìm Hubbard zavedl organizaèní zpùsob òován témìø hereckými výkony: zmìnou
sedmi divizí, jimi jako Zakladatel øídil své hlasu, velkými gesty apod. V øeèi zaznívaly
scientologické organizace. Tento systém je typické scientologické výrazy (vykomunis rùznými meními Hubbardovými úprava- kovat, silný zájem apod.) a pojmy, které
mi uplatòován dodnes ve vech sciento- mají ve scientologickém prostøedí jiný výlogických organizacích. Scientologové ho znam ne mimo nìj (napø. etika, fungopovaují za natolik efektivní, e vytváøejí vat, konzervatismus). Teoretické èásti
firmy, které tento systém (samozøejmì po pøednáek pøímo vycházely z Hubbardoèástech) nabízejí a prodávají podnikùm na vých instrukcí a spisù a obèas dokonce zatrhu manaerských dovedností.
znìla doslovná citace Hubbarda (ani by
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z
byl autor jmenován). Napø. pojem tìstí
Ing. Zachar definoval naprosto stejnými
slovy jako Hubbard: tìstí je pøekonávání
ne neznámých bariér na cestì ke známému
cíli.7

Neuvìøitelný úspìch
Z hovoru a otázek úèastníkù je brzy zøejmé,
e jsou vedoucími pracovníky meních
a støednì velkých firem. Jedna z otázek Ing.
Zachara míøila na jejich pøedchozí kolení
v oblasti podnikání a odhalila, e ve skupinì
frekventantù semináøe je takové vzdìlání
velmi vzácné. Zdá se, e v této skuteènosti
mùe být klíè k úspìchu semináøù firmy
Business Success. Je toti moné pøedpokládat, e lidem vzdìlaným v oboru by lidovì
pojaté kolení Ing. Zachara nestaèilo. Informaènì málo hutné pouèky (napø. éf se
nesmí nechat stáhnout emocemi dolù, ale
vytahovat vechny nahoru) jsou na øadì
pøíbìhù a pøíkladù demonstrovány dlouhé
minuty, ba hodiny. Je také moné pøedpokládat, e s Hubbardovými odvánými exkurzemi do oblasti obecné psychologie nebo
psychologie práce by pouèenìjí posluchaèi sotva mohli být uspokojeni.
Semináø ovem právì svou lidovostí
pøítomnému typu frekventantù zjevnì vyhovoval. Bylo patrné, e dal posluchaèùm monost se (moná poprvé) v klidu zamyslet nad
svou vedoucí funkcí, vystoupit z podnikatelského kolotoèe a reflektovat své stereotypy v chování k zamìstnancùm. Semináø
tedy mìl - zdá se - hodnotu spíe v povzbuzení posluchaèù ne v informacích, jich se
jim dostalo. K povzbuzení jistì pøispìlo milé
a profesionální vystupování pana Zachara
a pøíjemné prostøedí jeho firmy, která se
frekventantùm dokonce otevøela ke krátké
návtìvì. Nezanedbatelnou roli pro úspìch
semináøe patrnì hrála také pøímoèará jistota
vlastní (scientologickou) pravdou, která
z Ing. Zachara vyzaøovala a pùsobila pøemáhajícím dojmem.
Tato strategie firmy Business Success
je - pokud mùeme soudit - úspìná nejen
v pøípadì jednoho semináøe. Na ten ostatnì navazují dalí a dalí semináøe a dávají
tak firmám monost dlouhodobého øetìzce
vzdìlávacích a motivaèních akcí, které mohou postupnì zasahovat stále vìtí èást jejich zamìstnancù. Firma má v Èeské republice kromì praského ústøedí ji tøi poboèky
(v Plzni, Brnì a Ostravì) a podle grafù nad
stolem pana Zachara její obrat i zisk znatelnì stoupají.
Tuená a skuteèná nebezpeèí
Je v této a podobných aktivitách sciento-
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logù ukryto nìjaké
nebezpeèí? K jádru
diskusí na toto téma
se pokusíme vyjádøit
ve ètyøech bodech:
(1) Pøedevím je tøeba se oprostit od pøípadných nesympatií k Hubbardovì amatérismu a povrchnosti a k touze jeho následovníkù nápady svého Zakladatele se ziskem prodávat. Hubbardovy administrativní
technologie na trhu manaerského vzdìlávání, na nìm je velká èást podnikatelù-selfmademanù, nacházejí své obdivovatele. Ve
svobodném trním prostøedí proti tomu nelze nic namítat.
(2) Vánìjí námitka proti íøení Hubbardových administrativních technologií velmi èasto zaznívá ze strany tìch majitelù
a zamìstnancù, kteøí se pro Hubbardovy
technologie nenadchli, nepøijali scientologický obraz svìta, a proto se ocitli ve vlastní firmì buï v meninì, nebo pod silným
tlakem jejího vedení. Tito lidé témìø pravidelnì hovoøí o hlubokém konfliktu, který byl
zpùsoben motivaèními semináøi a (nebo) implantací Hubbardových administrativních
technologií do firmy a který je nakonec donutil firmu opustit. Stìují si také na podniky, které pouívají Hubbardovy technologie, v tom smyslu, e tyto podniky jsou
utajenými prostøedky íøení scientologie.
Èetnost tìchto námitek a podobnost líèených pøíbìhù8 ukazuje, e tyto výhrady je
tøeba brát velmi vánì.
(3) Dalí obava zaznívá v souvislosti s hospodaøením firem, které dlouhodobì pøijímají
kolení scientologù a zavádìjí Hubbardovy
administrativní technologie. Kritici poukazují na vysoké èástky, které z tìchto firem
plynou do dianetických center a dalích
scientologických organizací. Dokazují dále,
e Hubbardùv zpùsob øízení firmy vede
k velké míøe fluktuace a je i po jiných stránkách pro hospodaøení firmy nebezpeèný.
Aèkoliv je moné si pøedstavit,
e obì námitky
v tomto bodì
mohou mít reálný základ, pro
nezávislé posouzení chybìjí
data, která by
nevýhodnost
zavedení HubNegativní výsledek testu
EBA, který bývá zdarma
bardových
zasílán firmám, pøipravutechnologií poje pùdu pro scientologické poradenské podniky.
tvrzovala.

d o m o v a
(4) Nejsilnìjí obavy ovem plynou z monosti, e prostøednictvím Hubbardových
technologií budou pro scientologii získáni
manaeøi ekonomicky významných a politicky citlivých podnikù. Je moné logicky
poukázat na to, e takoví manaeøi by døíve
èi pozdìji byli vystaveni scientologické terapeutické praxi tzv. auditingu, pøi ní jsou
zaznamenávány a archivovány té velmi
osobní údaje.9 To samozøejmì budí obavy
ze skrytého ovlivòování ekonomické a politické sféry scientology.10 Zvlátì v Nìmecku
je toto nebezpeèí pociováno jako váné.
Varování pøed scientologickými manaery
ovem zase mùe znamenat jejich diskriminaci na trhu práce.
V této souvislosti je tøeba zmínit, e ekonomický a politický vliv je nìkdy v obavách
pøikládán i organizaci WISE (Svìtový ústav
scientologických podnikù11). Ale podezøení
z nadmìrné koncentrace ekonomické moci
v rukou této scientologické organizace se
zatím nepotvrdilo.
Bez superlativù
Jak na stranì scientologù, tak na stranì informovaných kritikù je pouívání superlativù v souvislosti s Hubbardovými administrativními technologiemi patrnì nadnesené.
Tyto technologie jistì nejsou neuvìøitelné v pozitivním smyslu slova a ani jejich
nebezpeènost nepøekraèuje tu míru, s ní
by kadý jednotlivec a kadý stát mìl být
n
schopen se vyrovnat.
Poznámky
1 Základní fakta o scientologii poskytuje téma èasopisu
Dingir 4/2000; okruh øízení je v èetinì zmínìn - pokud
je nám známo - pouze in: Vojtíek, Z., Fenomén scientologie, Úvodní texty pro kritické studium scientologie,
XIV. konference SSSNNS, Praha 1998.
2 Hubbard, L. Ron, Dianetics, The Modern Science of
Mental Health. Hermitage House, New York 1950;
èeské vydání: Hubbard, L. Ron, Dianetika. Moderní
vìda o duevním zdraví. Návrat, Brno 1997.
3 Roku 1954.
4 Pøedevím v rámci listù z Hubbardovy komunikaèní
kanceláøe (H. C. O. Policy Letters).
5 Jádro tohoto systému tvoøí výe zmínìné H. C. O. Policy Letters, shrnuté do svazkù: Hubbard, L. Ron, The
Management Series I -III., a Hubbard, L. Ron, The Organization Executive Course 0 -VII. Obì série: Bridge
Publications, Los Angeles 1991.
6 Semináø se konal v sídle firmy 30. 9. - 2. 10. 2003.
7 Definice je doslovným pøekladem èásti hesla tìstí
(Happiness) z knihy Hubbard, L. Ron, Modern Management Technology Defined. Hubbard Dictionary of
Administration and Management. Church of Scientology of California, Los Angeles 1976.
8 Autor zaznamenal v poradenské praxi asi 20 podobných
pøíbìhù za poslední dva roky.
9 Dokonce je velmi dùvodné podezøení, e tyto údaje
nemusejí odpovídat pravdì, ale jsou výsledkem tzv.
syndromu falené pamìti (FMS).
10 Èeské firmy, které nabízejí Hubbardovy technologie,
zaznamenaly v 90. letech poèáteèní úspìch i u nìkolika
významných státních èi polostátních podnikù. Dùkazy o zneuití tìchto kontaktù nám nejsou známy.
11 World Institute of Scientology Enterprises.
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FEDERACE
DAMANHUR

Reportá z najväèieho ezoterického spoloèenstva sveta

Lucia Greková

Keï sme autobusom v rámci konferencie Náboenstvo a generácie opúali Turín, aby sme sa dostali do srdca Damanhuru, boli
sme vetci naplnení oèakávaním pravdy o to¾ko opisovanom mesteèku a chráme kdesi hlboko v horách. V autobuse sme ete narýchlo vypisovali èlenský preukaz a súhlas, e sami zodpovedáme za
vetky kody a úrazy, ktoré sa nám v mesteèku a v chráme stanú.
Je to vraj preto, lebo v chráme môu ma ¾udia trpiaci klaustrofóbiou problémy a tie je tam ve¾mi klzká podlaha. Avak nám bolo
hneï jasné, e je to nieèo podobné ako obchodná zmluva, v ktorej
my chceme vidie a nieèo zai a oni nechcú ma zbytoèné problémy. A týmto pasívnym èlenstvom len dokazujú talianskej vláde, e
chrám je prístupný verejnosti a nás môu zaráta medzi svojich
priaznivcov a záujemcov o ich uèenie. Ale teraz u k samotnému
Damanhuru, mestu zahalenému do závoja tajomstva povier.
Nieko¾ko desiatok kilometrov severne od niektorých aktivitách spoloèenstva. Celý
Turína sa v ako dostupnom alpskom údolí areál má rozlohu okolo 300 ha, z èoho 10 je
Valchiusella nachádza dnes najväèie ezote- zasvätených Svätému lesu, miestu kde sa
rické spoloèenstvo sveta Duchovné spolo- stretávajú ¾udia s elementárnymi bytosami
èenstvo Damanhur. Názov Damanhur je prírody.
egyptského pôvodu, pod¾a staroegyptskéV Damanhure ijú ¾udia rôznych vekoho Mesta svetla. Na upravených cestách vých kategórií. Majú svoju vlastnú základsa mono stretnú so symbolmi kadej nú kolu pre deti, v ktorej sa okrem bených
myslite¾nej náboenskej tradície. Najmä predmetov uèia i dva cudzie jazyky, inforHorus, staroegyptský boh svetla a pozna- matiku, remeslá a históriu náboenstiev. Keï
nia sa vynára v mnohorakých podobách. majú deti trnás rokov, môu sa rozhodnú,
Domy sú poma¾ované rôznymi ezoterický- èi chcú zosta v Damanhure. Damanhur má
mi symbolmi, obklopené indiánskymi to- nieko¾ko poboèiek vo svete, napríklad v Netemami, keltskými znakmi a sochami gréc- mecku (v Berlíne), Japonsku, Anglicku,
kych bohov.
USA a vajèiarsku.
Medzi kvetinovými záhonmi a fontánaPrvým a najdôleitejím
mi stojí na vyvýenine Otvorený chrám, princípom Damanhurskej
podobný gréckej agore so ståporadím, ktoré filozofie je, e vetko sa
na prednej strane ohranièuje oltár boha mení. Zmeny sa stali dôleiHora. Slávia sa tu rôzne rituály s utajeným tým faktorom damanhurvýznamom. Spolu s najdôleitejím a naj- ského sociálneho a poliznámejím miestom Damanhuru, s podzem- tického systému. Zakladaným chrámom vybudovaným v skalných te¾om a iniciátorom Dajaskyniach, sa pod¾a zakladate¾a Daman- manhuru je Oberto Airauhuru práve tu nachádza magický areál - di, ktorý zaèal mesto buuzlový bod, v ktorom sa kriujú tri hlavné dova v roku 1975. Oberto
synchronické energetické línie. Taktie je Airaudi u ako mladý vydôleitý mineralogický význam tohto mies- uèoval v Turíne spiritualitu
ta: je tu najvyia koncentrácia rozlièných a organizoval praktické
minerálov.
cvièenia. Neskôr zhromaDamanhur má vlastné koly, farmy, di- dil skupinu 15  20 ¾udí
vadlá... Nachádza sa tu 70 sídiel, ktoré majú a zaloil Horovo centrum
500 trvalých obyvate¾ov a 370 osôb, ktoré v Turíne, v ktorom organiijú mimo komunitu a zúèastòujú sa len na zoval rôzne kurzy.
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Keï sa skupina zaèala èastejie stretáva pri túdiu a meditácii, Oberto zjednotil svoju prácu a zaèal vyuèova konkrétnu
filozofiu; skupina zaèala organizova tudijné programy a vydáva knihy. Ako sa
vak skupina rozrastala, rástli aj nároky na
frekvenciu a miesto stretnutí. Oberto vtedy
priniesol mapu so zvlátnymi èiarami, výsledkom svojho nieko¾koroèného výskumu.
Oznaèil ich ako synchronické línie, línie
energie, ktoré obkolesujú celú Zem, ako istý
druh telurického nervového systému. Na
svete je len nieko¾ko miest, kde sa tieto èiary
spájajú. Jedno miesto je v Tibete, ïalie
v Taliansku  práve severne od Turína,
v Piedmontskom údolí Valchiusella.
Keï sa zaèala skupina zaobera touto
mylienkou a rozobera detailnejie toto
miesto, zistili, e je to zároveò oblas bohatá na minerály rôznych druhov a má mimoriadnu gravitaènú kvalitu. Nali tu opustený majetok, zarastený hútinou a burinou,
ktorý kúpili, a na òom v roku 1977 zaèali
budova Damanhur. Zakladatelia boli presvedèení, e dobre môu fungova len malé
spoloèenstvá, preto bol neskôr Damanhur
rozdelený na tyri komunity: Etultu, Damjl,
Tentrys, Ramu a jeden samosprávny celok
Pan.
V Etulte sa rozvíjajú duchovné vedy;
vznikol ako dedina v okolí chrámu, v èase,
keï verejnos ete o existencii chrámu
nevedela. Prví èlenovia komunity sa povaovali za správcov zeme a strácov chrámu.
Damjl je hlavné mesto Damanhuru, prvý
kúsok zeme získaný v roku 1979 v Baldissero
Canavese. Zakladatelia Damanhuru si práve
na tomto mieste postavili svoje prvé domy.
Je to sídlo, kde sa rozvíjajú hospodársko-

Foto: Lucia Macháèková.
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spoloèenské vzahy. Filozofia Tentyrisu má
základ v rodine. Zdie¾anie a vzájomná pomoc sú základné princípy, na ktorom stojí
rodinné spoloèenstvo. Tentyris je zároveò
najväèia komunita. Rama stelesòuje potrebu zaèlenenia Damanhuru do miestneho
spôsobu ivota, úèasou na ivote okolia
a zapájaním sa do jeho sociálnych a kultúrnych aktivít.
Damanhur má tatút samostatného tátu (aj keï nikým neuznaného): jeho oficiálny názov je Federácia Damanhur. Má svoju
vlastnú menu  credito, ústavu, vlastné
noviny, televíznu stanicu, lekára, políciu èi
hasièský zbor. Hospodárstvo Damanhuru
je zaloené na slobodnom podnikaní a solidarite prostredníctvom malých dielní. Oficiálne nemá Damanhur iadneho duchovného vodcu. Pod¾a ich vlastného tvrdenia:
naím bohom je spoloèenstvo. Kadý
polrok volia spomedzi vetkých svojich
èlenov vládu zloenú z troch duchovných
vodcov, ktorá je zodpovedná za dlhodobé
plánovanie a koordináciu.
Mnohí obyvatelia chodia do zamestnania mimo areálu, väèina vak pracuje vo
vlastných podnikoch, v ktorých sa vyrábajú rôzne prírodné produkty. Damanhurèania vybudovali 50 podnikov a sluieb, ktoré
tvoria ekonomiku Damanhuru. Pri vstupe
do komunity príjme kadý nový èlen meno
primeraného zvieraa alebo rastliny. Damanhurèania sa navzájom oslovujú ako Jaguár,
irafa, Vlk, Rua, Lotos a pod.
Manelstvo v Damanhure sa uzatvára
na dva roky, ale môe sa neustále obnovova. Hovorca komunity Coboldo Melo (èo
nie je jeho skutoèné meno; ako som u
spomínala, vetci pouívajú zvieracie a
rastlinné mená), si obnovil svoje manelstvo s tou istou enou u desakrát, take
je enatý 20 rokov s jednou manelkou, hoci
to nie je jeho prvá partnerka. Na kritiku uzatvárania sobáov vtedajím katolíckym biskupom v Ivrey odpovedal, e keï vezmeme priemer, manelstvá v ich komunite netrvajú kratie ako manelstvá väèiny katolíkov v Severnom Taliansku. A dodal, e
v podstate ide o to, neby príli kritický
a pripusti, e manelstvo v skutoènosti netrvá veène.
U v roku 1980 zaèala komunita budova
podzemný Chrám ¾udstva. Výber miesta pre
stavbu nebol pod¾a Damanhurèanov náhodný. Okrem spomínaného energetického
a minerálneho bohatstva sa tú stretávajú
dve kontinentálne dosky  eurázijská a africká. A na mieste, kde sa stretávajú, vychádza na povrch ve¾mi vzácny minerál,
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Damanhur, otvorený chrám.

viac ako 300 miliónov rokov starý mylonit.
Od roku 1997 je chrám èiastoène sprístupnený verejnosti. Je mono ho navtívi len
po predchádzajúcom ohlásení. V chráme sú
tajné chodby a celý má podobu magického
labyrintu. Jednotlivé miestnosti sú zasvätené prírodným elementom: vzduchu, vode,
zemi a ohòu. Zdrojom inpirácie pri ich budovaní je antropozofia, egyptské mystériá,
ezoterika a najmä vade bada vo¾ný náboenský synkretizmus.
V ezoterickej tradícii existujú tri spôsoby, ako mono íri poznanie: slovom, umením a architektúrou. Chrám ¾udstva v sebe
absorbuje vetky tri dimenzie tejto tradície.
V miestnostiach sa strieda mramor, zrkadlá,
rôzne ruène robené mozaiky, ma¾ované
obrazy, soky rôznych postavièiek, ktoré
priniesli do chrámu obyvatelia Damanhuru.
Pod¾a Airaudiho umenie roznecuje boskú
iskru, ktorá je v kadom z nás: preto okrem
nieko¾koroèného kopania a vynáania vedier sa smel kadý Damanhurèan tým èi
oným spôsobom doslova umelecky podie¾a na stavbe a výzdobe chrámu. Výsledkom je ohromná a fascinujúca zmes fresiek,
obrazov, mozaík, symbolov, ktorých kvalita
siaha od èíreho amaterizmu cez remeselne
vkusné a umelecky nároèné práce.
Stráený vchod chrámového komplexu
nás vovedie do obrovského labyrintového
systému tajných chodieb, komôr, dverí
a siení (napr. Sieò vody, Sieò kovov). Chrám
sa rozkladá na celkovej ploche 3500 m2. Na
vetkých, èo navtívili tento podzemný
chrám, zanechal silný dojem. Buï na èloveka pôsobí bizarne, tajomne, mysticky, alebo
sa v òom cíti ako v sci-fi filme èi v riadne
gýèovom zámku. Urèite vak návteva tohto miesta presahuje akéko¾vek oèakáva-

Foto: Lucia Greková.

nia. U len samotný fakt, e celý chrámový
komplex je postavený v håbke 30 metrov,
z neho robí unikátnu stavbu.
V oèiach mnohých ¾udí vzbudzuje Damanhur znaèný odpor. V oèiach katolíckej
biskupskej kúrie v Ivrei je Damanhur znepokojujúcou magickou a pohanskou sektou. Lokálna rímskokatolícka cirkev obviòuje Damanhur z nemorálnych a satanistických praktík, ktoré vak biskup miestnej
diecézy Ivrea nepotvrdil. Obec Vidracco, na
ktorej pozemku sa chrám nachádza, chcela
chrám zasypa. A v roku 1996 sa podarilo
celú záleitos právne urovna vïaka výnosu talianskeho parlamentu, avak za podmienky, e chrám musí by prístupný verejnosti.
Keï v neskorých noèných hodinách
opúame Damanhur, sme opä vetci ticho. Okrem únavy, ktorá sa vpísala do tvári
väèiny z nás, pretoe prehliadka chrámu
trvala tri hodiny, mono v naich oèiach èíta
prekvapenie. Èas z nás mono opúa toto
miesto sklamaná, ale pre zvyok je to hlboký záitok a poznatok, a kam dokáu niektorí ¾udia zájs v ceste za naplnením svojho sna. Na zaèiatku bol mladý mu Airaudi
a jeho sen o fungujúcom meste  dnes tu
máme ve¾kú fungujúcu komunitu ¾udí, pre
ktorých sa sen jedného mua stal ich vlastným ivotom.

n

Redakèní poznámka
O komunitì Damanhur referoval Dingir také v èlánku Colina
Goldnera Krásný nový svìt (Dingir 3/2000).

ThLic. Lucia Greková (*1976) je politologièka a odborná pracovníèka Ústavu pre vzahy tátu a cirkví v Bratislave.
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DUCHOVNÁ KULTÚRA
RÓMOV

Podmienkou urýchlenia integrácie rómskeho obyvate¾stva je ich vestranný duchovný rozvoj

Arne B. Mann

Názory na vzah Rómov k viere sú rôzne: kým niektorí romisti h¾adajú v ich súèasnej duchovnej
kultúre relikty starích náboenských predstáv, napríklad budhizmu, ktorý pravdepodobne vyznávali
pred svojím odchodom z indickej pravlasti v 9.10. storoèí (M. Hübschmannová), iní autori upozoròujú na pretrvávajúce relikty predkresanského animizmu (E. Davidová, E. Horváthová). Vo verejnosti sa obèas objavuje názor, e Rómovia vyznávajú osobité, vlastné náboenstvo: Slovenský tatistický úrad zisoval v roku 1994 okrem iného tie konfesijnú príslunos Rómov, kam zaradil aj
absurdnú otázku uctievajú tradièných rómskych bohov a duchov?, na ktorú získal dokonca 6 %
pozitívnych odpovedí (!). V najirej verejnosti prevláda názor, e viera je u Rómov formálna, e
potrebujú jedine pokrsti diea a kresansky pochova zomrelého, e do kostola nechodia, a e sú
teda vlastne neveriacimi...
Etnológia pod pojDefinova vzah Rómov k viere nie je
mom
duchovná kultúra
moné, tak ako to nie je moné v prípade
rozumie
kultúrne fenoSlovákov, Maïarov èi Rusínov. Aj keï sa
mény,
ktoré
uspokojujú
to z poh¾adu majority èasto nezdá, Rómoduchovné
potreby
èlovia, ktorí sa delia do podskupín (slovenskí,
veka;
teda
nielen
tie,
ktomaïarskí a osobití olaskí Rómovia), sú
ré
súvisia
s
ucelenými
výrazne sociálne diferencovaní nielen pri
porovnaní jednotlivých regiónov Sloven- náboenskými systémaska, èi jednotlivých lokálnych spoloèenstiev mi, realizovanými pro(obcí, rómskych osád), ale výrazné sociálne stredníctvom cirkevrozdiely nájdeme aj v rámci jednotlivých ných organizácií, ale aj
nekodifikované prejavy
lokalít.
Na sociokultúrny vývoj - a teda aj na ¾udovej viery, ktoré sú
úroveò religiozity - vplýva aj úroveò vza- fixované èasto iba ústhov miestneho nerómskeho obyvate¾stva nou tradíciou. V praka Rómov: mono poveda, e tam, kde sú tickom ivote sa jednottieto vzahy dlhodobo dobré, ijú Rómovia livé prejavy a praktiky
na vyej sociokultúrnej úrovni a ich ná- duchovnej kultúry spáSviatos sobáa.
Foto: Arne B. Mann.
boenský ivot je rovnako aktívny ako jajú a prelínajú - jedným
u miestneho majoritného obyvate¾stva. zo základných znakov
V zaostalejom prostredí - najmä v izolova- duchovnej kultúry je jej synkretizmus. Jed- spovedi nebude spomína èervenú stuku
ných rómskych osadách - je miera sociálnej notlivec, ktorý sa ocitol pred nejakým osob- ani uhlikovú vodu.
S podobným prístupom k viere sa môeditancie zo strany majoritného obyvate¾- ným problémom, vyuíva pri jeho rieení
vetky
racionálne
i
emocionálne
prostriedme
na Slovensku stretnú aj u Rómov. Prístva taká ve¾ká, e Rómovia sa sami neky,
ktoré
mu
ponúka
jestvujúci
kultúrny
sluníci
tohto etnika ijú na Slovensku viac
odvaujú navtevova bohosluby v kosmodel.
ako
essto
rokov, prièom od 17.18. storotole (hanbia sa za svoj zovòajok), alebo im
Asi
pred
desiatimi
rokmi
som
sa
v
jedèia
prevane
usadlým spôsobom ivota. Aj
miestni bieli priamo zabraòujú zúèastnej
lokalite
na
východnom
Slovensku
rozkeï
boli
spoloèensky
zaradení k sociálne
òova sa cirkevného ivota. V niektorých
prával
s
mladou
mamièkou
(podotýkam,
niím
vrstvám,
neznamená
to, e ili v úpllokalitách východného Slovenska pri svätej
e
to
nebola
Rómka!),
ktorej
ochorelo
nej
izolácii.
Práve
naopak:
ich
ekonomická
omi nesmú sedie medzi ostatnými, ale iba
diea:
priznala
sa
mi,
e
navtívila
lekára,
závislos
na
okolitom
majoritnom
obyvate¾stá vzadu, na sväté prijímanie chodia najktorý
dieau
predpísal
antibiotiká,
súèasstve
(ponúkanie
rôznych
sluieb
a výrobprv bieli a potom Rómovia, niekde sa
ne
mu
uviazala
na
zápästie
èervenú
stuku
kov)
priamo
vyadovala
kontakt
s
Nerómanede¾ná svätá oma pre Rómov koná
v sobotu... Pretrvávajúci negatívny vzah a umyla ho uhlíkovou vodou; napokon mi rôznej etnickej príslunosti a sociálneho
k Rómom si mono vimnú na viacerých dala v kostole odslúi za jeho uzdravenie statusu. Súèasný stav rómskej kultúry je
cintorínoch východného Slovenska, kde svätú omu. Pritom si bola vedomá, e le- preto nielen dôsledkom vlastného vnútorRómov dodnes pochovávajú osobitne od károvi sa neprizná ani k omi ani k reali- ného vývoja, ale tie dôsledkom pôsobenia
zovaným ¾udovým praktikám, kòazovi pri vonkajích vplyvov. V súèasnom spôsobe
Nerómov.
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ivota a kultúre Rómov preto nachádzame
èasto fenomény, ktoré boli známe aj v majoritnom prostredí. Aj vplyvy kresanského
uèenia boli èasto sprostredkované majoritným obyvate¾stvom.
Vo vzahu k viere sa prejavuje aj stupeò
etnickej identifikácie: Rómovia svoju etnickú príslunos vnímajú èasto ako handicap,
ako prekáku zaèlenenia do majoritnej spoloènosti. V prípade, e chcú by akceptovaní bielym obyvate¾stvom, sa èasto zriekajú (v prvom tádiu aspoò deklaratívne)
vetkého, èo povaujú za prejavy, ktoré ich
od tohto obyvate¾stva odliujú, a snaia sa
svoju etnickú identitu nahradi profesionálnou, alebo konfesionálnou identitou.
V jednej lokalite východného Slovenska som pri výskume ¾udovej viery nebol
ve¾mi úspený: informátorky tvrdili, e oni
u pri màtvom nevartujú, e toto robili kedysi iba starí, e oni sú u riadni kresania.
Pretoe nevedeli, e bdenie pri màtvom bolo
ete pred sto rokmi bené aj u Slovákov
a ete v polovici 20. storoèia aj u východoslovenských Rusínov, povaovali to za
prejav, ktorý je v rozpore s kresanskou
náukou. (Inou vecou je, e poèas môjho
výskumu v tejto lokalite zomrel èlovek a
vetci Rómovia s úplnou samozrejmosou
pri òom vartovali.)
Rómovia boli v minulosti vnímaní ako
periférna sociálna vrstva. Okrem represívnych opatrení im nebola venovaná väèia
pozornos zo strany vládnucich truktúr ani
zo strany cirkví. Súpisy Cigánov v 18. storoèí sledovali aj religiozitu a nasledujúce
nariadenia cisárskeho dvora (Márie Terézie
a Jozefa II.) z rokov 1760 a 1782 prikazovali
akýmko¾vek spôsobom donúti Cigánov
ku kresanským obradom - ilo najmä
o úèas na náboenských obradoch a kázòach, vyuèovanie katechizmu. Tieto nariadenia vak nepriniesli oèakávaný efekt,
s najväèou pravdepodobnosou preto, e
boli vykonávané represívnou formou, ktorá
vyvolávala v radoch rómskeho obyvate¾stva prirodzenú obrannú reakciu (Horváthová, s.116, 121, 123). V tomto období sa
uskutoènili zo strany rímskokatolíckej cirkvi
aj pozitívne - hoci ojedinelé - pokusy o zaèlenenie rómskeho obyvate¾stva do ivota
spoloènosti. V roku 1782 prijalo ostrihomské arcibiskupstvo na svoj pozemok v Nových Zámkoch trinás rómskych rodín, ktoré tak zachránilo pred nezmyselnou popravou (v súvislosti s inscenovaným tzv. hontianskym procesom s ¾udorútmi). Podobne z iniciatívy ostrihomského arcibiskupa
pôsobila v Nových Zámkoch v rokoch 1843-
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1865 (1868) cigánska ¾udová kola. doroène na procesiách so sv. Sárou podie¾a
(M. Kadleèíková, s.147148.)
aj cirkev.
Rómovia, podobne ako ostatní poddaní,
Do Saintes-Maries-de-la-Mer prichádzajú
boli nútení vyznáva vieru ¾achty, na pan- tisícky najmä koèovných Rómov z celej zástve ktorej boli usadení. Od 18. storoèia boli padnej Európy, dnes prevane s vyzdobeväèinou katolíkmi, a to aj v obciach, kde nými obytnými prívesmi. Pri soche svätej
prevaovalo inak evanjelické obyvate¾stvo Sáry sa modlia, chorí prosia o uzdravenie,
(Rómov evanjelického vierovyznania je do- v krypte, kde sa plastika nachádza, prespádnes pomerne málo), túto situáciu potvrdil vajú. V deò procesie ju zaodejú mnohými
aj Súpis Cigánov v Uhorsku z roku 1893 ozdobnými rúchami a so sprievodom ju vya posledné sèítanie obyvate¾stva SR z roku náajú a k moru, tak, e úèastníci procesie
2001, kedy z 89.920 osôb, ktoré si zapísali vojdú a po pás do vody, touto vodou sa
rómsku národnos sa ku katolíckemu viero- potom umývajú. (R. Moreaux) Uvedený kult
vyznaniu prihlásilo asi 7580 %.
svätej Sáry nebol Rómom vnútený zo straO tom, e duchovnos je prirodzenou ny cirkvi, naopak, vychádzal z ich spontánpotrebou aj Rómov, svedèí osobitý kres- nej duchovnej potreby.
anský kult, ktorý vytvorili Rómovia v záZvýený záujem katolíckej cirkvi o Rópadnej Európe. V junom Francúzsku v del- mov sa prejavil a v roku 1957, kedy bola
te rieky Rhône pri Stredozemnom mori sa usporiadaná prvá rómska pú do Lúrd.
nachádza mesteèko Saintes-Maries-de-la- V roku 1965 prijal Rómov pápe Pavol VI.,
Mer; v miestnom románskom kostole sú 26. septembra 1991 Ján Pavol II., ktorý uznal
uloené ostatky dvoch svätíc - sv. Márie a podporil ich poiadavky na rozvíjanie
Salome a sv. Márie Jakobey, ktoré pod¾a vlastného jazyka, kultúry a etnickej identilegendy na tomto mieste pristáli potom, èo ty. Odvtedy zaznieva kadoroène novoroèboli - spolu s ïalími príbuznými a spoloè- né a ve¾konoèné posolstvo hlavy katolícníkmi Jeia Krista - vyhnaní z Palestíny. kej cirkvi aj v rómskom jazyku. Za najvýzV krypte tohoto kostola sa nachádza plasti- namnejí krok katolíckej cirkvi k Rómom
ka ïalej svätice s výrazne tmavou pleou, mono povaova blahoreèenie panielskesv. Sáry. Legendy o nej hovoria, e bola ho Róma Ceferina Jiménesa Malla, el Pelé
slúkou oboch Márií a priplavila sa s nimi (Seferino Chimenes Maja), ktorý sa narodil
na èlne, pod¾a inej verzie to bola miestna v roku 1861 a zastrelený bol poèas obèianCigánka, ktorá sa ujala oboch svätíc potom, skej vojny 9. augusta 1936. (D. M. Riboldi)
èo sa priplavili k pobreiu a pomáhala im
V dôsledku politických zmien u nás po
v obracaní miestneho obyvate¾stva na kres- roku 1989 sa oivil aj záujem jednotlivých
anskú vieru. Práve tmavá ple sv. Sáry asi cirkví o Rómov. V roku 1990 vznikla pri Slospôsobila, e Rómovia zaèali túto sväticu venskej biskupskej konferencii v rámci pasuctieva ako svoju patrónku (zmienka z roku toraènej komisie peciálna sekcia, ktorej
1855 dokladá rozírenos tohto kultu u úlohou je venova sa Rómom po stránke
v polovici 19. storoèia). Hoci v meste Márií duchovnej i hmotnej.
z mora od druhej polovice minulého stoV rámci mojich terénnych výskumov sa
roèia kadoroène poriadajú procesie so so- snaím navtívi vdy i miestnu faru a pochami svätíc k moru, cirkev dlho nechcela rozpráva sa s kòazom, take z vlastnej
Rómom povoli
podobnú procesiu
so sochou svätej
Sáry. Stalo sa tak
a od roku 1935,
prièinením markíza
Falca de Baroncelli, ktorý vymohol
dovolenie takejto
procesie od arcibiskupa. Cirkev sa
vak na týchto
procesiách nezúèastòovala. Stalo sa tak po prvý
raz v roku 1953,
Vykropenie rómskeho príbytku svätenou vodou (Bystrany, 2002).
Foto: Arne B. Mann.
odkedy sa ka-
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budol pri terénnych výskumoch, mám dojem, e poèet
stúpencov cirkvi Svedkov
Jehovových v radoch Rómov stále vzrastá, a to nielen
v izolovaných rómskych osadách, ale aj vo ve¾kých
mestských aglomeráciách
(Koice, Bratislava).
Medzi Rómami západnej
Európy sa ve¾kej ob¾ube teí
kresanské pentékostálne
hnutie: Rómovia sa väèinou
nepripájajú k jestvujúcim letRómski novomanelia pri sv. prijímaní. Foto: Arne B. Mann.
nièným organizáciám, ale
vytvárajú si vlastné. Pod¾a
skúsenosti viem, e vzah kòazov k Rómom interných materiálov organizácie Life &
predstavuje spektrum od otvoreného, Light má táto vo Francúzsku asi 130 tisíc
úprimného a obetavého prístupu a po veriacich Rómov (èo je asi jedna tretina rómnezáujem, ba takmer ignoráciu (napríklad skej populácie vo Francúzsku); vo vajèiarv jednej spiskej obci kòaz odmieta vstúpi sku existuje asi 500 rómskych zborov, v ktodo zaostalej rómskej osady: ak jej obyvate- rých je 90600 tisíc novopokrstených Rólia chcú, aby napr. priiel zaopatri zomie- mov; v panielsku pod¾a tohto prameòa je
rajúceho, musia ho prenies do domu ro- stúpencami tejto cirkvi 100500 tisíc Rómov,
diny, ktorá býva priamo v obci).
podobne vo Fínsku a Anglicku, nové bibK súèasným aktivitám rímsko-katolíckej lické koly sa zakladajú v Taliansku, Srbcirkvi patrí tie organizovanie peciálnych sku, Maïarsku...
rómskych pútí. Na Slovensku sa takáto pú
Z mohutného prúdu letnièného hnutia
uskutoèòuje od roku 1993 kadú prvú au- vychádza nieko¾ko meních náboenských
gustovú nede¾u v ariskej obci Gaboltov subjektov, z nich najznámejie je Slovo
(jej iniciátormi sú saleziáni dona Bosca ivota, ktoré má centrum vo védskej Upz Bardejova): sviatoène vyobliekaní Rómo- sale (vedené je pastorom Ulfom Ekemanom).
via z blízkeho i vzdialenejieho okolia sem Na Slovensku má Slovo ivota nieko¾ko
prichádzajú autobusmi, z Bardejova ide aj centier, významná je jeho orientácia na rómpeia procesia. Kto sa takejto udalosti as- ske komunity v mnohých lokalitách výpoò raz zúèastnil, nepochybuje viac o vý- chodného a západného Slovenska. (D. Luzname viery v ivote Rómov. V Èeskej re- ný, s. 49-50; T. Podolinská, s. 168-169,
publike sa rómske púte uskutoèòujú v Ose- 174-175)
ku pri Dìèíne a na Svatom Kopeèku pri
V súèasnosti akoby prebiehal medzi
Olomouci (H. Dvoøáková, s.144145). Po- jednotlivými cirkevnými subjektami akýsi
dobnou aktivitou je aj vytváranie pecific- boj o rómske due. Religionistka Táòa
kých rómskych oddielov v rámci skautského Podolinská na príklade obyvate¾ov rómhnutia. (Medium 7/2001, s. 49)
skej osady v Plaveckom tvrtku (na západV poslednom desaroèí sa o Rómov za- nom Slovensku) ukázala, e takýto prístup
èala zaujíma aj evanjelická cirkev, najmä po môe vies k ványm problémom: Rómovia
tom, ako Slovensko opakovane navtívil tu pociovali nedostatoèný záujem zo strarómsky evanjelický farár z USA Larry Meri- ny miestneho katolíckeho kòaza, preto èas
no. Mimoriadne aktívna smerom k Rómom z nich postupne prechádzala k cirkvi Svedje spoloènos Svedkov Jehovových, ktorá kov Jehovových, kým konzervatívnejia
je úspená vade tam, kde je katolícky kòaz èas zotrvávala (aj keï pasívne) pri trav tomto smere pasívny. Rómovia oceòujú, diènej viere. Po tom, èo v tejto obci zaèalo
e jehovisti k nim prichádzajú do osady, pôsobi Slovo ivota, ktoré tu zriadilo
netítia sa im poda ruku, vstúpi do ich i biblickú kolu, viacerí zo stúpencov Svedpríbytku, rozprávajú sa s nimi ako s rovno- kov Jehovových prestupovali k tomuto circennými partnermi; pokia¾ sú pozvaní na kevnému spoloèenstvu. V tom èase sa pônávtevu do ich spoloèenstva, sedia s nimi vodne sociálne problémy vo vnútri tejto
za jedným stolom (pod¾a výpovedí respon- komunity vyhrotili do tej miery, e medzi
dentov v rómskej osade na Spii, jún 2002). oboma skupinami sa odohrávali krvavé
Pod¾a mojich postrehov, ktoré som nado- bitky, v nieko¾kých prípadoch so smrte¾-
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nými následkami. Pri týchto sporoch sa
obe strany konfliktu, oddelené dnes od
seba vysokým plotom, obviòovali z príslunosti k nesprávnej (satanskej) viere.
Pod¾a zistení T. Podolinskej, v poslednom
období klesá poèet stúpencov Slova ivota,
pretoe títo zaèali navtevova ïalie spoloèenstvo - Kresanské zbory v Bratislave.
Chaos a dezorientáciu tamojích Rómov,
spôsobenú vnútornými problémami, ktoré
prerástli v dôsledku vonkajích vplyvov do
náboenského konfliktu, presvedèivo ilustrujú výpovede informátorov: jehovisti, to
bola moja materská kôlka, Slovo ivota základná, a teraz som na vysokej kole.
(T. Podlinská, s. 168)
Je známe, e mnohí Rómovia (najmä zo
sociálne niích vrstiev) prechovávajú ku
kòazovi pecifický vzah: povaujú ho za
èloveka, ktorý dokáe komunikova s druhým svetom - svetom màtvych, preto mu
prejavujú úctu a majú pred ním repekt.
Takéto výnimoèné postavenie otvára kòazovi iroké pole moností aktívneho pôsobenia a pozitívneho vplyvu na rómskych
veriacich.
Môj známy farár v jednej spiskej obci
si odo mòa vyiadal literatúru o rómskych
zvykoch. Po istom èase mi ïakoval, e mu
ve¾mi pomohla. Napríklad pochopil, preèo
Rómovia pri pohrebnom sprievode, kedyko¾vek sa otoèil, zaèali hlasnejie narieka: nebolo to preto e by mu chceli takýmto spôsobom demontrova svoj smútok
nad zomrelým (ako si pôvodne myslel), ale
preto, lebo verili, e ko¾kokrát sa kòaz poèas pohrebu obzrie, to¾ko ¾udí (úèastníkov pohrebného sprievodu) do roka zomrie. Pán farár si potom dával pozor, aby
sa pri ïalích pohreboch ani raz neobzrel.
Sociálna podpora tátu môe riei bezprostredné, existenèné potreby Rómov,
efekt takejto pomoci je vak len doèasný.
Som presvedèený, e jediným moným spôsobom rieenia problému integrácie rómskeho obyvate¾stva do majoritnej spoloènosti
je podpora ich vestranného duchovného
rozvoja. V humanizácii a socializácii Rómov
na Slovensku vidím príleitos, ale i povinnos pre cirkvi a vetkých humánne zmý¾ajúcich ¾udí: nadviaza s nimi úprimnú komunikáciu, získa si ich dôveru, presvedèi ich
o tom, e nám ich osud nie je ¾ahostajný.
Jedno rómske príslovie hovorí: Te som
rikono, phand man pro elo, te som manu,
de man paiv! (Ak som pes, uvia ma na
povraz, ak som èlovek, prejav mi úctu!). Ak
sa nám podarí týchto ¾udí pozitívne motivova, zapoji do vlastných aktivít, zozná-
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mi ich s naim hodnotovým systémom,
vytvoríme predpoklad pre urýchlenie ich
duchovného a spoloèenského rastu.
n
Edièní poznámka
Èlánek je autorovým zkráceným referátem na konferenci Budovanie spoloènej Európy - jednota v rôznosti, která se
konala 30. listopadu 2002 v Bratislavì.
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KØTEM PROTI
ZLÝM SILÁM
Køest v romských osadách na východním Slovensku

Markéta Hajská

Náboenský ivot Romù ijících v romských osadách na východním Slovensku bývá èasto velmi pasivní. Narozdíl od majoritního
obyvatelstva, Romové navtìvují kostel velmi zøídka - èasto jen na
Velikonoce a na Vánoce, nìkteøí, jak kriticky zdùrazòují jejich neromtí sousedé a faráøi, ani tehdy ne. Právì kvùli vysoké míøe participace na náboenském ivotì je ostatním obyvatelùm trnem v oku
pøístup Romù k záleitostem církevního ivota. Kvùli chabé docházce do kostela, neznalosti modliteb a dalích komponent patøících
k náboenství, Romy jejich neromtí sousedé nepovaují za opravdové, praktikující vìøící.
Romové sami mají na vìc jiný pohled. Kos- køtìny a snad vichni vypravují svým zetel pro nì pøedstavuje místo, kde se konají møelým pohøeb. Konání svatby naproti tov podstatì úøední záleitosti. Sami to vy- mu nezbytné není, uvnitø romské society je
svìtlují tím, e do kostela chodit nepotøe- souití páru plnì legalizováno obøadem zvabují. Dalo by se øíci, e nevnímají toto místo ným mangavipen (zásnuby), k oficiálnímu
jako nutný prostor pro kontakt s Bohem. sòatku dojít nemusí.
Romové se k tomu vyjadøují následujícími
komentáøi: Romové v Ortuové prohlásili, Magické funkce køtu
e se povaují za lepí køesany, ne jsou Køest (v té formì, v jaké se dnes u Romù
gadové, kteøí chodí do kostela, modlí se vyskytuje) je obøadem, ve kterém se snoubí
a pak vyjdou ven a høeí. Zcela obdobnì køesanské a pøedkøesanské prvky. Nìktekomentují svou neúèast v kostele Romové øí badatelé se domnívají, e se v této oblasti
v Ostrovanech nebo v Kurimi: K tomu, muselo navázat na nìjaké starí, pohanské
PhDr. Arne B. Mann, CSc. (*1952), etnolog, vìdecký
abych vìøil, nemusím chodit do kostela. praktiky, které byly obdobné.
pracovník Ústavu etnologie Slovenské akademie vied,
V chápání Romù je køest v podstatì
V Lemeanech je zcela nezbytné, aby v kazabývá se kulturou a zpùsobem ivota Romù; externì
magickou
záleitostí. Jako by èlovìk spolu
dém domì visel obrázek Jeíe Krista nebo
pøednáí romistiku na Filozofické fakultì UK v Bratislavì, Filozofické fakultì UKF v Nitøe a Fakultì humanits
náboenstvím
pøijal jakousi ochranu od
Panny Marie. Romové k tomu øíkají: Na co
ních studií UK v Praze.
Boha
proti
pùsobení
zlých sil. Bez køtu si
chodit do kostela, kdy jdu z domu, podíjednodue
není
moné
ivot pøedstavit. Povám se na nìj, on na mì
dobnì
úmrtí
a
pohøeb
jsou vìcmi proa víc nepotøebuji Víte, my
dchnutými
magickými
principy.
Vykonání
na chození na me moc nepohøbu
bez
pomoci
obøadníka
je
naprosto
jsme, nám to nic neøíká.
nemyslitelné.
Svatba
je
naproti
tomu
záleVelká èást Romù tak pøiitostí
èistì
sociálního
charakteru
a
pomijde do chrámu Boího pouze
pøi pøíleitostech køtin, svat- neme-li milostnou magii, je vìcí èistì profánby a pohøbu. Tyto tøi událos- ní. Jaký má ale køest pro Romy význam?
ti, které jsou zároveò nejvýznamnìjími rodinnými 1. Køest v církevním slova smyslu pøedstasvátky, si ale nikdo nenechá vuje zejména pøísluenství k obci vìøících,
ujít. V sociokulturním pro- k patøièné církvi: Køtem se èlovìk stává
støedí, kde hrají pøíbuzenské èlenem Kristovy církve a stává se v ní ososítì a rodinné vazby natolik bou s povinnostmi a právy, která pøísluí
významné místo, nabývá pro- køesanùm podle jejich postavení, pokud
ívání tìchto významných jsou v církevním spoleèenství... Tento
prvek hraje pro Romy minimální roli. Saokamikù velké intenzity.
Konání køtu a pohøbu je mozøejmì, e existují Romové, kteøí jsou silnezbytnou záleitostí. Snad nì vìøící, jejich vìrouka je zcela nedeforSviatos krstu.
Foto: Arne B. Mann.
vechny romské dìti jsou movaná, pro vìtinu obyvatel osad ovem
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z kostela, kde dítì, ji
obøadnì oèitìné, pøedá
matce.
U Romù nalezneme
øadu obyèejù, které jsou
pøevzaty od majoritního
obyvatelstva ; v kultuøe
romských osad jsou tyto
zvyky zakonzervovány,
zatímco u majority se
postupnì vytrácejí. Pøíkladem je vkládání peSpoloèný krst dvanástich rómskych detí.
Foto: Arne B. Mann.
nízkù do peøinky (aby
nemìlo dítì nouzi) pøi
køest jako symbolické pøijetí do obce vìøících odchodu do kostela nebo veobecnì roznemá velký význam.
íøené zvolání pøi návratu ze køtu zpátky:
Zobrali sme pohana, priniesli sme pokrs2. Dále je tu faktor sociální: køest je forteneho! V obci So¾ se provádí obdobný
mou pøijímání jedince do spoleènosti. V malé
zvyk s mírnì odliným textem: Zobrali sme
obci hraje takové pøijetí významnou roli. Ale
idovèa, priniesli sme pokrsteného.
pro Romy, kteøí pøijali své místo na okraji
Srovnáme-li tyto u Romù dosud ivé
spoleènosti, nemá ani tento faktor vìtí
zvyky s etnografickými a folkloristickými
význam.
záznamy tradièní duchovní kultury SlovenI pojmenování pøi køtu je zcela symbolicska, zjistíme, e tato Romy pouívaná forké. Èasto je zapsáno pouze na køestním lismule není nièím originálním. Ve studii litu a Romové sami si své køestní jméno nepadových obyèejù v pøedváleèném období
matují. V nìkterých lokalitách k dávání drunajdeme tuto stejnou formuli (a ji verzi
hého, køestního jména pøí køtu vùbec nedos pohanom èi idovèiatkom) zaznamenachází. Tento zvyk, v majoritním prostøedí
nou napøíklad v obci Bánovce nad Bebrahojnì aplikovaný, je Romùm zcela neznámý.
vou, Helpe, Horných Lefantovcích, Hure,
Informátorka, která vzpomínala na dobu
Loínì, Muráni èi Pohorelé. U majoritní popøed druhou svìtovou válkou, zmínila právì
pulace se ovem zaèala tato specifická dutento význam køtu jako nejdùleitìjí pro jechovní kultura pomalu vytrácet.
jich rodinu: Vzpomíná, e její matka musela
mít dìti pokøtìné (To neexistovalo, aby
Ohroenost nepokøtìného dítìte
mìla rodina nepokøtìné dìti.), protoe
Dítì, které není pokøtìné, je v rámci kulchodila kadý den do kostela. Kdyby nemìturního spoleèenství Romù povaováno za
la pokøtìné dìti, lidé by jí nedovolili do kosneustále nìèím ohroené. Je vystaveno pùtela chodit a vùbec, vichni by jimi oposobení nejrùznìjích zlých sil a démonù.
vrhovali.
Hrozí mu mnohem vìtí nebezpeèí ne dítìTento spoleèenský faktor se dnes ale
ti pokøtìnému.
uplatòuje pouze v rámci kultury romských
Jednou z démonických osob, dokonce
osad: na rodinu, kde jsou nepokøtìné dìti,
s vampirickými rysy, je jeibaba (slovensky
kvùli této skuteènosti ostatní Romové postriga). Je to bytost opøedená mnoha pøíukazují, je terèem kritiky a pomluv.
bìhy, v rùzných lokalitách, kde Romové ijí,
3. Naopak podstatnou funkcí køtu u Romù na sebe mùe vzít rùznou podobu. Mùe se
je ochrana. Ze svìta, kde na nìj pùsobí zlé ukázat jako vítr, který se vloudí do domu,
síly, které je mohou ukrást, vymìnit nebo jako moucha èi pavouk, kteøí si sednou na
oèarovat, se dítì dostane pod ochranu hruï dítìte, ale mùe jí být i ivá ena - taBoha. Od chvíle køtu je èlovìk trvale na ková, která se dobøe vyzná v magických
druhé stranì, pod ochrannými køídly bo- praktikách a zaøíkávání. Tato jeibaba je
ími. Je odlouèen od døívìjího profánního vìtinou zlé stvoøení, které chodí lidem
nebo neèistého svìta a posvìcen svìce- v noci sát krev a provádìt jiné kousky.
nou vodou. Tím nabývá nové vlastnosti O strigách se øíkalo, e se støetávají s èerty,
a je symbolicky oèitìno. Dítì pøed køtem kteøí je ponoukají, kterak co vyvést. Mùe
obléká a nese na rukou kmotra, drí je po to být ale i kladná postava, bílá èarodìjnice,
celou dobu obøadu kromì chvíle, kdy faráø vìdma, která o vem ví a svými znalostmi
vyzve k jeho drení rodièe. Nese ho i domù pomáhá lidem.
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Nepokøtìnému dítìti hrozí, e je vymìní
gu¾i daj (duch matky, která zemøela pøi porodu a chodí vymìòovat dìti jiným matkám)
za jiné dítì. Takové se pozná podle toho, e
je karedé, èerné, má velkou hlavu, poøád
pláèe a neroste. P. Antol popisuje na základì výzkumu v obci So¾ následující: Kdy
matka zjistí, e je dítì vymìnìné, má je zanést
na hnojitì a tam ho bít. Jak dítì zaène
plakat, jeibaba to uslyí a pøijede vrátit
vymìnìné dítì. Mùe se ale stát, e ho vrátí
u pozdì - jestlie si s ním pøíli dlouho hrála, má pokozené konèetiny nebo je slepé.
E. Lacková zase uvádí následující: Kdy bylo
dítì slabé a rostla mu pouze hlavièka a bøíko,
vìøili Romové, e ho zaèarovala èarodìjnice.
Takové dítì koupali tøikrát v polévce z koòské hlavy. Vývar potom vylili na køíící se
cesty.
Vedle toho je malé dítì, obzvlátì tehdy, je-li nepokøtìné, vystavené uhranutí. Ve
východoslovenských romských osadách je
víra v uhranutí velmi hojnì rozíøená. Jedná se o jev, kdy bìhem setkání lidí (dvou
i více osob) pøejde nejèastìji pomocí pohledu zlá síla na obì. Øíká se, e uhranutému
se stalo z oèí, pøilo z oèí , od èeho je
také odvozen termín Zoèi, kterým se nìkde
pøímo oznaèuje tento fenomén. Uhranout
lze i patnou mylenkou, neádoucí pozorností, pøíliným vychvalováním (které èlovìk nemyslí upøímnì). I kdy lze uhranout
dospìlého èlovìka, a dokonce i zvíøe, nejsnadnìji se mùe stát z oèí právì nepokøtìnému dítìti.
E. Horváthová popisuje, e se tak mùe
pøihodit, kdy se na dítì podívá cizí èlovìk
ve chvíli, kdy ho matka kojí, nebo tehdy,
kdy matka potøikráte pøeruila kojení, nebo
ve spánku. V Chminianských Jakubovanech
se má za to, e by se nemìlo pøíli dívat na
malé dìti, chválit je èi jinak se jimi více zaobírat, aby se tím dítì neuhranulo. Je lépe,
aby matka dítì pøíli neukazovala cizím lidem
a neukazovala ho ve velké spoleènosti, nebo pozornost tolika pohledù pøímo vybízí
k výskytu jednoho uhranèivého.
Pøíznaky uhranutí u dìtí jsou podobné
jako u dospìlých: dítìti se udìlá z nièeho
nic nevolno, slabo, zaène být rozmrzelé,
nápadnì spavé, klepe se zimou. Dále mùe
být pøíznakem z oèí horeèka, nespavost,
nechutenství. Jiným symptomem Zoèi u malého dítìte je nafouklé bøíko, tìký dech,
zmodralý krk a tøísla. Existují té místní varianty. Napøíklad ve Zborovì se uhranutí
projeví kytáním èi závratí, èasto a tehdy,
kdy èlovìk odejde z místnosti. Uhranutí se
dá rozpoznat pøípravou uhlíkové vody (ja-
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galo paòi) a poté se ho zbavit pomocí léèby
touto vodou. Léèení má mnoho variant,
postupy jsou lokalitu od lokality odliné.
U dìtí je léèba èasto mnohem sloitìjí ne
u dospìlých, opìt právì z toho dùvodu, e
dítì je více vystavené zlým silám. Muselo
se celé omýt uhlíkovou vodou nebo se v ní
pøímo vykoupat, mnohdy opakovanì. Vìtinou ale postaèilo potøení dùleitých èástí
tìla. Napøíklad se provádìlo vytøení úst
dítìte rukou namoèenou do uhlíkové vody
s následným pomazáním èástí tìla. Jinde je
zase touto vodou masírovali. Dùleité bylo
vytøení oèí, pøedevím u dìtí, jeliko právì
oèima pøila na èlovìka choroba.
Nepokøtìné dítì je také náchylné k tomu,
e snadno onemocní. Opìt se zde objevuje
stejný princip: zlé síly, démonické bytosti
a ji viditelné èi neviditelné, hmotné èi nehmotné se k nìmu mohou jednodue dostat. Jako obrana proti zlým silám se pouívá
èervená nitka, indra¾ori, je se zaváe kolem
zápìstí nebo kolem kotníku. Této obrany
se pouívá pøedevím proti uhranutí. Tato
òùrka je natolik výrazná, e má moc upoutat zlé síly i uhranèivý pohled. Ty se pak
o ní snadno zlomí. Davidová udává, e tento amulet nosí dìti nìkdy a do ètyø let,
pøièem se tvrdí, e by bez nìj dìti neusnuly. Jeho význam èasto bývá Romùm neznámý. Jinou takovou ochranou proti uhranutí
je obleèení obrácené naruby.
Dìtem se také èasto dávají do postýlky
nebo do koèárku rùzné ostré, kovové èi jiné
ochranné pøedmìty, napøíklad høeben,
nùky, jehla èi vidlièka. V Marhani se dává
novorozenci pod hlavièku a do køtu svatý
obrázek, aby mìlo dítì klidný spánek a zdraví a aby neumøelo. Tyto pøedmìty slouí
pøedevím proti výe zmínìnému vymìnìní
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gu¾i daj. Nepokøtìné dítì nesmí zùstat ani
na chvíli samo, aby jej gu¾i daj nemohla
sebrat a vymìnit. V místnosti, kde spí, musí
být celou noc rozsvíceno, nebo se vìøí, e
pøed zlou silou dokáe novorozence uchránit i svìtlo. Je dobré, kdy dítì a do køtu
spí u matky v posteli, kde je lépe chránìno.
Aby dítì bylo vystaveno zlými silám co
nejménì, mìlo by být pokøtìno co nejdøíve
po narození. Proto u Romù køest nejèastìji
probíhá do esti mìsícù po narození. Kdy
u je nepokøtìnému dítìti více ne rok, zaèíná to být povaováno èleny komunity za
nìco nepøirozeného.
Hlavnì pokøtít
Nìkdy dochází k tomu, e si Romové nechají
své dítì pokøtít u církevního obøadníka jiného vyznání, ne k jakému se rodina hlásí.
Na základì terénních výzkumù bylo zjitìno,
informací pro etnografii a folkloristiku, Oddìlení etnických procesù, Praha 1986, è.7, sv.2, str 158-163
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str. 134-136
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Rómov na Slovensku, Univerzita sv. Cyrila a Metoda,
Trnava 2000, str. 85-91
Nepublikované studie
Dobrovodský, P.- Podlaha B.: Kendice, 2000
Hajská, M.-Poduka, O.: Rokovany, 2000
Hornofová, M.-Skripnik, O.: Zpráva o vztahu romské a neromské populace vesnice Letanovce, 2000
Jakoubek, M. - Budilová, L.: Chminianské Jakubovany
Krausová,M.: Kurima, 2000
Kuèerová, Z.- Vaòura, J.: Ortuová, 2000
Sedláèková, P. - Hadraba, V.: Ostrovany, 2000
Sinecká, J. - Grossmann, D.: Lemeany, 2000
Steiner, J.- Rýzlerová, P.: Chme¾ov, 2000
Synková, H.- Líkaøová, L.: Monitoring situácie rómských
osád - Teròa, 2000
áèková, L.- Kilián, P.: Marhaò, 2000

Foto: Tomá Hirt.

e na východoslovenském venkovì mají
faráøi rùzné postoje k otázce køtu nemanelských dìtí. Faráøi nìkdy nechtìjí køtít dìti
(dosud) nesezdaných párù. Ochota køtít
nemanelské dìti se lií farnost od farnosti.
Napøíklad v Lukovì faráø køtí romské dìti
bez problémù, nezáleí na tom, zda rodièe
jsou sezdáni èi nikoli. V øadì obcí vak bez
církevního svatebního obøadu není moné
dìti pokøtít. Pøíkladem je obec Chme¾ov, kde
nový faráø nechce køtít romské dìti, pokud
jejich rodièe nenavtìvují kostel nebo nemìli církevní svatbu. Nepokøtìné dítì je vak
pro vatrisko nemyslitelné, proto rodièe chodí do kostela alespoò po dobu nezbytnì
nutnou ke køtu. V Kendicích byl faráø, který
odmítal køtít, pokud rodièe nebyli oddáni
v øímskokatolickém kostele. Kvùli tomu si
nechávali kendiètí køtít dìti v Preovì v pravoslavném kostele. Pro nìkteré faráøe je
køest Romù zøejmì spletitou záleitostí, které
je lépe se vyhnout. Romy nepovaují za
pravé køesany, pøedevím z dùvodu, e
nechodí do kostela a neznají vìrouku.
Není výjimkou, e se za køest faráøovi
platí. Èástka za køest se podle lokalit pohybuje od 200 do 1000 slovenských korun,
nìkde se k této èástce pøidávají naturálie.
Poplatek za køest je pro obyvatele nìkterých
romských osad pøíli vysoký, a tak radìji
nechají dítì pokøtít v jiné farnosti, èasto
i v jiné církvi. Pokud ovem místní faráø dítì
nechce pokøtít, radìji zaplatí nìkde jinde.
Hlavní je, aby bylo dítì øádnì pokøtìné. n
Mgr. Markéta Hajská (*1976) vystudovala obecnou
antropologii na UK v Praze. Pùsobí jako výzkumnice na
volné noze a vedle terénního výzkumu v romských osadách na východním Slovensku se vìnuje také zkoumání
sociálnì segregovaných lokalit v èeských mìstech.
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ROMSKÉ POUTÌ
A SVATÁ SÁRA
Poutìmi se Romové podílejí na oficiálním kultu

Hana Dvoøáková

Hovoøí-li badatelé o náboenském ivotì Romù, dotknou se vdy
obtíné uchopitelnosti tohoto jevu z pozice oficiálního kultu. Shoda
rovnì panuje v odkazu na jeho sloitou stratigrafii, mnohovrstevnost. Situaci snad nejlépe odráí výrok romské intelektuálky: Kadý
vám øekne, e my, Romové, v pøeváné vìtinì vìøíme, a o to více
pøekvapí fakt, e jednotné náboenství neuctíváme. ádné vlastní
toti nemáme, a tak kadý vìøí v co a koho chce. I pøes tento
liberalismus vak lze vypozorovat, jak citelnì Romùm absence vlastního náboenství chybí. 1
Doyenky romistických studií Emília Hor- v prostøedí, kde ijí, pøevauje.2 Poslednì
váthová a Eva Davidová souhlasnì pouka- uvedený názor se jako èervená nit vine dazují na prolínání pùvodních náboenských nými pracemi a vyplývá z nìj závìr, e Ropøedstav s køesanským uèením, co je vak mové konfesnì pokrývají irokou kálu
pro prostøedí lidové religiozity obecnì - køesanských názorù od øímskokatolického,
a tedy nejen romské - obvyklé. Obì pøitom pøes evangelický, øeckokatolický a po prakonstatují urèitý zpùsob náboenského voslaví.3 Literatura zabývající se jejich hischování, který je naopak pro toto etnikum torií na Balkánì odkazuje na orientaci na
charakteristický: evroptí Romové neutvoøili islám.
vlastní náboenství, nevyhranili se ani jako
Vzhledem k dominantnímu postavení
sekta, ale zato se v prùbìhu svého pobytu øímskokatolické církve v naich zemích a na
na naem kontinentu vdy snaili o formál- Slovensku se Romové ve své vìtinì pøiní pøevzetí znakù víry z prostøedí, které je klánìjí (pokud pøíslunost k náboenství
obklopovalo.
uvádìjí)4 k tomuto vyznání. Podporu církve
Na základì výzkumù z poloviny padesá- vyhledávají hlavnì v pøelomových momentých let 20. století provádìných v osadách tech ivota, jakými jsou narození, svatba,
východního Slovenska pak Davidová uvá- smrt. Náboenský úkon má být potvrzením
dí, e vìtina usedlých Romù mìla své ná- spoleèenského statutu, pøièem zároveò plní
boenské cítìní,typické právì jen pro nì, funkci ochrany a poehnání. Na pøítomnost
které bylo synkretickým komplexem názorù knìze je kladen dùraz pøedevím u pohøebkøesanských a vlastní víry, zaloené na ních obøadù, nebo pøi pøevládajícím strapøírodnì animistickém základì. Matriènì se chu z moci mrtvých má církevní úkon zapak Romové hlásí vdy k té církvi, která bránit jejich návratu do svìta ivých, v nìm
by mohli pozùstalým
kodit. V tìchto pøípadech vystupují povìreèné momenty do popøedí zvlá významnì,
zástupce oficiálního
kultu zde tak vlastnì
funguje v roli jakéhosi
zaøíkávaèe.
Ve druhé polovinì
20. století kopíroval
náboenský ivot romské komunity situaci
v majoritní spoleènosti. I kdy se valná vìtSvatý Kopeèek, areál poutního chrámu s koncertem romských
skupin po ukonèení me (rok 2001).
Foto: Hana Dvoøáková.
ina hlásila ke katolic-
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kému vyznání, nenavtìvovala pravidelnì
bohosluby ani nekonala zpovìï. Také sem
proniklo uèení jiných církví (napø. adventistù, svìdkù Jehovových, letnièních církví,
mormonù) a Romové se stali vdìènými posluchaèi nových kazatelù.
V 90. letech zaèala romské problematice
vìnovat vìtí pozornost i øímskokatolická
církev. K vnìjím projevùm posunu ve vnímání Romù patøilo pøijetí romské delegace
Janem Pavlem II. roku 1991 a pøedevím pak
promluvy v romtinì, které od tého roku
pape zahrnul mezi pozdravná poselství pronáená v desítkách jazykù o velikonoèních
svátcích a na Nový rok. V závìru roku 2001
se v Øímì uskuteènilo setkání knìí pùsobících jako národní øeditelé romských evangelizací v jednotlivých zemích (celkem 31
zemí Evropy, Ameriky a Indie)5 .
V souladu s tímto trendem si katolická
církev v naich zemích a na Slovensku uvìdomila dalí monosti, které skýtá romské
prostøedí pro pastoraci, stejnì jako nutnost
renovace jejích forem. Pøi Èeské a Slovenské biskupské konferenci vznikly komise
zamìøené na práci s Romy.
Romské poutì
Pro vìøícího èlovìka je úèast na pouti jedním ze znakù náboenského ivota, pøi nìm
je veøejnì demonstrována jeho pøíslunost
k dané pospolitosti. Romové zde netvoøili
výjimku a dle legendy spojovali s poutí jako
ivotním zpùsobem i své poèátky - dlouhodobé putování z místa na místo pøedstavovalo vìèný trest za odmítnutí pøístøeí Svaté
rodinì pøi jejím útìku do Egypta. Od této
události odvozovali rovnì své pojmenování - poutníci z Malého Egypta, co
v úvodu jejich taení Evropou kladnì ovlivnilo postoj majoritní spoleènosti k této
nové minoritì. Poutnictví se toti v duchovním ivotì Evropy tìilo veobecné vánosti
a patøilo k úhelným kamenùm náboenských projevù.
Organizace nových romských poutí se
proto stala jedním z prostøedkù, které mají
oivit zájem Romù o náboenský ivot.
V Èechách, na Moravì a na Slovensku byly
vytipovány farnosti, do nich se poutní
ruch soustøedil. Cílem prvního romského
putování na Slovensku se v roce 1993 stal
Gaboltov. Na zdejí mariánskou horu s kostelem svatého Vojtìcha, kde je na boèním
oltáøi uctívaná Panna Maria kapulíøová,
pøicházejí Romové ze irokého okolí. V Èechách má primát Osek u Dìèína, kde se stejné shromádìní uskuteènilo v roce 1996.
Obì akce vak byly iniciovány církevními
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kruhy na základì závìrù biskupských konferencí, a nikoliv romskou komunitou.
Toté platí i pro Moravu. Místem konání
první zdejí pouti se stal Svatý Kopeèek
u Olomouce, kde se v záøí 1999 selo nìkolik stovek Romù. Setkání zajistila Arcidiecézní Charita, Meziresortní komise pro záleitosti romské komunity, Okresní úøad spolu
s radnicí v Olomouci a Svaz moravských
Romù. O rok pozdìji se díky iniciativì organizátora osecké pouti, faráøe Pavla Procházky, poèet návtìvníkù rozrostl o Romy
ze severních Èech a pùsobením bardejovských salesiánù i o romské poutníky z východního Slovenska. V záøí roku 2001 byla
návtìvnost mení. Z podnìtu faráøe J.
Rouse, duchovního správce farnosti s nejvìtí koncentrací romského osídlení v Brnì
(tzv. Bronxu), se v sobotu 11. kvìtna 2002
uskuteènila v zábrdovickém kostele celonárodní pou, na ní pøilo zhruba 600 Romù.
Z pohledu návtìvníka klasických poutí
uvyklého na pøítomnost pøedevím starích
en byl na romských poutích zaráející vìkový prùmìr úèastníkù, nebo zde pøevaovali mladí lidé. Nejvìtí skupinu tvoøila
mláde mezi osmnácti a dvaceti lety, støední vìk byl zastoupen podstatnì ménì a na
rozdíl od neromských poutí zde a na výjimky zcela chybìli pøísluníci vyích vìkových kategorií. Mui a eny byli zastoupeni
rovnomìrnì.
Svatá Sára
Na Svatém Kopeèku jsme se pokusili získat
informace i o cestách na poutní místa v zahranièí. Ani dotázaným, kteøí se aktivnì
úèastnili náboenského ivota, vak nic neøíkal název jihofrancouzského mìsteèka Les
Seintes Maries de la Mer.
V tomto centru oblasti Camarque je vedle dvou Marií (Marie Salome a Marie Jakobey) uctívaná rovnì jejich èerná sluebná, svatá Sára. Ta je pokládána za patronku
Romù. Z hlediska majority patøí Les Maries
ke starým poutním místùm s historií sahající
do støedovìku. V souvislosti s Romy se
vak jedná o relativnì mladé místo s tradicí
vztahující se ke druhé polovinì 19. století.
Ji v tomto období se ovem jednalo
o akci známou, co ilustruje výnos místní
prefektury z roku 1895, zakazující Romùm
úèast. Literatura uvádí, e o nìco pozdìji,
v roce 1898, se Romové vrátili a svými
bouølivými projevy a praktikami, které byly
povaovány za pohanské, podnìcovali
strach davu a podezíravost zboných.
Zlepení infrastruktury kraje (zavedení
eleznice a do Saintes-Maries, rozvoj auto-
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mobilismu) pùsobilo na zvýenou
návtìvnost poutí, která ve dvacátých letech 20. století vzrostla na deset a dvacet tisíc poutníkù, z nich
ovem Romové tvoøili pouhou desetinu. Nyní je tomu naopak, nebo
se tu schází deset tisíc Romù ku tøem
nebo ètyøem tisícùm Provensálcù,
Languedoèanù a turistù.
Fantazie a nedùvìøivost tìchto
lidí smíená s obecnou neznalostí
romských obyèejù daly vzniknout
tisíci legend a témìø stejnému poètu
dùvodù, pro které byla tìmto ménì
Svatý Kopeèek, úèastníci poutì z Bøeclavi roku 2001.
ortodoxním poutníkùm zakázána
Foto: Hana Dvoøáková.
úèast na obøadech. To donutilo Romy k tomu, aby se utekli k Sáøe, která byla couzská badatelka v nadpisu ke svému èlántaké vykázána od obøadù do krypty.6 Zásad- ku klade otázku, zda se jedná o kolébku
ní vliv na zmìnu postoje církevních kruhù romského køesanství nebo o usurpaci promìly aktivity markýze Folca de Baroncelli, vensálské pouti.7
osvíceného nadence pro tradièní kulturu.
Procesí vrcholí pøíchodem na plá
Romové do jeho pøedstav plnì zapadali, je- a vstupem nosièù se sochou do vody, která
jich pøítomnost romantický kolorit drsného tak nabývá posvátnou moc. V tuto chvíli
kraje se stády divokých koní jen podtrhova- do ní vstupují pøedevím matky s dìtmi,
la. Na oficiální statut si vak jetì museli které omývají a ponoøují, nebo vìøí, e mimo
poèkat a do roku 1935, kdy byla romská oèistnou moc vody jim tato zprostøedkopou s procesím k moøi církevními kruhy vanì pøinese i patronèinu ochranu. Exoticuznána.
ký dìj se odehrává za asistence poèetné
Pou se koná na svátek Marie Jakubovy, skupiny fotografù a kameramanù.
a to po dva dny (24.-25.5.), kdy se na ni
Tato nejznámìjí romská pou zatlaèuje
sjídìjí Romové z celé Evropy. Jejich kara- do pozadí Lourdy i jiná poutní místa. Orgavany zaplòují vechna parkovitì, pøede- nizace úèasti na poutích patøí k hlavním bovím vak prostor kolem hlavní mìstské plá- dùm programu romské evangelizace v jede, kde se vichni scházejí, hrají, tanèí, pro- notlivých zemích.
n
dávají suvenýry stejnì jako bìné zboí. Edièní poznámka
Flamenco v pøednesu amatérù i profesionálù Èlánek je zkrácenou a mírnì upravenou verzí studie:
H., Romské poutì jako jedna z podob úèasti
zní celým mìstem a patøí k hlavním turis- Dvoøáková,
na oficiálním náboenském kultu, Národopisná revue,
tickým lákadlùm.
3/2002, str. 141-147.
Tìitì náboenské èásti pouti spoèívá Poznámky
1 Baláová J.: Káli Sára - èerná bohynì. Kavárna A.F.F.A.
v sobotní bohoslubì prokládané expresiv6, 1997, s. 114.
ními výkøiky nejen romských úèastníkù me:
2 Davidová, E.: Cesty Romù  Romano drom 1945  1990.
Vive les Saintes Maries a Vive Sainte
Olomouc 1995, s. 123.
3 Napøíklad pro øeckokatolické prostøedí tuto skuteènost
Sara. Centrem adorace je pak krypta pod
dokládá zpráva z expedice pracovníkù Romského muhlavním oltáøem se sochou svaté Sáry, ktezea do Bulharska uvádìjící, e Romové slaví svátek Bohorodièky jako vichni Bulhaøi, ale v jiný den. A tak se
rou hlavnì Romky pokrývají obìtními plá28. srpen stává dnem speciální romské pouti za Bohotíky, átky, øetízky, dotýkají se jí, hladí ji
rodièkou do klátera v Baèkovì nedaleko mìsta Plovdiv. Na tuto pou se sjídìjí Romové z celé zemì (Hora líbají. Pronáejí prosby èi podìkování za
váthová, J., Expedice Bulharsko 1998, in: Bulletin
mateøství, manelství, zdraví. Pøevládá víra
Muzea romské kultury 7, 1998, s. 46).
v magickou moc svìtice a víra, e ten, komu
4 Náboenské vyznání romského obyvatelstva charakterizuje proti úhrnu obyvatelstva jak nií podíl osob
se ji podaøí políbit, bude v pøítím roce obbez vyznání, tak na druhé stranì vyí podíl osob
daøen poehnáním. Sugestivní atmosféra je
nezjitìného vyznání (Srb 1994, s. 26).
5 Èeskou republiku reprezentoval odstupující národní
umocnìna stísnìným prostorem, horkem
øeditel P. Procházka a jeho nástupce J. Rous.
z èetných svíèek, hustým zástupem proseb6 Postolle, A.: SaintesMariesde-la-Mer (Francie).
Kolébka romského køesanství nebo usurpace provenníkù èasto s dìtmi v náruèí.
sálské pouti? Romano daniben 5, 1998, è. 1-2, s.55-56.
Na závìr me jsou nosítka se svìticí
7 Postolle, s. 50.
v procesí provázeném Gardiens - jezdci
na koních - nesena na bøeh moøe, kde jsou
PhDr. Hana Dvoøáková, etnoloka, kurátorka a vedoucí
oèekávána davy atrakce chtivých divákù.
Etnografického ústavu Moravského zemského muzea
v Brnì. Specializace: lidová religiozita, betlémy, hraèka.
Ne nadarmo si v této souvislosti mladá fran-
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PØÍSAHA
U KØÍE

Pøísahy vìrnosti v romských osadách na Slovensku

Marek Jakoubek a Lenka Budilová
Pøísaha u køíe je praktika, øeící nìkteré pøestupky v sociální sféøe,
a protoe se uplatòuje zejména v pøípadech manelské nevìry (výjimeènì pøi krádei, vradì...), mluví se nìkdy také o pøísaze vìrnosti. Pøísahy se vztahují pouze na eny, nebo muská nevìra je
v romských osadách tolerována anebo se øeí jiným zpùsobem.1
Podstata aktu spoèívá v tom, e ena, která la být oèitìna), vysvléknout se do pasu
byla manelovi nevìrná (nebo ena z nevìry a následovat svého manela ke køíi. Na cesobvinìná), musí u køíe odpøísáhnout, e tu si na sebe vzala jen lehký pøehoz, který
vìrná byla. Vìtinou tak èiní na ádost man- potom u køíe odloila, poklekla ke køíi
ela, pøípadnì pod nátlakem rodiny. Pøísa- èelem, objala jej, a po svém manelovi, který
hy se odehrávají v noci, ena musí mít roz- stál za ní, opakovala ustálenou formuli.
putìné vlasy a nesmí na sobì mít nic, co
Do obecné formule se v kadém pøípadì
by ji mohlo svazovat (prstýnky, náramky, dosazují konkrétní jména tìch, s nimi ena
náhrdelníky...). Nìkteøí informátoøi uvádìjí, svého manela podvádìla (nebo tìch, s nie musí být nahá, jiní, e má být vysvleèená mi byla z nevìry podezírána). Formule tedy
do pasu - detaily se v jednotlivých lokali- mùe napøíklad znít takto: Já, Emília Hortách lií. Místem pøísahy je buï kostel, høbi- váthová, jsem nikdy nebyla nevìrná svétov, boí muka nebo jiné specifické místo, 2 mu manelovi s Josefem Mikou ... a to pøísanutná je vak vdy pøítomnost køíe. Jak u hám pøed svým muem a pøed Bohem.
jsme naznaèili, k pøísahám dochází jak
Nevìra eny byla v této rodinì tradiènì
v pøípadech, kdy árlivý manel svou enu povaována za nìco nepøípustného, proto
pouze podezírá, tak i v tìch pøípadech, kdy se jednalo o choulostivé téma k rozhovoru.
je nevìra zøejmá a prokázaná.
Po vykonání pøísahy se proto èlenové rodiZa vechny uvedeme dva pøípady pøísah ny k události neradi vraceli a argumentovau køíe z preovského okresu, a to z obcí li tím, e vìc je u vyøeená (u je to za
Abranovce a Olejníkov.
náma). Vichni vìdí, e se nevìra udála
a s kým se udála, ale vichni také vìdí, e
Abranovce
dolo k pøísaze. Od pøísahy se u o záleiKonkrétní pøípad pøísahy, jím se budeme tosti nemluví; ivot jde dál, jako by se niv textu dále zabývat, zaznamenali výzkum- kdy nic nestalo. Obyvatelé osady oznaèují
níci v romské osadì u této obce v roce 2000. pøísahu za oèitìní pøed Bohem, za nìco,
Pøísahy se zde uskuteèòují na veøejném pro- co je tøeba udìlat, aby se to vechno vrátistranství u køíe (døevìný køí je dnes nahra- lo.
zen kamenným). Poslední evidenci o pøísaze
u køíe máme z vyprávìní nejstarí eny Olejníkov
z osady, zvané Babo. Sestra Babo se narodi- V Olejníkovì jsme zaznamenali vyprávìní
la v Abranovcích, její manel pocházel z jiné eny, která se podrobila pøísaze u køíe na
osady, pøistìhoval se za ní a spoleènì ili ádost svého manela. Manel jí nedùvìprávì zde. Tato ena mìla pomìr s kamará- øoval, zda mu byla vìrná, a nutil ji vìrnost
dem svého manela, nevìra byla prokázána pøísahat. Ona se nejdøíve bránila, protoe si
a obecnì známa. Kdy se o tom dozvìdìl byla svou nevinou jistá, nakonec ale ustoumanel, pøinutil svou manelku k pøísaze pila. Pøísaha se odehrála v noci u køíe na
u køíe.
místním høbitovì a úèastnil se jí také - jako
O tom, e se pøísaha bude konat, vìdìla v Abranovcích - manel obvinìné. Kdy
celá osada vèetnì dìtí, ale nikdo, kromì pro- ena pøísahala, zaèali vstávat duchové zevinilé eny a jejího manela, se jí neúèastnil. møelých (romsky mule) a poutìt hrùzu
ena se musela v noci, za úplòku, umýt, (mukhel dar) na jejího manela. enì samotupravit, rozpustit a rozèesat si vlasy (muse- né se nic nestalo. Tím byla její nevina pro-

18

kázána a v manelství zavládla opìt harmonie.
Pøísaha u køíe jako boí soud ?
Pøísaha u køíe na první pohled pøipomíná
boí soudy, ordálie. Tyto rituální praktiky
se ve støedovìku èasto pouívaly pøi rozhodování sporù, které nemohly být vyøeeny
lidskou argumentací, a rozhodnutí se získávalo procedurami, o nich se vìøilo, e jsou
projevem vùle Boí.
Jedním z autorù, který se zabýval problematikou ordálií u preliterárních (v jeho
dikci primitivních) spoleèností, byl francouzský antropolog Lucien Lévy-Bruhl. Ve
své knize Mylení èlovìka primitivního3
se kromì jiného vìnuje i specifickému typu
ordálie, který nazývá zkoukou.
Úèelem zkouek, které známe napøíklad
od støedoaustralských domorodcù, není narozdíl od klasických boích soudù prokázat vinu èi nevinu èlovìka, který ji
podstupuje. Zkouka se toti koná i tehdy,
kdy o vinì není pochyb a je prokázána. Pøesto je vak její uskuteènìní nezbytné. Vyaduje se tedy i v pøípadech, kdy je osoba,
která se dopustila spoleèenského pøestupku, známa, svùj èin nezapírá a ani její rodina
ji neobhajuje pøed pøíbuznými obìti.
Po vykonání zkouky se protivníci (napøíklad pøísluníci rodiny agresora a obìti)
smíøí a nadále se k sobì chovají tak, jako by
k pøestupku nikdy nedolo. Cílem tedy
nikterak není zjistit, zdali je dotyèný vinen
èi nikoliv... Nejdùleitìjí není výsledek, ale
to, e se ordálie vùbec koná. Ordálie je zde
jakýmsi vyrovnáním. Není to trest v pravém slova smyslu, je to pøedevím rituál,
mystický úkon, jeho úèelem je vyhnout se
neblahým následkùm, které by spáchaný èin
(vrada, cizoloství...) pro spoleèenskou
skupinu nepochybnì mìl. Je to nadpøirozený prostøedek proti nadpøirozenému zlu,
pokání v pravém slova smyslu. Nejde o souboj, jeho úèelem by byl rozsudek vynesený
nadpøirozenou silou. Proto nelze chápat tyto
ordálie jako boí soudy v evropském smyslu.4
Zdá se, e v romských osadách na Slovensku se mùeme setkat s obìma typy
ordálií. Pøísaha u køíe zaznamenaná v Olejníkovì je pøípadem standardního boího
soudu. Manelka byla z nevìry obvinìna
a vykonáním pøísahy (s negativním výsledkem) byla oèitìna a naøèení zbavena; pravda se ukázala.
Ukázkou druhého pøípadu ordálie zkouky - je pøísaha u køíe z Abranovcù.
Vina zde byla pøedem jasná a prokázaná,
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úèelem pøísahy tedy nebylo dobrání se
pravdy. V tomto pøípadì je podstatou aktu
to, e se skuteèná nebo i jen domnìlá vina
smae. ena odpøísáhne, e byla vìrná,
a od té chvíle je na ni ze strany manela
i celé komunity pohlíeno jako na vìrnou
manelku; nejde tedy ani o trest, ani o
zjitìní pravdy, ale o uvedení do správného
stavu.5 V tomto pøípadì byl nejdùleitìjí
sám fakt, e pøísaha probìhla. Jejím smyslem nebylo najít pravdu, ale obnovit vykonáním procedury sociální status eny coby
vìrné manelky.6 Takový je vak díky negativnímu výsledku i závìr pøísahy z Olejníkova. Skuteèný rozdíl by se patrnì ukázal
a v pøípadì, e by závìrem zkouky bylo
potvrzení eniny nevìry, v tomto smìru nám
vak chybí dokladový materiál.

SMRT A POHØEB
POHØEB
U ROMÙ
Smrt a pohøeb v obyèejové tradici u Romù

Lucie Hrdlièková

Romové v minulosti nevlastnili pùdu - obyèeje spjaté s pùdou
a hospodáøstvím tedy u nich nesehrály významnìjí roli. Mnohem
vìtí význam v jejich ivotì mìly rodinné obyèeje, které se pojí
k pøechodovým obdobím ivota a z nich zejména k úmrtí èlovìka.
Obyèeje, obøady a rituály pøi úmrtí èlovìka jsou dodnes dodrovány
nikoli z dùvodù úcty ke kulturní tradici pøedkù, ale z potøeby zabezpeèit dalí existenci - klidný ivot pozùstalých a dalích pøín sluníkù romského lokálního spoleèenství.
Odchod èlovìka ze svìta nutil pozùstalé od tím, e ho zapomnìli vybavit nìèím, co by
Poznámky
dávných èasù pøemýlet o ivotì a jeho mu na onom svìtì chybìlo k ukojení jeho
1 Mann, A. B.: Základné znaky svadby Cigánov-Rómov
na východnom Slovensku, Slovenský Národopis, roè.
krátkodobosti, ohranièenosti, o smrti a je- potøeb a zálib, nebo e mu nesplnili nìkte37, 1-2/1989.
jích východiscích. Lidé si vytváøeli nej- rou jeho ádost vyslovenou èi pøedpoklá2 [Prísaha] ... odohráva sa väèinou v noci, na cintoríne
rùznìjí pøedstavy o dui a posmrtném i- danou.
(Markuovce, Revúca, ehòa), v kostole (Markuovce,
Sp.Tomáovce), pri kríi v obci (Abranovce), na volnom
votì èlovìka. Kult mrtvých obsahuje pøedeDále je pohøební tradice motivována
priestranstve v kolónii (Bystrany, Markuovce), alebo
vím dva prvky: úctu k zemøelému a strach 4. vírou, e i vìci, které pøily do bezprodoma (trba). Tamté, str. 117.
3 Lévy-Bruhl, L.: Mylení èlovìka primitivního, Praha
z návratu jeho due. Tyto dva prvky jsou støedního styku s mrtvým, jsou pro ivé
1999, kap. Ordálie, str. 169-202.
navzájem úzce spojeny, protoe rùzné pro- kodlivé a musí být odstranìny nebo ale4 Tamté.
5 Srov. Copans, J.: Základy antropologie a etnologie,
jevy úcty k mrtvému jsou vyvolané stra- spoò zbaveny kodlivého úèinku;
Praha 2001.
chem z návratu jeho due.
5. vírou ve znamení a pøedzvìsti, na
6 Srov. Horský, J., Seligová, M.: Rodina naich pøedkù,
jejich základì bylo mono smrt pøedpovíPraha 1997, str. 75.
Pohøební tradice
dat, pøípadnì podle drobných okolností
Mgr. Marek Jakoubek (*1975), vìdecký pracovník
Komplex tzv. pohøební tradice - obyèejù kolem mrtvého usuzovat dalí úmrtí, pokud
v Centru výzkumu vývoje osobnosti a etnicity pøi FHS
a obøadù, které se vázaly ke smrti èlovìka, k nìmu mìlo dojít v blízké budoucnosti.
UK v Praze, pøednáí na Katedøe antropologie Západoèeské univerzity v Plzni; zabývá se kulturou romskýje obecnì motivován následujícími pøedstach osad na Slovensku a èeskou krajanskou komunitou
vami:1
Tøi fáze pohøební tradice u Romù
v Bulharsku
Bc. Lenka Budilová (*1980) studentka Obecné antro1. vírou v posmrtný ivot;
Celou obyèejovou tradici, která se váe ke
pologie na FHS UK v Praze. Zabývá se pøíbuzenskými
2. vírou v moný návrat mrtvých sice jako smrti èlovìka, lze rozdìlit do tøí oblastí posystémy v romských osadách na Slovensku a jejich transformací v èeských romských ghettech.
nadpøirozených bytostí, ale v pùvodní tìles- dle èasu:
né schránce;
1. Období pøed úmrtím charakterizuje jed3. pøedpokladem vìtinou nak pøíprava èlovìka na konec ivota, dále
kodlivého pùsobení mrtvé- pak vìtby a znamení a v neposlední øadì
ho ve styku se ivými.
úsilí zabránit smrti nebo ji ulehèit.
Na základì tìchto pøed- 2. Období po skonu èlovìka charakterizustav se pozùstalí snaili za- jí úkony, jejich dominantou je pøedevím
mezit návratu zemøelého:
strach ze zemøelého. Pozùstalí se snaí zaa) pøímo, a to jednak pro- bránit negativnímu vlivu zemøelého na lidi i
støedky fyzickými (napø. na majetek, a to rùznými zpùsoby. Purifikují
ovázáním rakve øetìzem zemøelého, snaí se zamezit jeho vlivu magics uzavøeným zámkem, vklá- kými prostøedky, znemonit mu návrat medání ípkových prutù mrt- chanickými prostøedky a na druhé stranì
vému pod chodidla apod.) se snaí ulehèit dui odchod, zaopatøují zenebo prostøedky magický- møelého nevyhnutelnými potøebami a snaí
mi (napø. protaení truhly se ho uctít tak, aby mu nezavdali pøíèinu
pod prahem, nesením ze- návratu.
møelého nohama napøed 3. Tradice svázané s pohøbem, které obsaaj.,);
hují obøad a jeho pøípravu, jsou zaloeny na
b) nepøímo - aby mu sami úkonech týkajících se uloení mrtvého do
Ilustraèní foto: Jaroslav Balvín.
nezavdali pøíèinu k návratu hrobu. Dále se soustøedí na volbu posled-
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ního odpoèinku a jeho úpravu. Rámec tradice mrtvých uzavírá péèe o hrob a projevy
úcty k zemøelým.
Pohled na smrt u Romù
Starí i novìjí tradice ukazují víru Romù
v posmrtný ivot, v nìm zemøelí ijí podobným zpùsobem jako iví. Mrtví se mohou
kdykoli po pohøbu mezi ivé vrátit.
Podle nìkterých tradièních pøedstav
Romù se mrtvý tøetí den po pohøbu pøijde
s pøíbuznými rozlouèit - podìkovat, podle
jiných pøedstav se tøetí den po pohøbu nebotík vrátí jen v pøípadì, e mu nìco ve
spojitosti s odbavováním pohøbu neudìlali
po vùli. Mrtvý pak pøijde a vyète rodinì, e
mu nedala do rakve to, co chtìl. Proto se
prý po urèitou dobu po úmrtí a po pohøbu
nesmí dát nic z bytu, mohlo by se toti
stát, e mrtvý bude nìco potøebovat,
a kdy to doma nebude, bude se stále vracet a poøád to bude chtít.
Dále Romové vìøí, e ze záhrobí pøicházejí i zemøelí, kteøí nemají èisté svìdomí, anebo
mají dvì srdce èi dvì due (druhá due jim
nedá klidnì spát a zpùsobuje, e zemøelí
chodí v noci navtìvovat své pozùstalé).
Tito zemøelí nemají po smrti pokoj a jejich
viny je nutí ádat o odputìní ivé. Pøicházejí
kdykoli, stejnì jako zemøelí, kteøí ivé na
nìco dùleitého upozoròují nebo je pøed
nìèím varují.
Mrtvé, kteøí se z jakýchkoli dùvodù
vracejí mezi pozùstalé, povaují Romové za
kodlivé démony. Mají z nich strach a jejich
dalí návtìvì se proto snaí zabránit. Potvrzuje to i purifikaèní funkce ohnì, který
ve formì vatry, zapálené slámy èi svíèky mìl

chránit pozùstalé pøed zásahy zemøelých.
Romové tyto své zemøelé nazývají mulo, co v romtinì znamená jednak mrtvé
tìlo - mrtvolu a jednak ducha zemøelého.
Slovo mulo má vak jetì jiný význam, kryje
se s pojmem naich slov mátoha èi straidlo. Víra v mule byla odedávna silná. Právì
ona je základem výkladu smrti u Romù. Víra
v mule formovala celý obyèejový komplex
pøi úmrtí èlovìka a patøí ke kulturní tradici
pøedkù.
Mulové
Vìtina Romù v muly nejen vìøí, ale také
s nimi komunikuje. V romské komunitì jde
o bìnou víru. Mulo má nìkolik funkcí:
1. Mulo si pøichází pro umírajícího èlena
rodiny a odvádí ho na onen svìt (v povìdomí Romù je mulem odvádìjícím umírajícího
nejèastìji dávno zesnulý pøísluník vlastní
rodiny).
2. Mulo informuje své nejblií napø. o blíícím se netìstí, ohlauje smrt blízkých,
pøípadnì varuje ivé èi jim sdìluje urèitá
poselství.
3. Mulo pøes tyto pozitivní vìtecké
vzkazy v povìdomí Romù do ivota zasahuje pøevánì negativnì - napø. pozùstalé
straí nebo jim vyhrouje èi jim nìco vyèítá.
Proto je cílem vìtiny praktik, které Romové
uskuteèòují od skonu èlovìka a do jeho
pohøbu, uspokojit potøeby zemøelého, udobøit si ho a zamezit mu v ubliování ivým.

Mulo se ivým zjevuje v nìkolika formách:
1. Mulo ivé navtíví ve formì zjevení objeví se pøed èlovìkem ve své pùvodní
fyzické podobì. V této podobì se zjevuje
nejèastìji tehdy, kdy chce upozornit na nì-

El Pelé  patron Romù
Ceferino Jiménez Malla (1861  1936), známý jako El Pelé
(Silný), se narodil v katolické romské rodinì ve panìlsku. Ètyøicet let il koèovným ivotem, potom se usadil
v Barbastru, kde se vìnoval duchovní práci s romskými i
neromskými dìtmi. Byl enatý, ale vlastní dìti nemìl. Nikdy nechodil do koly, neumìl èíst ani psát, prý byl ale
obdaøen pøirozenou moudrostí a zvlátním charismatem
pro urovnávání konfliktù mezi Romy a Neromy. V roce
1926 se stal èlenem tzv. tøetího øádu frantikánské øehole.
Bìhem náboenských perzekucí v dobì obèanské války
ve panìlsku byl uvìznìn a následnì zastøelen za to, e
ve svém domì ukrýval mladého knìze. Traduje se, e El-Pelé.
zemøel s rùencem v ruce. Jeho blahoøeèení Janem Pav- Foto: http://www. barranque.
lem II. v roce 1997 je povaováno za významný krok com/imagenes/guerra.htm.
katolické církve na cestì k pøekonání pøedsudkù a zastavení diskriminace Romù na
celém svìtì.
Andrea Hudáková
Zdroj:
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jakou dùleitou blíící se èi právì probíhající
událost nebo pøed nìèím varovat.
2. Mulo se v této podobì zjeví ve snu.
3. Mulo na sebe upozorní, dá ivým nìjaké znamení o své pøítomnosti. Napø. bez
pøíèiny padají pøedmìty, bouchají nebo
praskají dveøe èi okna, jsou slyet kroky po
bytì, otevírají se kredence apod.
4. Mulo na sebe vezme jinou podobu - nejèastìji zvíøecí. V podobì zvíøete rovnì varuje, trestá ivé nebo jim dává znamení o blíícím se úmrtí v rodinì èi okolí. Nejèastìji
má dávný zemøelý podobu ptáka (který
svou pøítomností a èinností upozorní ivé
na úmrtí nìkoho z blízkých).
Forma a charakter návtìvy mula
K souèasné tradici Romù ijících v Praze
patøí veobecná víra v návtìvy duchù
zemøelých. Je tradována v praské komunitì Romù od jejího pøíchodu ze Slovenska.
Zjevení má charakter snu - byl u mì,
proel kolem mì, dotkl se mì. Zjevení
mrtvého vnímá jednotlivec vìtinou individuálnì, ale mrtvý se mùe zjevit ve stejný
moment i více osobám: Spolu se sestøenicí jsme se v noci vzbudily a uvidìly jsme
strejdu, jak sedí v jeho oblíbený idli u naich postelí, kdy jsme na idli mákly, zmizel, nebylo tam nic.
Pratí Romové, s nimi jsem na toto
téma hovoøila, se shodují v tom, e mluvit
s duchem nebotíka (a ve snu nebo v reálu) není dobré - Kdy se to stane, znamená to vdy nìco patného, mùe jít
o upozornìní. Dívat se mulovi do tváøe podle nich rovnì nic dobrého nevìstí. Oblièej zemøelého vìtinou ve svých snech a
pøi návtìvách mulù nevidí, ale cítí pøítomnost konkrétního mrtvého - vdy ví, který
ze zemøelých s nimi komunikuje -Vnímá,
od koho to je, cítí to. Jedna ena mi sdìlila, e vídá cizí zemøelé, nikoli ty, které za
ivota znala. Vidí i jejich oblièeje - svá zjevení
a pocity popsala takto: Mají nepøíjemný
výraz, nemají nohy, mají ale ruce a jejich tìlo je zakonèeno dole neurèitì, tahají mì ze spánku, nenechají mì spát.
Ve snu - polospánku nìkteøí slyí napø.
rány do oken, hlasitý smích, kvílení apod., co si vykládají tím, e vzbudili
mrtvého. Pøípadnì se ze spánku budí s pocitem, e fouká vítr, e se dusí, e se nemohou obrátit èi promluvit, mají pocit, e je
nìkdo zalehl apod. Kdy se pak probudí ze
snu, ve kterém se jim o mrtvém zdálo, èasto
cítí jetì po urèitou dobu jeho fyzickou pøítomnost.
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Romové vìøí na to, e mulo po své
návtìvì zanechá stopy setkání. U nìkterých Romù se traduje to, e kdy se tì
mulo dotkne, má na tom místì modøinu
nebo otisk, který jsi jetì veèer nemìl.
Modøiny a otisky jsou pro Romy znamení,
e u nich mrtvý byl - potvrdili mi to i dalí
respondenti. Aby se pøedelo fyzickému
kontaktu s mrtvým, nemìl by si èlovìk, který
se ukládá ke spánku, lehat na záda - vìøí se,
e mrtvý si mùe na tebe lehnout. Vìtina z tìch, kdo tomu vìøí, si radìji lehá na
bok.
Reakce Romù po návtìvì mulù bývá
rùzná. Nìkteøí po snech o mrtvém pøíbuzném zapalují hned ráno svíèky u jeho fotografie.
Postoj ivých k mrtvým
Postoj ivých k mrtvým je odedávna poznamenán respektem, strachem a úctou. Zjevování mula v jakékoli formì je vnímáno jako
pøirozená návaznost ivota - jeho odchodu, jako nedílná souèást jeho doívání
v komunitì.
Nìkteøí Romové, kteøí na mula vìøí, mají
z mrtvého strach - a to pøedevím tehdy,
jestlie si s nebotíkem nedoøeili osobní
záleitosti a spory. Vìøí tomu, e: mrtvý si
pøijde vyøídit úèty. Bojí se, e je zemøelý
bude chodit navtìvovat, strait.
Vìtina Romù vnímá pøítomnost mula
negativnì (bojí se, co se stane, a snaí se
vysvìtlit si smysl jeho návtìvy), jen nìkteøí jsou rádi, kdy je mrtvý navtìvuje ve
snech, v meditacích èi pøeludech (kontakt s blízkou milovanou zemøelou osobou
je provázen libými pocity). Pøejí si, aby se
jim o konkrétních zemøelých ve snu zdálo chtìl bych, aby se by mi nìkdy zjevila sestra nebo rodièe, ale jetì se mi to nestalo.
Èlenové rodiny (nìkde i komunity) si pak
mezi sebou vyprávìjí o snech, v nich je
mrtvý navtívil, a hledají významy snu
a dùvod návtìvy mula - co z toho pro nì
vyplývá. Nìkteré eny, které mají dìti, mi
sdìlily, e po tom, co se jim narodilo dítì,
zmizely návtìvy mula (èasto lo o jejich
zemøelé rodièe). Nìkteré tuto skuteènost
vnímají tak, e se mrtvý pøevtìlil do jejich
dítìte.
Romové se snaí pøed návtìvami mula
chránit. Vìøí, e je pøed mulem ochrání svìtlo, a tak se v nìkterých rodinách nìkolik
dní po pohøbu èi pøi zjevování mulù svítí.
Dlouhodobé návtìvy mrtvého a strach
z nich mohou vést ivé k rozhodnutí vymìnit
byt nebo (co je obvyklejí) si jej nechat
vysvìtit faráøem.
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Zjevení a návtìvy mula
po pohøbu
Veobecnì se vìøí, e se mrtvý
(mulo) pozùstalým po pohøbu
zjeví (ukáe). Mrtvý pøichází
poprvé nejèastìji tøetí den po pohøbu a ten den je rovnì pozùstalými oèekáván. Ale mùe pøijít
i pozdìji. I moji respondenti nejèastìji hovoøili o tøech dnech,
pøípadnì o týdnu èi 14 dnech.
Dalí autoøi, kteøí se tomuto tématu odbornì vìnovali, zaznamenali, e mrtvý mùe pøijít dokonce
K romskému ivotu - i duchovnímu - patøí hudba.
a po mìsíci nebo po esti týdFoto: Jaroslav Balvín.
nech.
Doba, po kterou mulo po pohøbu navtì- ve v takovém stavu, v jakém to zanechali.
vuje pozùstalé, je - jak respondenti uvedli - Pøesto tyto rodinné tradice (které se v rámci
rùzná. Nìkteré pozùstalé chodí zemøelí na- jednotlivých rodin lií) udrují.
vtìvovat kratí dobu - trvá to týden nebo
Na Slovensku je jetì tradicí nasypat
dva, ne èlovìk úplnì odejde, jiné déle. na zem popel a následnì zjiovat, zda jsou
Vìtina lidí pøi dlouhodobých návtìvách na podlaze stopy, nebo pøipravit na stùl lamula trpí - kadou noc jsem se budila a slye- vor s mýdlem a ruèníkem a poté zkoumat,
la ukání holí - to jak se manel ourá na zda byly pouity.
záchod, trvalo to asi pùl roku. Po pohøbu
n
se konkrétní zemøelí zjevují tìm z rodiny, kdo Poznámky
1 Jak uvádí etnografka E. Horváthová v Èeskoslovenské
je mìli nejradìji.
vlastivìdì v kapitole o rodinných zvycích a obyèejích
(Èeskoslovenská vlastivìda. Díl III.  Lidová kultura.
Lidé se na návtìvu mula tøetí den po
Praha 1968. Oddíl:2. Slovenská kultura: kapitola X. 
pohøbu tradiènì pøipravují. Tradicí je pøiRodinné zvyky a obyèeje, str. 572).
chystat pro mrtvého nìco k pití a k jídlu
Výzkum, z nìj tento èlánek vychází, se realizoval od kvìtna
a ráno se ujistit, zda mrtvý doma byl. Pøí- 1998 do dubna 1999 a je souèástí diplomové práce z kulturní
padnì Romové vìøí, e jim mrtvý dá nìjaké antropologie, obhájené na FSV UK v Praze (Kvízová, Lucie:
Význam smrti v postojích moderní romské elity. Praha 1999).
znamení o své pøítomnosti nebo e se jim Tato
diplomová práce je základem pro doktorandskou práci
zjeví ve snu. Návtìva se mùe také ohlásit (fakulta etnologie FF UK v Praze) na téma: Magické a racionální v postojích moderní romské elity.
znamením.
Veèer pøed návtìvou se pro mrtvého
Mgr. Lucie Hrdlièková (*1973), doktorandka na katedøe etnologie FF UK v Praze, spolupracovnice Centra výna stùl nebo do okna pøipraví to, co mìl rád
zkumu vývoje osobnosti a etnicity pøi FHS UK v Praze.
- napø. panák tvrdého nebo hrníèek
Zabývá se výzkumem kulturní identity a rodinných obyèejù romské komunity v Praze.
s vodou a cigaretu. Èeká se, kdy si mulo
pro pøipravené vìci pøijde. Ètvrtý
den ráno se rodina sejde a dohaduje se a zjiuje, zda se nebotík pøipravených vìcí dotkl:
zda ve zùstalo ve stavu, v jakém
to bylo zanecháno, zda ucmrndnul vodu, zda je voda troku
vylitá a cigareta celá, nebo se
zkoumá, zda mrtvý do nìèeho
strèil èi s nìèím pohnul. Voda,
alkohol èi jídlo se potom vylije a
vyhodí; nezávisle na tom, zda se
jich mrtvý dotkl èi ne.
Pøítomnost mula se dále
zjiuje napø. tak, e se nasype
na podlahu nebo na stùl mouka a
èeká se, zda v ní mulo nechá
otisky nohou nebo rukou (èasto
uvádìný pøíklad). Respondenti
Z pouti v Saintes-Maries-de-la-Mer.
Foto: Jaroslav Balvín.
se shodli na tom, e vdy zùstalo
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ZE VECH
NÁRODÙ A RAS

Romové v èeských církvích a náboenských spoleènostech

Martin Koøínek, Ondøej Kováè, Klára Tydlitátová, Zdenìk Vojtíek
Romové jsou souèástí èeské spoleènosti, a tak se s nimi samozøejmì
setkáme i mezi èeskými køesany. Následující ètyøi pohledy si nedìlají
nárok na vyèerpávající výèet romských komunit v církvích - výbìrovì
se dotýkají práce romského pravoslavného knìze, aktivit svìdkù
Jehovových a plzeòského pentekostálního sboru Penúel. Z diplomové práce romského studenta pak vyjímáme kapitolu o misii a sociální
práci mezi Romy, kterou koná øímskokatolická církev.
redakce
jazyk nesnadný, zvládl otec Dudá sloit
Romské pravoslavné spoleèenství
rozdílové zkouky po pùl roce pobytu v Ruv Rokycanech
munsku a mohl zaèít øádnì studovat. Po pìtiDne 19. ledna 2003 probìhla médii zpráva letém studiu se otec Dudá vrátil zpìt domù
o vysvìcení pravoslavného knìze otce diá- a byl vysvìcen.
kona Mgr. Davida Dudáe. Proè právì o nìj
Chrám, kde romský duchovní slaví svajevily sdìlovací prostøedky takový zájem? tou liturgii, proel zajímavými dìjinnými
Stal se prvním romským pravoslavným du- zvraty. Pùvodnì byl v roce 1609 postaven
chovním v Èeské republice.
kostel podobojí, po roce 1620 byl zkonfiskován katolickou církví.V posledních letech
zùstával prakticky nevyuitý, protoe rokycantí katolíci se scházejí ve velkém kostele
Panny Marie Snìné na námìstí. Proto høbitovní kostel Nejsvìtìjí Trojice pøes nákladné opravy postupnì chátral. Jetì pøed
skonèením studií otce Dudáe zakoupila na
splátky chrám pravoslavná církev. Byly nutné mnohé opravy, které nový duchovní øídil
z Rumunska pomocí mobilního telefonu. Podobným zpùsobem se staral i o chod farnosti, která v Rokycanech zaèala vznikat.
Mnozí z pravoslavné komunity se ujali
úprav kostela. Farníci kostel vymalovali
Pravoslavný kostel v Rokycanech.
a vyrobili ikonostas. Dnes chybí dokonèit
Foto: Klára Tydlitátová.
opravu fasády a drená. Na to zatím chybí
Otec Dudá vyrùstal v øímskokatolické finance.
rodinì. Ji od útlého dìtství touil stát se
Po vysvìcení narazil otec Dudá na dalí
duchovním a na cestu pravoslaví ho pøi- problém. Duchovnímu bylo jasné, e musí
vedl zájem o historii Východu. Velmi na nìj bydlet v místì své farnosti, avak první átaké zapùsobil film o svatém novomuèed- dost o byt ztroskotala na neprunosti úøadù.
níku vladyku Gorazdovi. Zaèal pak pilnì Pøísluníci pravoslavné církve v Rokycastudovat pravoslaví a po skonèení povin- nech si uvìdomují, e se na nì jejich spoluné kolní docházky uvaoval o studiu v se- obèané èasto dívají jako na místní kuriozimináøi nebo o vstupu do monastýru. Jeho tu. Kdy projdu po Rokycanech, lidé se za
volbu vstoupit do semináøe podpoøil teh- mnou ohlíejí a slyím, jak za mnou øíkají, e
dejí biskup olomoucko-brnìnský Jan Po- je to ten cikánský faráø, øíká otec Dudá.
lanský. Pro studium byl vybrán monastýr Pravoslavná církev v Rokycanech nepùsemináø v rumunské Moldávii v oblasti sobí jen duchovnì, ale stará se i o sociální
Neamt, protoe pravoslavná církev v Èeské oblast. Vzhledem k tomu, e vìtinu
republice právì navazovala dobré vztahy pravoslavných vìøících v Dudáovì fars církví rumunskou. Pøestoe rumuntina je nosti tvoøí Romové, vznikla v rámci farnosti
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Otec Dudá pøi bohoslubì.
Foto: Klára Tydlitátová.

Romská duchovní mise. Je to dalí z pokusù stmelit rokycanskou romskou komunitu. Øada romských spolkù a organizací,
které zde vznikly, ztroskotaly na nejrùznìjích neúspìích, které se snad podaøí zlomit díky osobnosti otce Davida Dudáe.
Na svatou liturgii v chrámu Nejsvìtìjí
Trojice dochází také asi ètyøi ukrajinské rodiny. Na nezájem ze strany mladých lidí si
otec také nemùe stìovat. Nìkteøí mladí
pøicházejí s rodinou, ale vìtina si najde
cestu do chrámu sama. Duchovní si to vysvìtluje ohlasem na vnitøní potøebu spirituality u romských dìtí. Právì pravoslaví,
které je, jak øíká historik umìní a religionista
PhDr. O. A. Kukla, pozoruhodnou duchovní hodnotou mezi Východem a Západem,
inspiruje svými mystickými prvky romskou
mláde. Ta tak mùe navazovat na své kulturní koøeny a uvìdomit si jejich hloubku a
jedineènost.
Otec Dudá upozoròuje na výjimeènost
èeského pravoslaví. Na území Velké Moravy bylo první pravoslavné slovanské biskupství. A o mnoho let pozdìji, v 10. století, se dostalo pravoslaví na Rus. Specifikem pravoslaví v èeských zemích je tudí
jeho historické prvenství. Otec Dudá také
vyzdvihuje obìtování se pravoslavné církve za druhé svìtové války, kdy ukrývala
atentátníky na øíského protektora Heidricha. Byla pak zakázána a vìtina duchovních v èele s biskupem novomuèedníkem
Gorazdem popravena. A èím je zvlátní pravoslavná církev v Rokycanech? Aè se tomu
otec Dudá brání, je jeho farnost unikátní.
Nabídla romské minoritì v mìsteèku sebeurèení a podporu nejen duchovní, ale
i sociální. Bude asi chvíli trvat, ne si lidé
zvyknou na fakt, e jejich romtí spoluobèané jsou pravoslavného vyznání.
Není divné být Rom, ani není divné být
pravoslavný køesan, ale je divné být Rom
pravoslavného vyznání, komentuje situaci otec David Dudá.
n
Klára Tydlitátová
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U Jehovy
romská otázka neexistuje
Toto tvrzení tvoøí páteø poøadu radia ROTA,
nazvaného Biblické øeení tzv. romské otázky. Prostøednictvím internetového rádia
ROTA1 tak svìdkové Jehovovi oslovují
Romy ve svých sborech i mimo nì. Bùh
nestraní ádnému národu a poèítá ve svém
zámìru s lidmi vech národù a ras, zdùrazòuje poøad, který byl v délce osmnácti
minut odvysílán poprvé 3. èervence loòského roku. Nacionalismus a rasismus má svùj
pùvod v ïáblu, uvádí poøad jasnì.
Internetové vysílání má ovem omezený dosah, pøiznává v praském ústøedí
(bételu) Eduard Sobièka, jeden z pøedstavitelù Náboenské spoleènosti Svìdkové
Jehovovi. Romù, kteøí mají takový pøístup
k Internetu, který
by jim poslech
rádia ROTA dovoloval, je toti
málo. Není to ale
jediný prostøedek, jakým svìdkové oslovují
romskou meninu. Promítají
také video s romskou tematikou
Traktát v romtinì.
a známé traktáty
ivot v pokojném novém svìtì distribuují také v romtinì.
Hlavním prostøedkem misie je ovem
osobní kontakt. Podle prùzkumu, který tato
náboenská spoleènost provedla roku 1999,2
navtìvuje sbory svìdkù Jehovových celkem 592 Romù, co jsou asi 4% vech èeských svìdkù. Dalích 476 Romù se svìdky
pravidelnì studuje. Nìkteré sbory svìdkù
(napø. v Chomutovì a jinde v severních Èechách) jsou tak tvoøeny a z jedné ètvrtiny
Romy.
Podle prùzkumu reagují na romské svìdky v misijní slubì (ve dvojicích dùm od
domu) jejich romtí spoluobèané ponìkud
lépe ne na svìdky, kteøí romský pùvod nemají. A - co je jistì zajímavé - 13% Neromù
údajnì pøijímá romské svìdky lépe, ne by
pøijali svìdky jiné ne romské národnosti.
Je to snad dáno dobrým spoleèenským vystupováním a upraveným zevnìjkem romských svìdkù, co èeskou vìtinu, do znaèné míry zajatou stereotypy a pøedsudky,
patrnì pøíjemnì pøekvapí.
Oceòuji, e svìdkové Jehovovi jsou
upøímní lidé, øíká pan Vojtìch Ferenc, Rom
z praského sboru na Proseku. Romové se
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aktivit evangelikálních církví vak pøirozenì
nastala a po pádu totality. Díky návtìvám
romských komunit, oslovování na ulici nebo
poøádání letních evangelizaèních táborù
vzniklo v Èechách i na Moravì nìkolik desítek romských nebo smíených køesanských spoleèenství.
Na Plzeòsku byl silným impulsem pro
evangelizaci pøíjezd jihokorejského kazatele
Sang Hee Nama z organizace Velvyslanci na
místì Kristovì (Ambassadors for Christ).
Roku 1998 se Sang Hee Nam spojil s èeskými
køesany (pøedevím) z Apotolské církve
a zapoèal misii (mimo jiné i) mezi plzeòskými
Romy.
Rom na kazatelnì sboru svìdkù Jehovových.
Foto: archiv NSSJ.
Dnes se v administrativní budovì Èeskobratrské církve evangelické v Nemejcovì
dopoutìjí chyb, ale spoleènost na nich vidí
ulici v Plzni schází kadou nedìli odpoledne
jenom to patné. Kdeto svìdkové Jehosbor Penuel (hebrejsky Tváø Boí - podle
vovi se jim upøímnì snaí pomoci, aby u
Genesis 32,31), který navtìvuje asi padesát
chyby nedìlali. Jsem astný, e jsem ji
Romù (asi 25 dospìlých, pøevánì støeddvacet let v Pravdì. V Bibli se píe, e pravního vìku, a asi 25 kolou povinných dìtí).
da nás osvobodí, a já jsem byl osvobozen
Shromádìní trvá nìco pøes dvì hodiod mnoha vìcí. A vidìl jsem mnoho Romù,
ny. Vedou je romský pastor Ivan Èonka
kteøí døív ili patným ivotem, a tato Prava jeho kolega, Zdenìk Neumann. Prùbìh
da je osvobodila také.
n
bohosluby se prakticky nelií od neromZdenìk Vojtíek
ských letnièních setkání. Úvod obstarají
Poznámky
drmolivì pøednáené, a proto obèas nesro1 http://www.dzeno.cz
zumitelné modlitby, prokládané nezbytný2 Nai romtí bratøi, sociologická studie ve sborech
svìdkù Jehovových v Èeské republice. Vydalo oddìlení
mi souhlasnými výkøiky: Amen, Haleluja,
Public Affairs NSSJ v ÈR.
Sláva Pánu  Sál potemní, uvolnìnou,
témìø diskotékovou náladu navodí popovì
Romové pøed Tváøí Boí
rytmické, chytlavé songy doprovázené synPodle pastora sboru Apotolské církve tezátorem a basovkou. Aby mohli zpívat
v Orlové Tadeusze Gaura Romové pøijímají skuteènì vichni, jsou texty písní (støídavì
evangelium snadnìji ne Neromové, protoe èeské a romské) promítány na èelní zeï sálu.
jsou vnitønì duchovnì otevøenìjí. Poèítají
Na øadì je více ne hodinové kázání,
s tím, e nìjaký Bùh existuje. Kadý Rom pastor Zdenìk (který není Rom) nabádá
nìjak vìøí. Jsou otevøeni pro duchovní svìt Romy ke vzdìlávání v náboenství, nebo
podobnì jako Afrièané v bui, kteøí té vìøí musejí umìt vysvìtlit, v co vìøí, aby mohli
rùzným vìcem a nemají takový problém svìdèit o Kristu ostatním. Malé holèièky
s tím, e je nìjaký Bùh. Èei mají s vírou leí na linoleu u východu ze sálu a kreslí si,
v existenci Boha vìtí problém.
kluci v poslední øadì chroupají brambùrky
Ji v osmdesátých letech minulého sto- a prohlíejí si èasopis, vìtina návtìvníkù
letí se starala Bratrská jednota baptistù o vak bedlivì naslouchá. Pøes svou délku
romské dìti v Brnì, hlavní vlna misijních má promluva spád, jen koda, e øeèník pravidelnì odsekává odstavce vytìknutím slova Haleluja, které tu
zní spíe jako temné
zaklínadlo ne jako pùvodnì radostné zvolání
Chvalte Hospodina.
Na plzeòský sbor
Penuel jsou navázány tøi
romské skupinky z køesanského centra Amen
v Horovském Týnì
Z plzeòského romského sboru Penúel. Foto: Klára Tydlitátová.
a romský sbor v Radnici.
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Z plzeòského romského sboru Penúel.
Foto: Klára Tydlitátová.

Pro evangelizaci Romù se v Praze angauje Armáda spásy, její klub v roce 1996
zaèala navtìvovat i romská mláde. Armáda organizuje dìtské bohosluby i volnoèasové aktivity.
V Chebu vedou køesanskou misii manelé Novotných z Èeskobratrské církve evangelické. Zaèali na faru zvát romské dìti, které
nemìly co dìlat a trávily volný èas na ulicích. Evangelizaci pak rozíøili i na dospìlé
a vytvoøili nový romský sbor. Jeho èlenové
poøádají misijní cesty do romských komunit mimo Cheb.
Do sboru výe citovaného Tadeusze
Gaura v Orlové chodí asi 30-40 Romù (pøiblinì polovina èlenù sboru). Vìtina z nich
konvertovala pøi absolvování misijních kurzù Alfa. Apotolská církev v Chomutovì
poøádá od roku 2001 vdy první nedìli
v mìsíci zvlátní bohosluby pro nìkolik
desítek Romù.
Na nedìlní bohosluby Køesanského
spoleèenství v Dìèínì pod vedením Jana
Cvejna pøichází pravidelnì 20-40 Romù, co
je nìkdy více ne polovina pøítomných.
Romské køesanské spoleèenství Radost
v Ostravì vedené pastorem Oskarem Najtem navtìvuje 60-80 dospìlých a 30-50 dìtí.
Martin Koøínek

n

Poznámka
V èlánku byly vyuity informace z èasopisu ivot víry
(listopad 2003) a z diplomové práce O. Kováèe: Cesty a formy
misijního svìdectví mezi Romy v Èeské republice na pøelomu
tisíciletí (ETF UK, 2003).
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Podoba misijní sluby
øímskokatolické církve mezi Romy1
Nejvìtí køesanské církvi v Èeské republice odpovídá i rozsah èinnosti v oblasti pastorace a misie mezi Romy. Tato èinnost spoèívá v práci knìí, laikù a pøedevím øeholních øádù. ( )
K církevním øádùm, které se rozhodly
zamìøit na misijní a sociální èinnost i mezi
Romy, patøí Salesiáni sv. Dona Boska èi Malé
sestry Jeíovy. Na poèátku je tato èinnost
v øádu Societas Jesu.
Salesiánská støediska se zamìøují na
romskou mláde rùzného vìku. Jsou to støediska v Ostravì, v Èeských Budìjovicích
a v Teplicích. Tato støediska vznikala postupnì bìhem devadesátých let. Spoleèné
je pro nì právì to, e jsou situována do
míst s vysokou koncentrací romského obyvatelstva, a to spíe problémového; tìmito
problémy jsou vysoká kriminalita, prostituce, problémy s výukou na základních
kolách. Salesiánská støediska navazují na
metodiku a zkuenost salesiánského øádu,
který se vdy zamìøoval na problémovou
mláde. ( ) Èinnost støedisek spoèívá vedle pravidelné oratoøe (herna), kroukù a douèování také v mnoství meních jednorázových akcí, výletù a prázdninových pobytù. Snahou je vytvoøit prostøedí, kde
mohou mladí lidé uiteènì strávit svùj volný èas, rozvíjet své schopnosti, záliby a také
proít pøátelství a dobrodruství s kamarády.
Aktivní pøítomností pedagogù se snaí pøedcházet negativním vlivùm. V prostorách støediska pøi poøádaných akcích se nesmí kouøit,
nepodává se alkohol a netolerují se drogy.
Podle programu støediska v Teplicích lze
ukázat, jakého zamìøení jsou nabízené aktivity, které støediska nabízejí. Krouky:
poèítaèe, meteorologie, nìmecký a anglický
jazyk, výtvarná èinnost, zpìv, jak se stát
dospìlým, míèové hry, fotbal, volejbal, povídání o Bibli, diskusní skupiny. Douèování:
matematika Z i S, èeský jazyk, anglický
jazyk. Nepravidelné akce:
letní tábory, Léto v sídliti
= ètyøtýdenní program (výlety, sportovní akce, víkendové pobyty pro dìti ze sídlitì).2
Pracovníci tìchto støedisek si nejèastìji stìují na
nedochvilnost a nepravidelnou docházku romských
dìtí. Také se dosud nepodaøilo vyøeit problém nechtìné segregace romských a
neromských dìtí, která se

objevuje ve vech støediscích, kam chodí i
romská mláde. ( )
Odlinou formu práce mezi Romy nalezneme v prostøedí øádu Malých sester
Jeíových.3 ( ) Charakteristické pro jejich
spiritualitu je, e zakládají své fraternity
vdy nejblíe k tìm, kterým mají ukazovat
zvìst evangelia svým prostým ivotem.
Napø. v západní Evropì putují spoleènì
s koèovnými Romy. ( )
V Èeské republice ijí Malé sestry
Jeíovy uprostøed jednoho praského
sídlitì a od roku 1992 v Dìèínì-Boleticích
na sídliti, kde je cca 60-80% Romù a vichni Romové i Neromové patøí mezi sociálnì
slabé vrstvy. Bydlí zde tøi sestry v dvoupokojovém bytì v bìném panelovém domì.
Romské dìti i dospìlí se s nimi setkávají na
ulicích nebo na chodbì panelového domu,
kde bydlí. Ve vední den chodí vechny
sestry do zamìstnání. Kadou sobotu mají
tzv. den otevøených dveøí, kdy zvou k sobì
na návtìvu kadého ze svých sousedù
nebo ony navtìvují je. Nejèastìji a v nejvìtím poètu je navtìvují romské dìti.
S nimi si povídají, zpívají z køesanského
zpìvníku etc. Pro Romy na sídliti i pro
ostatní jsou ony první (a èasto i jedinou)
pøíleitostí setkat se s køesanstvím pøímo.
Nìkteré romské eny vyuívají tuto monost
k osobním pastoraèním rozhovorùm ( )
Dalím katolickým øádem, který se zaèal
misii mezi Romy vìnovat, je øád Societas
Jesu. Tento øád je svou tradicí na èeském
území známý, avak s oficiální èinností mezi
Romy je v úplných poèátcích. Na zaèátku
tøetího tisíciletí zaèal pùsobit v severních
Èechách v Mostì na sídliti Chánov. Èlovìk, který podal podnìt k této specifické
èinnosti, byl páter Frantiek Lízna ( ) Jeho
vlastní pojetí sluby vem oputìným a odstrkovaným je to be with (být s nimi), vyjadøující jasné vìdomí potøeby dlouhodobì
se zabývat Romy, jejich osudy a problémy.
V roce 2000 podal písemný návrh projektu

Ilustraèní foto: Jaroslav Balvín.
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Boh vetko vidí
Obèas se podaøí, e u první pohled na
knihu upoutá vai pozornost. Toto je ten
pøípad. Výrazný titul a fotografie skupinky
romských en a dìtí, stojících pøed velkou
nástìnnou malbou ukøiovaného Krista,
pùsobí neobvykle. Neobvyklé je ale i to,
co je uvnitø.
Na zaèátku této publikace stál roèní
terénní výzkumný projekt s názvem Religiozita slovenských Romù. Uskuteènil se
v letech 2001-2002 za podpory Open Society Institute a Roma Culture Initiative v Budapeti. Na jeho realizaci se podíleli sloventí odborníci z oblasti etnologie (A. B.
Mann, Z. Palubová a J. Mináè), religionistiky (M. Kováè, T. Podolinská, D. Djuriièová a A. Kovács) a romtí odborníci
(A. Botoová a R. Pivoò).
Výbìr lokalit pro výzkum zohledòoval
nejen poèetnost romské populace, ale také
to, aby byly zastoupeny jednotlivé regiony Slovenska a byla pokryta i rùznost konfesí, ke kterým se jejich obyvatelé hlásí.
Tento dvojjazyèný sborník je velmi
pøehlednì uspoøádán. Po obsahu (slovensky, romsky a anglicky) a pøedmluvì editorù je otitìna ikovná orientaèní pomùcka pro ètenáøe - mapka Slovenska s vyznaèenými místy výzkumu. Patnáctistránková obrazová pøíloha uprostøed knihy od
sebe oddìluje slovenskou a romskou verzi textu. Za kadou studií je poznámkový
aparát a údaj o autorovi, nechybí anglické
resumé.
Vichni autoøi mìli k dispozici stejný
rámcový dotazník, téma ale mohli pøizpùsobit vdy podle konkrétní situace na místì
výzkumu. Tím vzniklo devìt samostatných

studií, z nich kadá kromì jiného prostøedí
a skupiny sleduje i rùzné aspekty duchovního ivota Romù. Odborné texty jsou prokládány pøímými vyprávìními informátorù, nìkdy i celými krátkými pøíbìhy v romtinì (se slovenským pøekladem) nebo ve
slovenském náøeèí jednotlivých lokalit. Tyto
ilustrace celý text velmi výstinì dokreslují
a vtahují ètenáøe do zvlátní atmosféry.
Kombinací etnologického a religionistického pøístupu tak vznikl docela plastický
obraz zkoumané problematiky. Je koda, e
se na výzkumu (nebo alespoò na korekturách textu) nepodílel ádný teolog, jak bychom mohli vzhledem k tématu oèekávat
(i kdy - kolik teologù se zajímá o romský
svìt?). Publikace obsahuje zbyteèné chyby, jako napøíklad to, e u výètu Desatera
Boích pøikázání (s. 77) chybí odkaz na pøísluný biblický èi liturgický text, z nìho
autor citoval; není to pøece lidová øíkanka!
Pøekvapuje i skuteènost, e pouívání názvù církví ve sborníku není sjednoceno, témìø výluènì autoøi pouívají zkrácené hovorové tvary, napøíklad jen baptisté (pro
Bratrskou jednotu baptistù), evangelíci
(pro Evangelickou církev augsburského vyznání), kalvíni (pro Reformovanou køesanskou církev na Slovensku), pøitom oficiální názvy nikde neuvádìjí. Kdy autorka
výzkumu v Bardejovì mluví o salesiánech, vìtina rozpozná Salesiány sv. Dona
Bosca, ale v pøípadì sester-bazilejek jistì
kadý neví, e se jedná o øeckokatolický Øád
sester svatého Bazila Velikého - tady ovem
autorce unikla i informace, e sestra Atanázia, její èinnosti jen neurèitì zmiòuje (s.
104), je právì baziliánka, vysokokolsky
vzdìlaná Romka, která svùj øeholní ivot

zasvìtila práci
s Romy na východním Slovensku, kde také zaloila dìtský pìvecký
sbor Devleskere èhave
(Boí dìti). Nejasná jsou tvrzení, e nejdùleitìjí funkcí duchovní písnì je íøit víru
(s. 43), nebo e v romském kultu mrtvých
jde o prolínání starího pøedkøesanského základu a køesanské ideologie (s. 27).
Jak editoøi uvádìjí, jedním z dùvodù
vzniku této publikace bylo, e v této oblasti existuje patná informovanost, e
jsou u nás (respektive na Slovensku) v poznávání romské duchovnosti mezery. Kniha ve svém podtitulu slibuje, e otevøe
dveøe do duchovního svìta Romù. Kdo
by oèekával kompaktní a vyèerpávající
studii o romském náboenství, bude asi
zklamán. Není to uèebnice ani encyklopedická pøíruèka. Autorùm o to ani nelo,
zámìrnì se vyhnuli jakémukoli zeveobecòování èi objektivizování. Chtìli nabídnout nìkolik pohledù a pøístupù, které
by tento pestrý a rùznorodý svìt dokázaly pøiblíit. A to se, myslím, povedlo.
Andrea Hudáková

vytvoøení nové komunity Societas Jesu
v severních Èechách zamìøenou na Romy
a souití Romù a Neromù. ( )
Na sídliti Chánov se ji také v místní
základní kole vyuèuje náboenství, kam
chodí zhruba 100 romských dìtí. Pravidelnì jsou nìkteré dìti køtìné litomìøickým
biskupem Kouklem, který je povìøen Èeskou biskupskou konferencí k pastoraci Romù.
V Litomìøické diecézi slouí dalí knìí,
kteøí vedle svých bìných povinností dávají
zvlátní zøetel na pastoraci romského obyvatelstva ve své farnosti. Je to páter Janèík
v Ústí nad Labem a páter Procházka v Dìèínì. Pavel Procházka byl do litomìøické
diecéze poslán brnìnským biskupem, aby
se zde vìnoval pastoraci Romù. (...) S po-

mocí zdejího kaplana se vak mùe plnì
vìnovat Romùm témìø v celých severních
Èechách. Jezdí za Romy do Èeské Kamenice, do Ústí nad Labem, Pøedlice, kde slouí
kadý ètvrtek mi speciálnì pro tamìjí
Romy, i na dalí místa s vyí koncentrací
romského obyvatelstva. Jeho krédem je
pøiblíit se k lidem a navázat s nimi pøátelský vztah, aby jim tak mohl slouit evangeliem Jeíe Krista. Vykonává návtìvy
v jednotlivých romských rodinách a vede
s nimi rozhovory o znalostech bible, Desatera, o Bohu etc. Pokud je poádán o køest,
vysvìtlí vdy, co znamená být pokøtìn,
a vyaduje alespoò základní znalost Desatera. Jak on sám øíká:
Romové nechávají své dìti køtít, jak oni
øíkají, e je to tradice, ale je dobré si vim-

nout, co se za tímto pøáním skrývá. Romové
mají velký citový vztah ke svým dìtem
a chtìjí, aby jejich dìti byly ochránìny ...
a to není pøíli vzdálené od køesanství...4
O Vánocích 1999 pokøtil v pøedlickém
kostele po tøímìsíèní pøípravì 16 romských
dìtí. O letních prázdninách poøádá letní
tábory pro vybrané romské dìti po dohodì
s jejich rodièi. Kadý ètvrtek (...) bývá
v Pøedlicích me, kam chodí tøicet a osmdesát Romù rùzného vìku. Pøi mi se zpívají
písnì v romtinì, které si sami Romové
pøeloili ze slovenského kancionálu. V rámci
své dovolené jezdí P. Procházka do romské
osady na východním Slovensku. ( )
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ARCHETYPY
JI Z INDIE

Rozhovor s Milenou Hübschmannovou a jejími studenty

Andrea Hudáková a Zdenìk Vojtíek

Doc. Milena Hübschmannová (*1933) vystudovala hindtinu a urdtinu na Filozofické fakultì UK. Stala se jedním ze zakladatelù
romistiky u nás, vìnovala se sbírání romského folkloru, pracovala
v Akademii vìd a vyuèovala romtinu na jazykové kole. V souèasnosti vede semináø romistiky pøi Indologickém ústavu FF UK. Rozhovor s ní a jejími romskými studenty se uskuteènil 19. února.
Jaké máte zkuenosti s projevy víry mezi
Romy?

Antonín Demeter: Já jsem ateista, ale moje
maminka je ze Slovenska a je vìøící. Není ale
ten typ èlovìka, který by chodil do kostela.
Vìøí, e Bùh stvoøil svìt a kdy tøeba jedeme autem a vidíme kostel nebo kaplièku,
tak se pokøiuje.
Cítíte, e je na víøe Romù nìco zvlátního?

Jana Hejkrlíková: Myslím, e Romové jsou
velmi tolerantní k ostatním vírám. Vzpomínám, e za babièkou jednou pøiel nìjaký
èlovìk a mluvil o Alláhovi. Babièka byla
katolièka, a tak jsem se jí pak ptala, kolik je
tìch Bohù, kdy jí nevadilo mluvit o Alláhovi. A ona mi øekla, e Bùh je jenom jeden,
ale e má mnoho jmen.

Jana Hejkrlíková: V tom vidím velký rozdíl
oproti katolické církvi. U nás se vìøí, e due
zùstává i po smrti a e se mùe vrátit v jiné
podobì. Tøeba kdy mi zemøela teta a kdy
se pak její dceøi narodila dcera, tak vichni
øíkali, e je to celá teta a dokonce dostala její
jméno. Vnímala jsem to tak, e ivot nekonèí,
kdy umøe tìlo.
aneta Èurejová: U nás v rodinì se také
vìøí v Boha, ale do kostela se nechodí, protoe Bùh je vude, nejen v kostele. Boha
mají lidé vlastnì v sobì.

Michal Miko: U Romù je zvlátní víra v muly.
U nás v rodinì se nesmìlo nechávat pøes
noc ádné jídlo, protoe by pøili mulové a
to jídlo by ráno bylo neèisté.

Milena Hübschmannová: S tìmi kostely je
to zvlátní. V Indii jsou chrámy relativnì
pozdní záleitostí. Obìtitì byla prostì na
zemi. Nevíme, kdy Romové z Indie odeli,
ale je moné, e to bylo døíve, ne se zaèaly
stavìt chrámy. A navíc - pro Indy jsou dùleitìjí domácí oltáøe ne chrámy. Mnoho
Indù do chrámù vùbec nechodí. Uctívá
doma jednu z podob vemocného a vudypøítomného Boha. A samozøejmì toleruje

ð Dokonèení z pøedchozí strany.
Dalí katoliètí knìí mají de facto také
na starosti pastoraci romského obyvatelstva, ale vìnují se této èinnosti spíe okrajovì, pokud jim to umoní jejich kadodenní
bìná práce duchovního ve farnosti a majíli k tomu vùli. S takovou intenzitou jako
Pavel Procházka v severních Èechách se
Romùm vìnuje i páter Jiøí Rous na jiní
Moravì ve farnosti Brno-Zábrdovice, která
èítá asi 40 000 èlenù a z toho je 10 000 romské národnosti. ( ) Systematickou práci
zaèal v centru Brna. S pomocí ze zahranièí
vybudovali vedle fary støedisko komunitní
práce, kam chodí romská mláde trávit volný èas. V jedné místnosti (...) jsou ètyøi stoly
na stolní tenis, pódium a aparatura s hudeb-

ními nástroji. ( ) Pak jsou zde dalí místnosti mimoèasových aktivit. Dvakrát a tøikrát týdnì mají dívky krouek vaøení, dennì
se koná douèování, jednou týdnì krouek
výtvarné výchovy a novì krouek kosmetiky. Kdo chce, chodí se modlit do kaple,
která je na faøe. Je zde monost hraní kuleèníku nebo navtìvování posilovny. Jednou za mìsíc se jezdí s nìkterými na víkend
ven z Brna. ( ) Páter Rous má k dispozici
dva profesionální pracovníky.
Vedle práce s romskými dìtmi se snaí
navtìvovat i jednotlivé romské rodiny.
Avak pøiznává, e je nenavtìvuje rád,
protoe ho neustále vyuívají ve svùj vlastní
prospìch, pùjèují si peníze nebo ádají
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toho, kdo uctívá jinou podobu. Take ta
tolerance, o ní mluvila Jana, moná pochází
ji z Indie podobnì jako schopnost obejít
se bez kostela.

Jana Hejkrlíková: Moje babièka chodila do
kostela jenom v nedìli, ale mìla doma svùj
oltáøík a kolem nìho fotky vech, které mìla
ráda. A pokadé se za vechny modlila. Nikoho nepøesvìdèovala o své víøe, ale s Bohem ila kadou chvíli.
A na tom jejím oltáøi byla Panna Maria?

Jana Hejkrlíková: Ano, ta vévodila celé
místnosti, byl to velký obraz Marie s malým
Jeíem. Køí tam byl také, ale Marie byla
dùleitìjí.

Milena Hübschmannová: V té osobì Marie
mùeme vidìt archetyp z Indie, ale protoe
Romové ijí nejménì tisíc let v evropském
prostøedí, tak samozøejmì kadý archetyp
získal nový háv. V posledních padesáti letech jsem u Romù vidìla minimálnì køíù (to
a teï v poslední dobì), ale vdy mìli Pannu Marii. Køí, to je pro Roma mulo, a tak to
nìkteøí Romové výslovnì øíkají: my nechceme køí, protoe nechceme muly.
Kdeto Panna Maria je enská síla, nazývaná v indickém prostøedí akti. Romové
jsou patrnì potomci pøedindoevropské,
mohendo-darské civilizace. A byla to asi
právì tato civilizace, která pøinesla úctu
k enské síle do indoevropského panteonu.
Ten byl døíve pøevánì muský. Dodnes se
s enskými bohynìmi setkáme v indickém,
velmi tolerantním prostøedí pøedevím na
vesnici, kde vliv pøedindické kultury zùstal
vìtí. A kdy si tuto úctu k enské síle Romové pøenesli do Evropy, nemohli ji samozøejmì nazývat akti, Durga nebo Káli, ale
o dovezení automobilem na návtìvu za
svými dìtmi. ( ) V církvi øímskokatolické
je páter Rous uznáván jako nejvìtí znalec
romské problematiky.
n
Ondøej Kováè
Edièní poznámka
Èlánek je èástí diplomové práce Cesty a formy misijního
svìdectví mezi Romy v Èeské republice na pøelomu tisíciletí (Evangelická teologická fakulta UK, Praha 2003). Kráceno v redakci Dingiru.

Poznámky
1 Prùzkum probìhl v letech 2000-2002.
2 In: Sborník Práce s romskou mládeí. Salesiánská provincie Praha - Odbor pastorace mládee. 2002. s. 89.
3 Následující výklad se opírá zejména o dopis malé sestry
Magdaleny Jeíovy vem, které bratr Karel Jeíùv volá
za sebou do fraternity malých sester Jeíových, ze záøí
1952 (vnitøní materiál øádu Malých sester Jeíových).
4 Ústní sdìlení.

DINGIR 1/200 4

r o z h o v o r

Studenti doc. Hübschmannové pøi rozhovoru.
Foto: Zdenìk Vojtíek.

musela dostat evropský háv. A to je Maria.
Anebo také svatá Sára?

Ale to je nedávná záleitost. Vychází z moderní legendy, e dvì Marie prchaly pøed
pronásledováním na loïce se svou romskou
slukou Sárou, a ta je zachránila. Take i ta
èerná Sára je archetypem v novém hávu.
A tìch archetypù je samozøejmì víc, ale doposud nikdo tu hloubkovou strukturu náboenství Romù nepopsal.
Romové tedy mají své vlastní náboenství.
Èasto se ale setkávám s názorem, e se Romové pøizpùsobí jakémukoli náboenství e napø. nechají pokøtít dítì od kteréhokoli
faráøe.

Milena Hübschmannová: Nìkdy se tvrdí,
e právì toto je dùkaz toho, jak jsou Romové málo náboentí. Ale ono je to naopak: Romové vìøí, e dítì pøichází do tohoto svìta z nìjaké jiné oblasti, kde je pod
vlivem nìjakých jiných sil, a e od tìchto sil
musí být oèitìno. Podstatný pøi tom je
oèistný obøad, a je to køest nebo jeho obdoba v jiných náboenstvích. Tradiènìjí
romské subkultury (tøeba Sintové) dokonce trvají na tom, e vechno, s èím rodièka
pøijde do styku, musí být spáleno.

Jana Hejkrlíková: A toté je u mrvého. Musí
se spálit ve, co mrtvý uíval, aby se jeho
due nevracela. Po mnì se mamce narodila
jetì holèièka, ale brzy zemøela. A mamka
na tom tehdy byla patnì s penìzi a tu postýlku nebo kolíbku nespálila, ale dala do ní
mou dalí mladí sestru. Ta se ovem budila ze spaní a køièela krtí mne, krtí mne!
A dìda mamce øekl, e vechno, co patøilo
té mrtvé Vìrce, mamka musí spálit. e se ta
její due vrací, protoe je tìmi svými vìcmi
spjata s tímto svìtem.
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Milena Hübschmannová: Chtìla bych se
vrátit k tìm faráøùm. Nesmíme zapomenout,
e indická spoleènost je kastovní. Náboenské povinnosti tam vykonávají pøevánì
bráhmani, a ti jsou specialisty na obøady.
Kdy Romové odcházeli z Indie, byli to
hlavnì hudebníci, øemeslníci, kováøi. ádné
bráhmany si s sebou nebrali. Z toho vyplývá, e obøadní sluby pro nì musí
vykonávat nìjaký jiný profesionál. A tím
profesionálem jsou pak knìí té kultury, do
ní Romové pøili.
Nií obøady mùe vykonat nìkdo
z romské komunity. Ale závané obøady,
které souvisejí s pøechodem èlovìka z jednoho svìta do druhého - a to je na prvním
místì køest a na druhém místì pohøeb musejí vykonat profesionálové. Nìkdy jsou
to samozøejmì i jiné obøady - napøíklad kdy
mulo pøíli otravuje, tak pan faráø pøijde vykropit dùm, - ale vìtinou si v tìchto ménì
závaných pøípadech Romové poradí sami.
Tøeba odtud pak mùe pøicházet dojem, e
víra Romù je povìreèná.

Milena Hübschmannová: Ano, èasto se øíká,
e náboenství Romù je snùka povìr. Já
ale slovo povìra nemám ráda. Pokud ho
nìkdo pouívá, pak tím naznaèuje, e je etnocentrický. V romském pøístupu k ivotu
je mnoho poznání, které se v západním, pøíli racionálním mylení ztratilo. To, èemu se
øíká povìra, je vlastnì nìjaký jiný druh poznání. Romové napø. velmi vìøí, e pokud
nìkdo poruí pøísahu nebo pøísahá køivì,
tak si ho ta pøísaha nakonec najde. A já bych
neøekla, e to je povìra, ale e to vychází
z urèité zkuenosti, e to je urèité poznání.
Stejnì jako Indové i Romové veøí v existenci karmy. Karma je skutek a je to také
odplata za skutek, anebo - jinými slovy - je
to návrat toho skutku k tomu, kdo ho uèinil.
Vrátit se mùe zítra, za deset let a Indové
vìøí, e tøeba a v pøítím ivotì. A návrat
naich skutkù, to také
není povìra, to je spíe poznání.
Jana Hejkrlíková: Já
si pamatuji, e kdy
nìkdo z Romù umírá,
tak za ním chodí mnoho lidí. Nejen se s ním
rozlouèit, ale také si
s ním vyrovnat úèty,
aby umírající mohl
odejít do toho jiného
svìta s opravdu vyrovnanou duí. Dnes

bych øekla, aby tu karmu mìl zase èistou,
ale jako dítì jsem to pod tímto slovem
samozøejmì neznala. Jenom jsem chápala,
e pro toho, kdo si nestihl vyrovnat úèty
s umírajícím, to mùe znamenat velké trauma.
aneta Èurejová: Nae babièka také øíkala,
e je nutné se vyrovnat s umírajícím, aby se
u nevracel.
Michal Miko: Nebotík nesmí mít boty, aby
nechodil a nevracel se mezi ivé.

Jana Hejkrlíková: A také se mu dávají peníze, aby se astnì dostal na druhý bøeh.
Kdy jsem u jako dospìlá èetla øeckou báji
o Cháronovi, tak jsem si na tento zvyk vzpomnìla.
Jak pøijímáte køesanskou misii mezi Romy?

Jana Hejkrlíková: Jednou jsem slyela pana
faráøe z Brna mluvit o misii mezi Romy. Opakoval ale vechny stereotypy o Romech napøíklad jak kradou apod. I kdy nepochybuji, e svou práci mezi Romy dìlá s èistým
srdcem (a nauèil se tøeba i perfektnì romsky), pøece je vidìt, e neopustil svoje postavení a e s Romy necítí. Myslím, e hroznì záleí na tom, zda chci nìkoho jenom
pouèovat a vychovávat, anebo zda ho prostì pøijmu s jeho zpùsobem ivota.
Milena Hübschmannová: Já bych to øekla
takto: roku 1991 chodili po jedné romské
vesnici na Slovensku faráøi a øíkali, e kdy
Romové nebudou volit køesanskou stranu,
tak jim nepokøtí dìti. A pak pøili svìdkové
Jehovovi a vzali Romy jako bratry a sestry.
Nedìlali rozdíl mezi gádi a Romy a byli
ochotni Romy pøijmout. A to je velmi dùleité. Podobnì napø. salesiáni v Bardejovì
spolupracují s Romy jako rovní s rovnými a
spoleènì se jim podaøilo pøestavìt kulturní
dùm na kostel, zasvìcený El-Pelému. n

Studenti doc. Hübschmannové pøi rozhovoru.
Foto: Zdenìk Vojtíek.
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r e c e n z e
hrdinská
kapitola církve?
Miriam Therese Winterová:
Z hlubin bezedných.
Pøíbìh Ludmily Javorové,
vysvìcené na øímskokatolického knìze
Cesta, Brno 2003

Ludmila Javovorová moná není jedinou
enou, která kdy byla vysvìcena na øímskokatolického knìze, ale je první, je svùj
pøíbìh zveøejnila. Tato slova èteme na
obálce knihy rozhovorù a komentovaných
vyprávìní americké autorky Miriam Thereze
Winterové. A u sama tato slova dokáí pøitáhnout zájem ètenáøù.
Historie Koinotés
Dnes u není asi ádných pochyb o tom, e
nejvýraznìjí osobou v podzemních strukturách katolické církve v dobách komunismu byl u nás knìz a biskup Felix Maria Davídek. Za dvacet let svého pùsobení se mu
podaøilo vytvoøit propracovaný systém
vzdìlávání a duchovní formace tajných knìí. Ve své skupinì Koinotés, která svou
evangelizaènì misijní aktivitou pokrývala
území Èech, Moravy, Slovenska i Rumunska, vysvìtil na 17 biskupù a edesát osm
knìí. A právì o nìm a o jeho aktivitách
vypráví kniha Z hlubin bezedných, která
obsahuje vzpomínky Davídkovy nejblií
spolupracovnice Ludmily Javorové.
Kniha je pøedevím líèením odporu
a tajného boje proti represivní politické
moci. Vzdálenì pøipomíná román japonského
autora usaku Endo Mlèení, v nìm autor
popisuje tragické pokusy køesanských misionáøù o zaloení tajných bunìk katolické
církve na území Japonska na pøelomu 16.
a 17. století. Na rozdíl od dávné historie se
vak v komunistickém Èeskoslovensku podaøilo biskupu Davídkovi podobné dílo reálnì vytvoøit. Díky nezlomnému úsilí, vitalitì
a invenci uvedl v ivot církevní struktury,
které zøejmì nemìly v celé východní Evropì obdoby. Èinnost této struktury
nejen budila odpor
u pøedstavitelù politické moci a pøedstavitelù oficiální
církve, ale - paradoxnì - setkala se
s nepochopením i u
mnohých pøedstavitelù církve podzemní.
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V tomto smyslu vyznívá poselství knihy
jednoznaènì - pøes vechny pochybnosti,
útoky a nepøátelství zùstane Davídkovo dílo
zapsáno v dìjinách katolické církve jako jedna z jejích nejhrdintìjích kapitol. Ústy
Ludmily Javorové líèí Winterová vznik Davídkovy skupiny Koinotés, popisuje dobrodruné okolnosti prvních tajných knìských svìcení v bývalé NDR i detaily kolem
prvních biskupských svìcení s apotolskou posloupností ji na sklonku 60. let.
Zjevné vak je, e centrum svého vyprávìní
i reálných dìjin Koinotés vidí Javorová pøedevím ve zcela mimoøádné události v ivotì podzemní církve - koncilu Koinotés v Kobeøicích u Brna o Vánocích roku 1970. Tento koncil si toti vedle otázek organizaèních (vytváøení sítì tzv. pekuliárních èili
zvlátních farností) vytkl za cíl projednávat
poprvé v novodobé historii katolické církve
teologické otázky spojené s moností knìského svìcení en.

Felix Maria Davídek.
Obì fotografie pocházejí z recenzované
publikace; jméno jejich autora není uvedeno.

I kdy s odstupem doby máme tendence
vidìt v tehdejích aktérech odporu proti komunistickému reimu spíe ducha nezlomnosti a hrdinství, Javorová ukazuje, e
i v dobách nejtvrdího politického útlaku
byli mnozí z nich pouze lidmi, se svými malichernostmi, pocity úzkosti a skrupulozity
(aby neporuili paragrafy církevního zákoníku) a obèas i pocity osobní rivality a animozity. Ohlednì svìcení en nedospìl koncil Koinotés k jednoznaènému závìru, naopak vedl k roztìpení celé skupiny, k odchodu ètyø ze esti Davídkem tajnì vysvìcených biskupù a bohuel u k nikdy nepøekonanému osobnímu nepøátelství. A tak
líèení následných dìjin vzájemného osoèování, které se u v dobách komunistické perzekuce zamìøovalo zejména na otázku Davídkova duevního zdraví, a posléze i období bolestné porevoluèní pacifikace podzemních struktur církve pøedstaviteli církve

oficiální (mnohdy s komunismem kolaborujícími), tvoøí u
jen smutný epilog celého vyprávìní.
Osobní
svìdectví
Pøes vechno
zamìøení na doby minulé nelze
Ludmila Javorová roku
øíci, e by kniha
1975.
byla historickým dílem. Je spíe osobním svìdectvím.
Pøednì o osobì Felixe Maria Davídka, který
byl Ludmiliným dlouhodobým rádcem
a který ji z moci svých biskupských pravomocí nìkolik dní po Kobeøickém koncilu
vysvìtil na katolického knìze. Javorová líèí
Davídka jako èinorodého èlovìka a pøedevím jako èlovìka velkých intelektových
a organizátorských schopností. Líèí ho tak,
e plastický portrét, který vyvstává ètenáøi
pøed oèima, neumonuje vidìt v Davídkovi
duevnì nemocného èlovìka. I kdy tuto
monost ve zvlátní shodì ji celá desetiletí
nadhazovali a nadhazují Davídkovi oponenti nejen z øad bývalé StB, ale i z Vatikánu,
èeské církevní provincie a i mnozí jeho spolupracovníci z disentu.
Kniha je vak pøedevím osobní zpovìdí
samotné Ludmily Javorové, kterou Davídek
po jejím vysvìcení na knìze ustanovil svojí
generální vikáøkou. Javorová vysvìtluje, e
otázka svìcení en nebyla v dobách poèínající normalizace ani v nejmením pokusem
o zneuití abnormální situace církve u nás,
ale spíe pokusem o maximální vyuití jejího potenciálu ve slubì lidem. Vysvìcení
na knìze bylo pro Javorovou vysoce riskantním podnikem, a v tomto smyslu projevem naprostého vydání se slubì a obìtí
církvi. Davídek pøedpovídal pokusy státní
moci zamìøené na fyzické zlikvidování církve
a ze zkuenosti svého ètrnáctiletého aláøe
si uvìdomoval, e tìmi, kdo budou nejvíce
trpìt duchovní nouzí v situacích náboenské perzekuce a vìznìní, budou eny. To
byl podle Javorové hlavní dùvod Ludmilina vysvìcení - stát se spícím agentem
církve, èekajícím jen a jen na své zatèení
a odsouzení, aby pak ve vìzení mohla rozvinout svátostnou èinnost zamìøenou na
duchovní posilu perzekuovaných en.
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Filozofický kontext
Nelze nevidìt, e kromì biografických líèení
se na hlubí rovinì kniha zabývá dvìma
velmi oehavými tematy: církví v dnením
svìtì a enstvím. Avak proti moná zjednoduenému oèekávání dneního ètenáøe nestaví autorka (Therese Winterová ani Ludmila Javorová) tato témata do protikladu.
Pøes vechnu kritiènost nepùsobí kniha
nikterak proticírkevnì. Javorová opakovanì
zdùrazòuje, e v souèasné dobì, kdy je vystavována dotazùm, zda nepomýlí na pøechod k jiné církvi, kde by mohla své knìství
veøejnì praktikovat, tìmto dotazùm vlastnì
nerozumí. V katolické církvi se cítí doma.
Církev miluje a chce jí slouit, jako jí slouila
celý ivot. A pokud se jí nyní dostalo zákazu praktikování knìství, nemá potøebu se
proti tomu bouøit. Ponìkud trpce znìjí tato
její slova tváøí v tváø vzkazu, jeho se jí dostalo postranními cestami z Øíma, e pouze
s pøihlédnutím k tìké situaci církve v komunistickém Èeskoslovensku pape anuloval
její exkomunikaci. Objektivnì vzato je vak
pravda, e líèení napìtí, úzkostí a schizmat,
které otázka svìcení en spustila u v dobách komunistické perzekuce mezi lidmi,
kteøí si jinak s dodrováním kanonických
pravidel pøíli hlavu nelámali, ukazuje, e
katolická církev jako celek není a dlouho
nebude k tomuto kroku ani uvaování o nìm
skuteènì zralá.
Souèasnì platí, e Javorová nikdy nebyla a není prototypem feministické buøièky.
Javorová pøijala své knìství jako obì
v extrémní situaci ohroení a spíe ne bojovým pamfletem je její kniha bolestným
odhalením nejhlubích záhybù enské due
a enské spirituality. Javorová se ke svìtu
vztahuje jako ena, a i kdy ve své knize
popisuje mnohé obdivuhodné muské osoby, mue pøi ètení jejího svìdectví musí pøepadat stud nad naí muskou hloupostí.
Kniha Z hlubin bezedných pøedstavuje
nespornì poutavé ètení. Hovoøí o událostech z nedávné historie církve u nás a jsem
si jist, e osloví nejen ty, pro nì realita tzv.
podzemní církve tvoøila souèást jejich ivota. Moná osloví daleko více ty, pro nì
jsou svìdectví o podzemních aktivitách katolické církve v komunistickém Èeskoslovensku u pouze poutavým historickým
vyprávìním.

judaismus,
køesanství,
islám

Helena Pavlincová, Bøetislav Horyna:
Judaismus, køesanství, islám
Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2003
Stejnojmenný slovník, který roku 1994 vydalo nakladatelství Mladá fronta, vykonal
v 90. letech dobrou práci, ale nové vydání
je nesrovnatelnì lepí. Zmìnil se nejen vydavatel. Nová kniha má daleko více hesel,
stará hesla jsou novì zpracována a zpravidla rozíøena. Autorský kolektiv se ponìkud
promìnil: z 18 se zúil na 14, ale byl posílen
- nejvýraznìji asi Bedøichem Noskem pro
èást o judaismu (v této èásti se autoøi zcela
obmìnili). Peèlivìjí je práce s pøevodem
cizích výrazù do èetiny, s etymologickým
vysvìtlením pojmù, s bibliografickými údaji apod.
Slovník obsahuje daleko více hesel
o osobnostech. Snad nejvíce je ale mono
ocenit novì zaøazená hesla, která se týkají
aktuálních jevù v náboensko-politické oblasti. Zásluhou Zdeòka Müllera a hlavnì
Miloe Mendela mùeme získat napø. základní údaje o hlavních silách izraelskopalestinského konfliktu. Skuteènost, e
napø. heslu islámská revoluce, je vìnována celá stránka, ukazuje, jak dùleitá byla
pro autory aktualizace.
Také grafické zpracování textu je nesrovnatelnì lepí: kniha obsahuje více tabulek,
novì jsou zaøazeny ilustrace (a to vìtinou
nikoli ty notoricky známé), kniha získala
i pøechodem na vìtí formát (B5), jiný øez
písma a grafickou úpravu vèetnì obálky.
Hlavní pøedností slovníku je ovem to,
e poskytuje dobrý základ pro srovnání tøí
monoteistických náboenství. Snad by ale
mohlo být jetì lepí, kdyby kniha obsahovala jednu èást (jistì kratí ne ostatní), která

n

Prokop Reme
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Pijáci vína (z egyptského rukopisu makámy
al-Harírího, 1334), ilustrace z knihy Judaismus, køesanství, islám.

by shrnovala hesla spoleèná vem tøem náboenstvím. Jistì: srovnávat je moné ji
nyní, ale nìkolik prùøezových hesel by mohlo ukázat nové monosti.
Zkrátka: pokud máme doma starý Slovník judaismus - køesanství - islám, nezbude nám, ne ho zasunout hloubìji do knihovny a koupit jeho nové, podstatnì pøepracované vydání. Zpoèátku nám to moná
pøijde líto, ale rozhodnì se to vyplatí. A budeme mít kromì jiného i jeden z dùkazù, e
èeská religionistika uèinila za deset let krok
dobrým smìrem.
n
Zdenìk Vojtíek

pohanský kruh

Volné sdruení ctitelù novopohanství zaèalo loni v létì vydávat èasopis Pohanský
kruh. Spektrum novopohanù úèastnících se
na tvorbì ètyøicetistránkového èasopisu
z øad Slovanù, Germánù, Keltù vede éfredaktor a due celého projektu, wiccan Jakub Achrer. Je znám také jako autor zajímavé a zdaøilé webové prezentace novopohanù u nás - Èarodìjnické zahrádky (http:/
/www.wiccangarden.com/casopis.htm).
Èasopis pojednává o vem, co
novodobý pohan ke
svému uctívání potøebuje. Dozví se
o historii náboenství a kultury, z nich
novopohané vycházejí, o významných
svátcích, bostvech
a jejich podstatì.
Kutilùm je dána pøíleitost zhotovit si
podle návodù kultické pøedmìty (picí roh),
podle receptù pokrmy, èi nápoje (domácí
medové pivo). Dále má ètenáø anci získat
hlubí znalosti o pøírodì kolem, napøíklad
o bylinách, kamenech a samozøejmì hlavnì
o jejich magických vlastnostech a monostech, jak tyto vlastnosti vyuít. V populaci zastoupení amané jistì pøivítají kapitoly o astrologii, mandalách, uzdravovacích
technikách. Ctitelùm karetních výkladù jsou
vìnovány kapitoly o tarotu. Na závìr nechybìjí samozøejmì ani recenze knih a aktuality
z novopohanské scény.
Cena èasopisu je stanovena na 25,-Kè,
roèní pøedplatné 200,-Kè. Pohanský kruh
vychází osmkrát roènì. O èasopis je moné
si napsat na adresu pkruh@centrum.cz .
Luká Halfar

n
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z p r á v y
svìdkové jehovovi vyluèovat. Vdy u nyní dovoluje svým neumoòuje dialog, je také mono dojít po
èlenùm krevní deriváty, o nich se jim pøed pøeètení oficiálních internetových stránek.4
v dialogu
Svìdkové Jehovovi nejsou importovanou
církví z USA, která nechce a nemá v èeském
prostøedí na co navázat. Na konci kvìtna
roku 2003 to na katedøe religionistiky
v Pardubicích v pøednáce s názvem: Na
co svìdkové Jehovovi mùou navázat
v èeské náboenské tradici?, vyjádøil pøedstavitel vedení Náboenské spoleènosti
svìdkové Jehovovi MUDr. Ondøej Kadlec.

Svìdkové a dìjiny
Pøednáku pan Kadlec zaèal výkladem
o íøení køesanství do zemí èeských. Zvlátì zdùraznil cyrilometodìjskou misii z 9. století, která byla urèena lidem mluvícím slovanským jazykem a zmínil rok 1079, kdy
pozdìjí èeský král Vratislav poádal papee
o svolení nechat pøeloit Bibli do èeského
jazyka. Této tradice si svìdkové Jehovovi
velmi váí, øekl.
Dalí dùleitou tradicí, ke které se svìdkové Jehovovi hlásí, je odkaz Jednoty bratrské. Ti, jen chtìli vstoupit do Jednoty
bratrské se zvlátì v prvních desetiletích
zøíkali urèitých výsad. Ten, kdo chtìl být
èlenem Jednoty bratrské, se musel oddìlit
od svìtské moci. Jako církev poutníkù,
kteøí nejsou nikdy doma v tomto svìtì se
nechtìli bratøi ovem zaplétat ani do správy
veøejných vìcí. Vyhýbali se jí tím spíe, e
si osvojili varování Chelèického pøed jakýmkoli spojením se svìtskou mocí. Bratøí
odmítali i úèast na vojenské slubì, která
byla proti jejich svìdomí. I svìdkové Jehovovi odmítají slouit z morálního pøesvìdèení ve zbrani.
Dalí podobnost s Jednotou bratrskou
vidí Ondøej Kadlec v misijní èinnosti svìdkù Jehovových. Èlenové Náboenské spoleènosti svìdkové Jehovovi mají jako povinnost uloeno vìnovat misijní èinnosti nìkolik hodin mìsíènì. Pùvodnì tito èlenové
obcházeli domy lidí s gramofony, na nich
jim pøehrávali záznamy kázání. Jít ve dvou
dveøe ode dveøí není v Èechách nic nového
- i Jednota bratrská se charakterizovala jako
církev poutníkù. Její èlenové putovali po
dvojících zemìmi èeskými, oslovovali lidi
a nabízeli jim evangelium.
Krev, autorita a dialog
V Dingiru è. 1 z roku 2003 autor èlánku
Velké malé zmìny píe: Lze tedy pøedpokládat, e vedení svìdkù Jehovových
bude brzy nechávat i otázku transfúze krve
na jednotlivci a nebude za rùzné postoje
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pìti lety ani nezdálo. Svìdkové tedy smìøu- Tam se píe, e se køesan nesmí úèastnit
jí k polidtìní 1
mezicírkevních hnutí.
Ondøej Kadlec ale tento závìr odmítá:
Pan Ondøej Kadlec k tomu ale øíká: DiaZákladní postoj se nezmìnil. Je vak po- log s lidmi jiného náboenství je ná denní
chopitelné, e pojednání v naí literatuøe chléb; je to velmi zajímavé a pouèné pøinejmùe na ètenáøe z vnìjku pùsobit rozporu- mením pro nai stranu. Bez otevøenosti
plnì. Ètenáø z vnìjku dospívá k domnìní, k dialogu by nakonec nebylo mono napsat
n
e se nìco upravuje nebo liberalizuje. ani tento èlánek.
Skuteènost je vak jiná, øíká MUDr. Ka- Ondøej Ipser
dlec.
Poznámky
1 Dingir, bøezen 2003, s. 7.
Dalím kontroverzním bodem je trestání
2 Franz, R, Krize svìdomí. Návrat domù, Praha 1998.
øadových svìdkù Jehovových za nedodr3 kolektiv, Lexikon náboenských hnutí, sekt a duchovení naøízení spoleèenstva. Èlen svìdkù Jeních spoleèností. CAD Press, Bratislava 1998, str. 384.
4 http://watchtower.org.
hovových musí  lpìt na uèení a pravidlech organizace, jejich poruení - jak
známo - pøináí pøísná kázeòská opatøe- otevøené dveøe
ní,2 praví ve své knize Krize svìdomí Raybételu
mond Franz. Tato opatøení se v posledních
letech zmírnila a záleí na míøe provinìní. Náboenská spoleènost Svìdkové Jehovovi
Úmìrnì tomu reaguje sbor. Vìtinou je na uspoøádala na sklonku minulého roku den
místì posílit slabého, který lituje svého za- otevøených dveøí ve svém republikovém
kolísání, nebo potìit toho, kdo byl obe- ústøedí v Praze na Èerném mostì a poskytla
lstìn èi hrubì pøemoen. Pokud nìkdo øíká, tak svým øadovým èlenùm i vem ostatním,
e má jiný názor, pak není svìdek Jehovùv kdo o to projevili zájem (akci pøedcházela
a bude to respektováno, vysvìtluje Ond- letáková kampaò zvlátì po samotném sídliti Èerný most), monost nahlédnout do
øej Kadlec.
Na jednu stranu se to jeví jako pocho- fungování této organizace.
Prohlídka sestávala ze dvou èástí. První
pitelná vìc, vdy jaký význam by mìlo
spoleèenství bez onoho spoleèného, bez byla výstavka v pøízemí, na které návtìvník
spoleèných hodnot, které mùou být vy- mohl shlédnout tiskoviny a jiné pøedmìty
nucovány? Druhou vìcí je, zda náboenská dokumentující pùsobení NSSJ v Èeskosloautorita, která je více èi ménì ve vech ná- vensku a Èeské republice od poèátku èinboenstvích (tampach), se zde nemìní na nosti a dodnes. Z prvního, jetì pøedváleèného, období zde byly vystaveny první èísla
moc.
A co kdy svìdek Jehovùv pøijme trans- èasopisù Stráná vì, knihy J. F. Rutherfúzi krve?, poloil jsem otázku dr. Kadlecovi. forda z tzv. Duhové øady, ale i gramofon,
To nemá jednoznaènou odpovìï, dokud který slouil k podomnímu pøehrávání desek
se nezjistí, proè to udìlal. Pod nátlakem? s kázáními. Na panelech mohl návtìvník
Ve chvíli slabosti? Nebo tím øíká, e ji shlédnout fotografie a kopie materiálù dokumentující pronásledování Svìdkù Jehonemá postoj svìdka Jehovova?
Diskutabilní je u svìdkù Jehovových také jejich
pøístup k ekumenickému
a mezináboenskému dialogu. V souèasné odborné
literatuøe se o svìdcích Jehovových mùeme doèíst
napøíklad to, e odmítají
jakýkoliv dialog s jinými
církvemi, povaují se za jediné pravé køesany a stoupence ostatních køesanských církví (vèetnì katolické) povaují za zbloudilé
èi ztracené. 3
K závìru, e svìdkové
Den otevøených dvìøí v praském bételu. Foto: Petr Vin.
tvoøí uzavøené hnutí, které
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z p r á v y
vových za 2. svìtové války a v období komunismu. Stejnému období byla vìnována
i zøejmì nejzajímavìjí èást výstavy, kterou
pøedstavovala rekonstrukce ilegální tiskárny a ukázky samizdatových periodik. Závìreèná èást byla vìnována Pøekladu nového
svìta Svatých písem a souèasné èinnosti
NSSJ.
Druhou èástí dne otevøených dveøí byla
monost projít samotný komplex bételu (tak
jsou ústøedí Svìdkù Jehovových nazývána) a nahlédnout nejen do zpùsobu pøekladu, pøípravy a tisku knih a èasopisù, ale také
do kadodenního ivota zde ijících Svìdkù - od knihovny a po prádelnu.
Celá akce se nesla v pøíjemném a pøátelském duchu, daném do znaèné míry asi
i tím, e drtivá vìtina vech návtìvníkù
byli samotní pøísluníci NSSJ. Co je moná
trochu koda, nebo akce skuteènì nabízela veøejnosti pøíleitost nahlédnout lidtìjí
stránku této mnohdy diskutabilní organizace.
n
Petr Vin

s díky ronovi

Velkého úspìchu dosáhl loni Juraj Plekanec,
bývalý øeditel praského a souèasný øeditel brnìnského Dianetického centra, jeden
ze zakladatelské generace scientologù u nás
po roce 1989. Je jedním ze ètyø zdejích
scientologù, kteøí dosáhli stupnì Clear
a vydali se po stupnici operujícího thetana.
Pøipomeòme, e toto
psychoterapeutické náboenství uèí o
estnácti stupních, po nich
se duchovní
podstata èlovìka (thetan)
mùe navrátit
zpìt ke svému
Juraj Plekanec.
boství. Tuto
cestu údajnì dokonèil zatím pouze zakladatel L. Ron Hubbard (1911-1986).
Juraj Plekanec má nyní pátý stupeò (OT
V), a je tedy z èeských scientologù nejdále.
Na mezinárodním reklamním letáku, který
pokroèilé kurzy propaguje, konèí Plekancovo svìdectví o jeho cestì k pátému stupni obvyklými slovy: Moje nejvìtí díky
patøí mému nejlepímu pøíteli Ronovi. n
Zdenìk Vojtíek
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novopohané
na semináøi
Ve ètvrtek 30. ledna vpodveèer se konal dalí
z pravidelných semináøù Spoleènosti pro
studium sekt a nových náboenských smìrù. Pozvání pøijali ètyøi pøedstavitelé novopohanství v Èechách: manelé Ileana a
Adrian (Stargard) Dragonari, stoupenci starogermánského náboenství Ásatrú, Dervan, pøedstavený slovanského novopohanského spoleèenství Rodná víra, a mladý mu Zahrada, pøísluník hnutí WICCA.
Tématu novopohanství bylo ji vìnováno
téma Dingiru (1/2001), take ani téma ani
hosté nejsou pro ètenáøe tohoto èasopisu
zcela neznámí.
V Pastoraèním støedisku pøi Arcibiskupství praském se selo asi 40 lidí. Nejdøíve
se hosté postupnì pøedstavili, pohovoøili
struènì o duchovních tradicích, na které navazují, a pøedstavili své souèasné aktivity.
Moná proto, e hostù bylo víc, a jetì
k tomu z rùzných skupin, pùsobilo to dost
pestøe, místy a chaoticky. Èastìji ne srozumitelný pøehled nebo souhrn jsme slyeli
osobní domnìnky, pocity a názory. Nìkteré
postoje pùsobily velmi provokativnì a vyvolaly silnou reakci publika - napøíklad kdy
hosté prezentovali a obhajovali chování,
které je v rozporu s obecnì pøijímanou morálkou (a v podstatì i se základními lidskými právy). Po pøestávce se okruh divákù
nápadnì zúil. Dostali jsme se i k nìkterým
dalím otázkám, jakými jsou napøíklad tolerance èi mezináboenský dialog. ivá debata pokraèovala a do konce vymezeného
èasu (tøi hodiny). Rozlouèení bylo pøátelské.
n
Andrea Hudáková

dobrovolnì,
nebo z donucení?

Pravidelný zimní semináø londýnského centra INFORM, které pùsobí pøi Londýnské
kole ekonomie a politických vìd, mìl tentokrát téma okolností vstupu do nových náboenských hnutí. Jediným akademickým
pøíspìvkem byla úvodní pøednáka profesorky Eileen Barkerové, v ní shrnula jedno
z hlavních témat své vìdecké práce v oboru
sociologie náboenství. Pokud by toto téma
mohlo být øeèeno jednou vìtou, znìla by
asi takto: nelze popírat, e nìkterá nová náboenská hnutí pouívají pøi svém náboru
Nové stránky Scientologické církve
http://www.scientologie.cz/tisk

Eileen Barkerová.

Foto: Zdenìk Vojtíek.

klamavých, manipulativních metod a e tyto
metody jsou nìkdy velmi sofistikované, na
druhou stranu je ale jasné, e ani ta nejúèinnìjí metoda nepøimìje nikoho ke vstupu
proti jeho vùli. Úspìný nábor je tedy výslednicí spolupùsobení sil vnitøní motivace
ke vstupu a vnìjího tlaku, který skupina
na potenciálního konvertitu vyvíjí.
Celý seminární den (sobota 15. 11. 2003)
pak byl vìnován svìdectvím o konverzích
a popisu misijních a katechetických metod.
Úèastníci semináøe slyeli srdceryvnou stínost, kterou pronesla matka konvertitky
k Mezinárodním církvím Kristovým - zároveò ovem z této stínosti mohli docela
dobøe odhadnout motivy, které moná dceru k onomu radikálnímu rozchodu s její matkou vedly. O své konverzi vyprávìl britský
muslim, druidská knìka i èlenka Pøátel západního buddhistického øádu. Zajímavá
byla konfrontace projevu odpadlíka, který
od dìtství vyrùstal v Rodinì, s mladým
muem s podobným dìtstvím, který se
ovem naopak plnì vìnuje misii pro tuté
náboenskou skupinu. Sympatická schopnost sebereflexe a sebekritiky byla patrná
z vystoupení posledních hostù - vedoucích
dvou køesanských misijních skupin.
n
Zdenìk Vojtíek

jeí
v èeských kinech

Po více ne ètyøech letech vyvrcholila kampaò evangelikální misijní spoleènosti Nový
ivot, která vyuívala hraný film Jeí. Film
se promítal ve 110 mìstech i venkovských
ð

Dokonèení na dalí stranì dole.
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s e r v i s

ókó Asahara
odsouzen

TOKIO 27. února - K trestu smrti obìením
odsoudil dnes japonský tribunál okó Asaharu, zakladatele a duchovního vùdce sekty Óm inrikjó, která provedla v roce 1995
plynový útok v tokijském metru. Nervový
plyn sarin tehdy zabil 12 lidí a dalích 5500
pøiotrávil. V dìjinách terorismu má tak Óm
inrikjó neblahý primát - jako první uskuteènila atentát chemickou zbraní.
Tokijský soud vynesl rozsudek po osmiletém soudním procesu, ale Asaharovi obhájci se vzápìtí odvolali k nejvyímu soudu. (...) K trestùm smrti bylo u døíve odsouzeno dalích 11 èlenù sekty, vichni se
ale rovnì odvolali.
Osmaètyøicetiletý Asahara nese také odpovìdnost za pøípravu a provedení nejménì
15 vrad, dalích teroristických útokù, únosù nepohodlných osob a jiných zloèinù.
Zabíjeni èi unáeni byli hlavnì sami èlenové
sekty, kteøí z ní chtìli vystoupit nebo nìjak
zabránit její zloèinné èinnosti. alobci Asaharu oznaèili za nejodpornìjího zloèince.
Japonská veøejnost byla útokem okována a zloèin vzbudil na celém svìtì obavy
ze snadnosti pouití zbraní hromadného
nièení. V týdnech následujících po útoku
nalezla policie v sídlech sekty tuny chemikálií potøebných k výrobì sarinu, èásti støelných zbraní a dùkazy o vývoji biologických
zbraní.
Óm inrikjó, je se zprvu odvolávala na
hinduismus a buddhismus, zahájila teroristickou èinnost v první polovinì 90. let, kdy
Asahara a jeho spoleèníci neúspìnì kandidovali do parlamentu. Základem víry se
pak stalo tvrzení, e konec svìta nastane

ð Dokonèení z pøedchozí strany.
regionech Èeské republiky. Témìø posledním místem promítání se ve dnech 12. - 27.
února stala Praha.
Jak sdìlil zástupce misijní spoleènosti
Tomá Chvojka, film vidìlo asi 102 tisíc
lidí mimo Prahu a asi 25 tisíc v Praze. Na
organizaci se podílelo celkem asi 500 dobrovolníkù z asi 40 spolupracujících køesanských komunit.
n
Zdenìk Vojtíek

jesus revolution

Ve dnech 30. 12. 2003  3. 1. 2004 se v Praze
konal mezinárodní festival Youth of Europe køesanské misijní organizace Jesus
Revolution. Zaloili ji v Norsku roku 1997
Stephan a Anne Christiansenovi.
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v roce 1997 a nový svìt vytvoøí jen skupina
vyvolencù, náleejících k sektì.
K dosaení tohoto cíle bylo nutné zajistit dostatek zbraní a vyrobit úèinný plyn,
který mìl být pouit k útoku na nejvyí
instituce vèetnì císaøského paláce. Sekta
údajnì pøipravovala i pouití biologických
zbraní se smrtícím virem Ebola. (...)

Gibsonovo
Utrpení Krista

LOS ANGELES 22. února - Jetì pøed rokem
by bylo nepøedstavitelné pøijít do nìjakého
hollywoodského studia a nabízet zde epos
plný krve a s titulky pojednávající o smrti
Jeíe Krista, který natoèil mu bojující
s vlastními démony a pronásledovaný kontroverzemi na kadém kroku...
Namísto toho má Utrpení Krista, které
Mel Gibson natoèil za vlastních asi 30 milionù dolarù, ve Spojených státech premiéru
25. února v 2800 kinech. Distributoøi pøitom
zvýili poèet kin z pùvodních 2000, protoe
film vypadá jako zaruèený kasovní trhák
díky kulturní válce, která kolem nìj propukla a v ní jde mj. o to, zda je antisemitský
a zda jeho zobrazení Jeíe je historicky pøesné. (...)
Nìkteøí idovtí pøedstavitelé se obávají,
aby film nepovzbudil antisemitské pocity,
protoe v køesansko-idovských vztazích
neexistuje citlivìjí téma, ne kdo je odpovìdný za Kristovo ukøiování. (...)
Gibson tvrdí, e asi pøed deseti lety uvaoval o sebevradì a jeho osobní problémy
ho zavedly zpìt k náboenství jeho mládí k tradicionalistické katolické sektì, která
odmítá nìkteré reformy Vatikánu, jako slouení mí v národních jazycích. (...)

Meita v Orlové
nebude

OSTRAVA 25. února - Meita v Orlové na
Karvinsku stát nebude, rozhodli tak dnes
na svém jednání radní mìsta. Dohodli se
toti, e se ve mìstì neuskuteèní ádný
z plánovaných prùzkumù veøejného mínìní,
který mìl zjistit názor obèanù na stavbu.
ÈTK to øekl starosta mìsta Vladimír Farana.
Starosta pøedloil návrh na pozastavení
vech plánovaných krokù po setkání s velvyslancem Saúdské Arábie v Praze Mansúrem ibn Chálidem ibn Abdalláhem Farhánem Saúdem. Velvyslanec toti na spoleèném setkání opakovanì zdùraznil, e neexistuje ádný saúdský projekt týkající se
výstavby islámského centra v Orlové. (...)

Evropa
na køiovatce

PRAHA 24. února - Souèasná Evropa se
ocitla na významné køiovatce. Musí se rozhodnout, zda se stane mostem mezi Východem a Západem, nebo se rozpoltí, øekl
dnes pøi své pøednáce v praském Karolinu kardinál Tomá pidlík. Tøiaosmdesátiletý jezuitský duchovní a významný pøedstavitel èeského katolického exilu (...) pokraèoval v návtìvì Èeské republiky. (...)
pidlík Evropu pøirovnal k Velké Moravì
za vlády kníete Rastislava a zdùraznil, e
se nachází na stejné køiovatce, jako její tehdejí slovantí obyvatelé. Mùe se rozpoltit na východní a západní, nebo se naopak stát mostem mezi Východem a Západem, øekl pidlík.

Z informaèního servisu ÈTK
vybral a zprávy zkrátil Zdenìk Vojtíek

Øeditel festivalu Frode Ringnes (také pinka, z ní se má postupnì stát dalí
n
z Norska) odhadl poèet úèastníkù na est církevní organizace.
set, z toho asi 30-40 z ÈR. Za rok uspoøádá Zdenìk Vojtíek
tato organizace v Evropì asi 400
koncertù, na nich se mladí lidé
pomocí zpìvu a tance snaí pøedat své køesanské poselství.
Festival slouil jako soustøedìní
a pøíprava na tyto akce v následujícím roce. Organizace má asi 150
misionáøù na plný úvazek. Bìhem
festivalu k nim pøibylo dalích asi
padesát.
Jesus Revolution se nevìnuje jen misii, ale pro získané lidí
tvoøí i nové køesanské sbory. Od
Modlitba pøi bohoslubì organizace Jesus Revolution v Praze.
Foto: Zdenìk Vojtíek.
ledna 2003 se v Praze schází sku-
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DINGIR 2003
Úvodníky

Vojtíek Zdenìk, Svobodné zednáøství,
1/03, str. 1; Nový vìk v Dingiru, 2/03, str.
37; Mezináboenský dialog, 3/03, str. 73;
Náboenství a politika, 4/03, str. 109.
Èlánky

Bubík Tomá, Postmoderna a fundamentalismus, 2/03, str. 38-40; Hanu Jiøí,
Náboenství a jeho vitalita, 4/03, str. 110113; Humpl Luká, Svìdkové Jehovovi
a civilní sluba, 1/03, str. 4-6; Mendel Milo, Velvyslanci køesanského sionismu,
1/03, str. 2-3; Prázný Ale, Fundamentalismus jinak, 3/03, str. 74-75; Spousta Jan,
Sèítání lidu a náboenství, 2/03, str. 41-42;
tampach Ivan O., Abrahamovská ekuména, 3/03, str. 76-77; Velechovský Petr, Velké
malé zmìny, 1/03, str. 7; Vojtíek Zdenìk,
Waco zmìnilo svìt, 2/03, str. 43
Z domova

Brzobohatý Luká a tursa Luká, Neposluné dìti Jeíovy, 1/03, str. 9-11; Nevyzpytatelné cesty Pánì, 4/03, str. 117-119;
Floss Karel, Svìtový étos u nás, 3/03, str.
83; Koøínek Martin, Guru pøijde nakonec,
1/03, str. 12; Dýka, køí a proroctví, 4/03,
str. 115-116; Koubek Jiøí a Novotný Tomá,
Svìt v bodì obratu, 3/03, str. 81-82; Mrázek
Milo, Rozkol kvùli svìcení, 4/03, str. 113115; Novotný Tomá a Koubek Jiøí, Svìt
v bodì obratu, 3/03, str. 81-82; tursa Luká a Brzobohatý Luká, Neposluné dìti
Jeíovy, 1/03, str. 9-11; Nevyzpytatelné cesty Pánì, 4/03, str. 117-119; Zlatník Èenìk,
Slovo o Waldorfské pedagogice, 2/03, str.
44-45.
Zahranièí

Matulík Rostislav, Dobøí zednáøi i anglikáni, 1/03, str. 15; Mrázek Milo, Harry Potter posvìcen?, 1/03, str. 13; Summum Bonum, 3/03, str. 79-81; Novotný Tomá, Vstøíc
nesmrtelnosti, 1/03, str. 14; íma Pavel, Ekumenický institut Hanse Künga, 3/03, str. 7879; Nekoneèné noèní volání, 4/03, str. 119121.
Témata

Barrett David V., Pùvod svobodných zednáøù, 1/03, str. 20-22; Èechurová Jana, Svobodné zednáøství a èeská spoleènost, 1/03,

DINGIR 1/200 4

str. 24-25; Èejka Marek, Náboenství a politika v Izraeli, 4/03, str. 132-134; Heelas Paul,
Oslava vnitøního Já, 2/03, str. 49-51; Hoek
Pavel, Hans Küng a dialog náboenství,
3/03, str. 89-93; Jureèka Zbynìk, Vodnáøské
spiknutí po dvaceti letech, 2/03, str. 57; Matulík Rostislav, Zlo uvnitø, zlo vnì, 4/03,
str. 126-127; Mendel Milo, Islám a politika, 4/03, str. 130-131; Neumann Jakub, Angaováni pro svìt, 4/03, str. 134-135; Pospíil Ctirad V., Køesané v dialogu, 3/03,
str. 93-94; Pøíhoda Petr, Øímská církev
a zednáøi, 1/03, str. 22-23; Pøichystal Ale,
Kultura a trh New Age, 2/03, str. 54-56;
Semín Michal, Kritiètí k dialogu, 3/03, str.
95-97; Schneider Jiøí, Lze ohnìm hasit poár?, 4/03, str. 122-123; Smolen tìpán, Politika pøed tváøí Boí, 4/03, str. 124-126;
iler Vladimír, Co nového o Novém vìku?,
2/03, str. 52; tampach Ivan O., Bratrstva
rùového køíe, 1/03, str. 8; Uzavøení, ale
nikoli tajní, 1/03, str. 16-19; Èasopis pro
Nový vìk, 2/03, str. 53-54; Mezináboenské
vztahy, 3/03, str. 84-88; Vavrouková Stanislava, Bojovný hinduismus, 4/03, str. 128129; Vojtíek Zdenìk, Hnutí Nového vìku,
2/03, str. 46-49.
Rozhovor

Dvoøáková Martina, Pro sebe i pro lidstvo,
rozhovor s Tomáem Srbem, 1/03, str. 2628; Hoek Pavel, S poøádnì odøenou kùí,
rozhovor s Tomáem Halíkem, 3/03, str. 97101; Koøínek Martin a Koubek Jiøí, Jsem
pozitivní ostrùvek, rozhovor s Vlastimilem
Markem, 2/03, str. 60-63; Koubek Jiøí a Koøínek Martin, Jsem pozitivní ostrùvek, rozhovor s Vlastimilem Markem, 2/03, str. 6063; Vojtíek Zdenìk, Koøen, kotva, identita, rozhovor s Jiøím edivým, 4/03, str. 136137.
Recenze

Fárek Martin, Sociologie náboenských
hnutí, 2/03, str. 66-68; Koøínek Martin,
Potøebnou knihu pokodil ïábel, 2/03, str.
66; Køivohlavý Jaro, Víra a zdraví, 4/03,
str. 138; Mrázek Milo, Americká politika
a náboenství, 4/03, str. 138-140; Novotný
Tomá, Svár bratøí v domì izraelském,
1/03, str. 30; Reme Prokop, Pozor, esoterika, 1/03, str. 30; O Mesiáových pøevrácených, 3/03, str. 102-103; tampach Ivan
O., Potøebná pøíruèka s chybami, 3/03, str.
103.

Zprávy

Halfar Luká, Pardubická konference
o fundamentalismu, 1/03, str. 31; Slované
vítali Jarovíta; 3/03, str. 104; S tebou, lásko,
kvete láska, 3/03, str. 104-105; Konec svìta
a roku 2012, 4/03, str. 141; Koøínek Martin, Spíe reklama ne nové informace,
1/03, str. 31; Bludné balvany 2002: Gott
jen bronzový, 2/03, str. 68-69; Svìdkové Jehovovi vs. Reme, 3/03, str. 104; Matìjka
Daniel, Výstava o zednáøích, 1/03, str. 31;
tursa Luká, Moderní èlovìk a náboenství, 4/30, str. 141; Vojtíek Zdenìk, Ministerstvo otevírá brány, 2/03, str. 69; Centrum
scientologie také v Brnì, 4/03, str. 141.
Reflexe

Hudáková Andrea, Nový vìk není tak nový,
3/03, str. 105-107; Kuøíková Veronika, Maria inspirující, 1/03, str. 34-35; Naqvi Zuzana, Mé islámské manelství, 1/03, str. 33-34.
Reportá

Pøichystal Ale, Není Nový vìk jako Nový
vìk, 2/03, str. 58-59.
Slova

tampach Ivan O., Pøedchozí a dalí ivoty
v jednotlivých duchovních smìrech, 2/03,
str. 64; Vojtíek Zdenìk, Milenialismus
a New Age, 2/03, str. 64.
Úvaha

Novotný Tomá, Deset let poté, 2/03, str. 65;
Pospíil Ctirad V., Sebevraedný terorismus - pøíklad deviantní politizace náboenství, 4/03, str. 140-141.
Fejeton

Nosková Vìra, Støihneme si pøevtìlení?,
2/03, str. 70-71.

Sestavila Johanka Vojtíková.

NA PØÍTÌ

Statistiky bývají oidné, ale patrnì je
moné se shodnout na tom, e nejrychleji rostoucí církví u nás je Pravoslavná
církev. Aèkoli má u nás velkou tradici,
pravoslavné køesanství
vlastnì známe velmi málo. Pøítí èíslo
Dingiru se pokusí tento deficit sníit.
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POTØEBUJEME
TOHO DRUHÉHO
Køesansko-buddhistická setkání na nejnií úrovni

Petr Klásek

V øíjnu 2003, v prostorách Centra volného èasu Ulita v Brnì jsme
se seli - køesané a buddhisté, abychom spolu jeden víkend sedìli
v meditaci, mlèeli, rozjímali, pøipravovali a jedli spoleèné jídlo,
naslouchali si a odpovídali na otázky. Setkání poøádala zenová
kola Kwan Um. Jako lektoøi pøijali pozvání katolický knìz, fr. Romuald tìpán, Rob O. P., z øádu dominikánù, a zenový uèitel, mnich
Èong An Sunim z Maïarska. Nebylo to ádné oficiální setkání,
spí setkání na nejnií úrovni. Pøedcházely mu dvì mení,
soukromìjí setkání v pøedchozích dvou letech. Doufám, e se nám
letos podaøí i pokraèování, protoe zájem trvá.
Chtìl bych popsat, jak jsme zaèali. Moje in- mou nìkolikadenního vandru v Rychlebspirace nebyla nijak akademická, vyla ze ských horách, druhé jako víkend v penziosituací bìného ivota a asi nejdøíve ze nu v Jeseníkách. Tomu ovem pøedcházelo
vztahù, týkajících se vlastní rodiny. Kdy- mnoho meních a vìtích setkání, rozhovobych mìl zaèít úplnì od zaèátku, s bratry rù na téma v co vy buddhisti vlastnì vìøíte
køesany jsme se zblízka potkali na semi- z jedné strany, pøípadnì s tìma køesanama
náøích YMCA Manelská setkání. V té do- se fakt dá bavit? z druhé strany.
bì jsem ji byl studentem zenu. Velmi pøáPrùbìnì a nejdùkladnìji mne asi inspitelský, èistý a samozøejmý pøístup tìchto rovalo zakouení nìèeho, co je dnes u
lidí ke mnì a k mé manelce hodnì pomohl spoustì lidí nepøístupné, toti blízké a pøánaemu manelství. Zde získané pøátelské telské souití s øeholní komunitou. Farnost
vazby pozdìji vedly k tomu, e má ena v Olomouci-Hejèínì je pod správou kona dìti pøijali svátost køtu a i pøímo tam, kde ventu øádu karmelitánù, máme to docela blízijeme, jsem mezi køesany nael pøátele ko. Nemohu také zapomenout na komunitu
a monost sdílet se s mnoha lidmi, kteøí mi Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce,
byli blízcí podobnì jako spoleèenství zeno- kde jsem se hodnì nauèil o sdílení a vzájemvé koly.
né podpoøe. Pokud bych tedy mìl pojmeTaké samotná zenová kola a praxe mi novat podstatu toho, co mne inspirovalo,
jasným zpùsobem dávaly smìr. Zen je vlast- urèitì by jí byl blahodárný vliv opravdonì o pochopení podstaty veho, kladení si vých, ivých a otevøených spoleèenství,
velké otázky. Kdy jsem se blí seznámil komunit - buddhistické a nìkolika køesans køesanským uèením, mìl jsem tedy vel- ských - a vztahù s lidmi, s kterými jsem se
kou otázku (stále ji mám). A kdy jsem se setkal.
pak zaèal nesmìle doptávat nìkterých uèiPo prvních pokusech jsme tedy mìli pøed
telù koly, zda zenová centra ve svìtì, sebou úkol vytvoøit formu velkého setkání
v nich pùsobí, nìjak komunikují a spolu- pro veøejnost. Na pozvánce bylo jako propracují s bratry køesany, dostalo se mi leh- gram uvedeno: Spoleèná práce - dozvìdìt
ce udivené odpovìdi ve stylu samozøejmì, se nìco o sobì. Pøedpokládám, e kdy se
e ano.
nìco dozvím o druhých, dozvím se ve skuTake jsme li do toho. Celá idea se teènosti i nìco o sobì. A kdy se nìco douskuteènila pøedevím skrze pøátele, køes- opravdy dozvím o sobì, dozvím se nìco
any i buddhisty, áky a uèitele koly, které i o druhých. Protoe víme, jak umí slova
to prostì zajímalo a byli ochotní na tom pra- vzdalovat od skuteènosti, kdy není pochocovat. Pøi tvorbì programu mi asi nejvíc pena jejich podstata, dali jsme dùraz na
pomohl mùj rodný bratr Martin, hlavnì roz- mlèení. Hledali jsme formu duchovní praxe,
hovory a hledáním optimální formy. tedy práce, kterou mùeme dìlat spolu. NeS P. Norbertem, O. Carm, jsme konzultovali bo jsme spí vyluèovali to, co by mohlo být
a spolutvoøili první dvì setkání - první for- zavádìjící.
Pøíspìvky v rubrice reflexe v redakci procházejí pouze minimální jazykovou úpravou.
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Oslovili jsme potenciální uèitele, lektory setkání. Buddhistický mnich a uèitel zenu
Èong An Sunim s úèastí souhlasil. Hledání
katolického knìze, který by byl ochotný jít
do takové akce, trvalo trochu déle, nikoliv
vak pro neochotu oslovených, spí z dùvodu zaneprázdnìnosti. Dominikán fr. Romuald byl ochoten pøednést úèastníkùm katechezi o Kristu, odpovídat na otázky a být
celý víkend s námi (kdy jsem ho ujistil, e
nemusí nic vìdìt o buddhismu a o zenu).
Zapojil se také do rozpravy o formì setkání.
Uvidìli jsme tak, e nae spoleèné setkání
se zakládá na ontologické dùstojnosti kadé
lidské osoby. Setkáváme se tedy jako lidé
a to je onen spoleèný základ setkání dialogu lidí, i kdy jsou zde nutnì odliné náboenské pøístupy.
Rozhodli jsme se tedy pro spoleèné
tiché sezení, rozjímání, tak jak je praktikováno v køesanství i v buddhismu. Výklad,
promluva spolu s otázkami
a odpovìïmi je
také v zenové
kole bìná.
Celý program
jsme v podstatì
upravili ze zavedené formy meditaèních soustøedìní. A na
to, e tu byli
Romuald tìpán.
uèitelé dva (fr.
Romuald po dobu víkendu laskavì pøijal
tento titul), a e v nedìli ráno byla slouena
me svatá.
Na setkání nás bylo dohromady dvaadvacet. Pøítomní buddhisté byli vìtinou
nìjak spojeni s kolou Kwan Um. Bratøi køesané byli vìtinou katolíci, ale i protestant
se nael. Pokud si vzpomínám, po celou
dobu jsme se obraceli na vechny úèastníky bez rozliení a vichni chtìli absolvovat celý program. Pouili jsme nìkteré formy
(pøi jídle, pøi svolávání), které se pouívají
v zenové kole pro zjednoduení èinnosti
a kvùli mlèení. Dobrovolníci pomáhali pøipravovat jídlo, které jsme jedli spoleènì
v atmosféøe korejské zenové kultury. Co
bylo potøeba, bylo prùbìnì vysvìtlováno
a pøekládáno do angliètiny nebo èetiny.
Pøi sezení nìkteøí rozjímali nad Písmem, nìkteøí praktikovali zazen. V prùbìhu soboty
mìli øeè oba uèitelé, dopoledne mluvil Èong
An Sunim o zenu a zenové praxi, odpoledne
fr. Romuald o pøirozeném poznání toho,
jemu vichni øíkají Bùh - podle cest k dùkazùm Boí existence sv. Tomáe Akvin-
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ského, a o Vtìlení a Církvi na základì dokumentu Dominus Iesus.
Oba po své øeèi odpovídali na otázky,
potom jsme se ale vrátili k mlèení, které vlastnì trvalo od pátku veèera do soboty veèer.
Po té byl ji neformální program, a na rozjímání a mi svatou v nedìli ráno. Dolo tedy
i na rozhovory a diskuse. Ve ukonèil slavnostní obìd.
Myslím, e je velmi dùleité, e jsme spolu napøed mlèky pracovali, jedli, potkávali
se, a teprve potom mluvili a diskutovali. Také jsem si jistý, e atmosféru setkání zásadnì ovlivnili oba uèitelé. Byli s námi tak láskyplným, pravdivým a otevøeným zpùsobem,
e to nemohlo nezapùsobit. Musím øíct, e
jeden a pùl dne sezení a rozjímání, víceménì
bez pohybu a mlèky, i kdy s pøestávkami,
je tìká práce. Tu práci jsme dìlali vichni
spolu a nebyla bez výsledku.
Ke konci akce byli vichni poádáni, aby
nìjak vyjádøili své pocity z této akce, pokud
chtìjí. Vìtina chtìla. Mùj bratr zdvihl obì
ruce, obrátil je dlanìmi s roztaenými prsty
k nám a zlehka se dotkl palci obou rukou.
A øekl: Je to, jako by se teï miliarda katolíkù a stamiliony buddhistù v tomto bodì láskyplnì dotkly.
Pro mne osobnì bylo velmi vzruující
spolutvoøit nìco takového. I kdy ovládám
jen svùj rodný jazyk, èasto jsem se cítil jako
tlumoèník mezi lidmi, kteøí mluví sice stejným jazykem, ale význam slov a mnohé skuteènosti pojímají rùznì. Bylo to zajímavé,
a taky jsme se dost nasmáli. Hodnì jsem se
ptal po smyslu toho veho. Pøilo mi, e
kadý z tìch, kdo pøijal pozvání k tomuto
setkání, vèetnì mne, mìl svùj dùvod, svoji
velkou otázku, kterou potøeboval pochopit.
Zvlátní je, e k tomu potøeboval toho druhého, potøeboval se s ním opravdu setkat.
My jsme pro to jen pøipravili prostor, a dokud to bude mít smysl, chceme v této iniciativì pokraèovat. Myslím, e kadý mùe
mít ve svém ivotì svá
setkání, chce-li a má-li
k tomu odvahu.
n

Dalí informace
http://www.op.cz,
http://www.op.org - èeské
a centrání stránky Øádu bratøí
kazatelù (dominikánù);
http://www.kwanumzen.cz,
http://www.kwanumzen.org èeské a centrální stránky zenové
koly Kwan Um.
Zvukový záznam rozhovorù obou
uèitelù je moné poøídit na adrese:
http://op.cz/download/
romuald_18_10_2003.wav;
http://op.cz/download/
chong_18_10_2003.vaw

PRO MÍR
A HARMONII

Jóga v denním ivotì pracuje pro mezináboenský dialog

Jan Lajka

25. øíjna 2003 se v Praze konala mezinárodní konference s názvem
Jak mùe kadý z nás pøispìt k míru a harmonii ve svìtì.
Konferenci poøádala spoleènost Jóga v den- z oblasti sociální, humanitární a ekologické
ním ivotì u pøíleitosti tøiceti let pùsobení a na prezentaci pøíspìvkù s tématy filozofie,
v ÈR ve spolupráci s dalími organizacemi náboenství a mezilidských vztahù. Cílem
jako je Výbor dobré vùle Nadace Olgy Hav- bylo inspirovat veøejnost irokou sbírkou
lové, Nadaèní fond Klíèek, Èeská hinduis- pøíkladù konkrétní pomoci, které pøímo èi
tická náboenská spoleènost, idovská ko- nepøímo pøispívají k vytváøení míru a harmunita Bejt Simcha, Èeskobratrská církev monie v mezilidských vztazích a v celém
evangelická a dalí. Iniciátorem konference svìtì.
byl paramhans svámí Mahévaránanda,
Veèerní program byl dialogem zástupcù
hinduistický mnich a duchovní mistr, který rùzných náboenství, zejména køesanské,
vytvoøil systém Jóga v denním ivotì.
idovské, buddhistické a hinduistické traSvámí Mahévaránanda je autorem dice. Jednotliví øeèníci hovoøili o praktické
nìkolika humanitárních projektù zamìøe- aplikaci víry v kadodenním ivotì èlovìka
ných napø. na vzdìlávání chudých indic- tak, aby výsledkem bylo naplòování poselkých dìtí, zlepení postavení en v indické ství míru, které je pøítomné ve vech vìrospoleènosti èi zúrodnìní poutních oblastí ukách.
indického venkova. Aktivnì se také úèastní dialogù mezi náboenstvími a projektù, Z rozhovoru
které se snaí nacházet spoleènou cestu Paramhans svámí Mahévaránanda:
vedoucí k míru a trvale udritelnému rozvo- Pøi snaze o dosaení míru zaènìte u lidí ve
ji lidstva.
svém okolí. Buïte s nimi v míru. Vytváøejte
Konference se zúèastnilo asi 600 èes- v sobì porozumìní a odputìní Nemùekých i zahranièních delegátù. Své pøíspìvky me vinit ostatní - vichni spoleènì jsme pøípøedneslo 15 øeèníkù. Výtìek konference èinou bojù. Nenávidìt bychom mìli èiny,
byl rozdìlen mezi tøi neziskové organizace nikoliv lidi Abychom pøinesli mír svìtu,
 Výbor dobré vùle Nadace Olgy Havlové, musíme nejdøív vytvoøit mír uvnitø sebe
nadaèní fond Klíèek a projekt Gjánputra, sama. Svìtový mír bude v naich rukou tehkterý financuje vzdìlávání chudých indic- dy, kdy ho uskuteèníme ve svém srdci a ve
kých dìtí.
své mysli.
Konference byla v dopolední èásti zaProf. PhDr. Jaroslav Vacek, Csc.:
mìøena na pøedstavení rùzných projektù
Aby èlovìk mohl rozdávat tìstí, musí ho
nejprve najít sám. Aby mohl rozdávat harmonii, musí harmonii nejprve uskuteènit
sám. Praktický návod, jak by èlovìk s minimálním výdajem energie a èasu mohl pøispìt ke své vlastní kultivaci a skrze vlastní
kultivaci také ke kultivaci a harmonii svého
okolí, vidím v meditaci, v kadodenním
spoèinutí v tichosti.
Táòa Fischerová:
Já vidím nadìji jedinì v obèanském principu. V tom, e my vichni nebudeme pro-

Køesansko-buddhistické setkání v Brnì. Foto: Vladimír Volráb.

ð

Dokonèení na dalí stranì dole.

V rubrice reflexe uveøejòujeme té názory, které nemusejí zcela vyjadøovat stanovisko redakce.
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d o p i s y
Kontrovezní jóga pravdy, psané nebo øeèené kdekoliv a kým- zujeme ani nevlastníme. Je skuteèností, e
koliv. I kdy se pøesvìdèím dùkladným pro- za témìø 14 let existence Sdruení se nemùnaposledy
V reakci na dopis ètenáøe J. Vlasáka otitìný v minulém èísle, který se týkal èlánku
Jóga v naí zemi z Dingiru 4/2002, nás
poádal výbor Sdruení uèitelù jógy o zveøejnìní dopisu svého pøedsedy Janu Vlasákovi. Redakce, výbor Sdruení uèitelù
jógy ani autoøi èlánku Jóga v naí zemi
nehodlají v této diskuzi pokraèovat.
redakce

Milý Jene,
tvùj èlánek mne zaujal, nikoliv vak proto,
abych se vehementnì opøel do vyvracení
tvých názorù a tvých pravd. Kadý svobodný èlovìk má právo vyslovit svùj náhled
podle svého nejlepího vìdomí a svìdomí,
paklie je mu dán prostor. Je zcela na tobì,
na tvých zkuenostech a zámìrech, jakým
smìrem a v jaké podobì chce pracovat pro
íøení jógy.
Neodvauji se a je mi zcela cizí hodnotit
èi kritizovat jakoukoliv èinnost, cítím-li ,e
je ku prospìchu lidských bytostí v nejèistím slova smyslu. Je vak mou mravní povinností ozývat se na vyslovené hrubé neð

Dokonèení z pøedchozí strany.

padat pasivitì a pocitu to nemá cenu, ale
e naopak budeme aktivnì hledat, kde mùeme ve svém okolí pomoct, a u je to, kdy
má nìkdo zájem o ekologii nebo zahrádkáøství, tak v tomto oboru anebo v jakémkoli
jiném. Èili to obèanství, to spojování se
vzájemnì po obèanské linii, je pro mì nesmírnì významné.
PhDr. Jiøina iklová, CSc.:
Tolerance je podle mého názoru troku
málo. Tolerance znamená, e budu snáet
toho druhého a jeho odlinost, ale já se

zkoumáním o skuteènosti, která není v souladu se stavem vìcí vyøèených, vydávám
to za svùj názor a nikoliv za obecnì platnou
pravdu. Asi mne k tomu vede delí duchovní praxe, která má málo spoleèného s tebou
vtipnì vyjádøeném duc-hovnem. Kdy u
mne okolnosti nutí vyslovit se k vìcem,
které nemám 100% zaity a probrány z více
pohledù a nejsem si jist, e svým výrokem
nìkomu neublíím, zdùrazòuji, e pohled je
jen a jen mým osobním názorem a pøipoutím, e se mohu mýlit. Urèitì nebylo tvým
zámìrem - jsi pøeci dobøe znalý základních
principù jógy - oèernit èi popinit tebou popsanou praxi udílení osvìdèení uèitele jógy.
Sdruení není oprávnìno udìlovat komukoliv osvìdèení o kvalifikaci rozhodující
o tom, zda má právo jógu vyuèovat èi nikoliv. Skupina lidí, kteøí se sdruují v obèanském sdruení profesního charakteru, je seskupením rùzných jógových kol s jejich
vlastním programovým obsahem.
A asi bych jako pøedseda mìl vìdìt
o tom, jakým zpùsobem nae nezisková
a ádnou institucí nedotovaná organizace
hospodaøí. Prádelny ani èistírny neprovo-

domnívám, e je potøeba jít dál - k pluralismu. Toti k tomu, abych já ocenila, e ten
druhý a jeho odlinost má velkou hodnotu.
Tolerance je pouze pasivní pøijetí. Problém
pøijetí toho druhého, tedy multikulturality,
závisí na tom, zda jsme si sami sebou jisti.
Pokud se cítíme ohroeni názorem druhého,
vyluèujeme jej. Stáváme se netolerantními,
neuznáváme pluralismus názorù, a snaíme
se o exkluzi - vyèlenìní toho druhého. Ale
souèasná spoleènost, má-li pøeít, musí být
inkluzívní - vtahující ty druhé do svého
støedu. Pøijetím druhých jako odliných,
ale souèasnì také
vlastní sebejistotou, chráníme svoji
kulturu a demokratické principy.
Buïme si sami ve
svých názorech jisti a ctìme názory
druhých.
n

Ze zakulisi konference: èlen idovskeho pìveckého sboru pri Bejt
Simcha, Dr. Michael Duschinsky (rabín Bejt Simcha ), evangelický
faráø Svatopluk Karásek, dnes ji zesnulý øímskokatolický faráø Msgre.
Jiøí Reinsberg.
Foto: Hana Rysová.

eme pochlubit výraznými úspìchy v budování kapitalizmu, socializmu èi nìjakého
dalího -izmu, a ani není naím posláním
budování organizace s cílenou výchovou
oddaných èeských jogínù ozdobených
mistrovskými vavøíny. Podobnou strategii
pøenecháme jiným organizacím, chtìjí-li se
jí vìnovat. A mohu tì ujistit, e nejsem
v ádném pøípadì proti takové organizaci,
ani v nejmením, zle zaujat a nebudu ji kritickými výroky do jejího programu zasahovat. Pøeji vem lidem dobré vùle pøíjemné
místo na Zemi osvícené Sluncem poznání.
Pøeji ti z celého srdce jasný pohled na
svìt a klid v dui.
V Praze dne 2. 2. 2004

Mirek Rotrekl,
pøedseda Sdruení uèitelù jógy
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Nìkteré starovìké jazyky mìly zajímavý zvyk,
který spoèíval v tom, e do psaného textu vkládaly tzv. ideogramy. Byly to znaèky, které pøedjímaly vlastnosti následného slova. A tak se napø. v klínopisných textech vkládal pøed kadou vìc ze døeva (napø.
strom, ale i stùl nebo idli) znak pro døevo. Pøed rybníky,
øeky apod. se vkládal znak pro vodu atd. Podobnì existoval i zvlátní znak, který se musel napsat pøed jméno
jakékoli boské bytosti nebo boha. Této znaèce, upozoròující na boskost toho, co bude následovat, se vìtinou øíká
podle starého sumerského oznaèení pro boha, DINGIR.
Toto slovo je pak zároveò i pravdìpodobnì vùbec nejstarím oznaèením pro boskou bytost, jaké známe.
Zajímavé je, e klínový znak, který se jako
oznaèení DINGIR pouívá, je ve skuteènosti
obrázkem hvìzdy, která pøedstavuje smìr, k nìmu èlovìk hledí a k nìmu se upíná. Znak DINGIR se
tak mùe pro nás stát symbolem jistì nezanedbatelného
rozmìru lidství, který hledá nìco, co ho pøesahuje, na èem
se mùe orientovat a k èemu mùe smìøovat. Tato lidská
touha nachází nejrozmanitìjí podoby v nejrùznìjích kulturách a sociálních skupinách. A tak i v naí souèasné
spoleènosti se setkáváme s desítkami nejrùznìjích náboenských a pseudonáboenských skupin, je jsou výrazem
tohoto rozmìru èlovìka.
Chtìli bychom se tedy rozhlíet kolem sebe,
pozorovat tuto náboenskou scénu a zamýlet
se nad tím, kdo nebo co je DINGIRem tìch, kdo
se k tìmto skupinám hlásí, jak právì jejich DINGIR ovlivòuje 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

POZVÁNÍ
A KONTAKTY

Hnutí Hare Krina v Praze uspoøádalo v pátek 23. 1. 2004 v kostele Jana Køtitele Na
Prádle koncert (ne)tradièní indické hudby, skupiny Èintámaní. Souèástí programu
byla DVD projekce o øece Ganze a vegetariánské pohotìní. Foto: Prijakriti dás.

Neèekaný úspìch zaznamenal v Praze film Jeí. Ke zprávì na str. 31-32.

Moná nejzajímavìjí èást Dnù otevøených dveøí v praském ústøedí svìdkù Jehovových: rekonstrukce ilegální tiskárny z doby vlády komunistù. Ke zprávì na
str. 30.
Foto: Petr Vin.

Dalí veøejné semináøe Spoleènosti pro studium sekt
a nových náboenských smìrù: 22. 4. 2004 a 20. 5. 2004
vdy od 17,30 h. v Pastoraèním støedisku pøi Arcibiskupství praském, Kolejní 4, Praha 6. - Témata semináøù nebyla do uzávìrky známa. Dalí informace na adrese Spoleènosti pro studium sekt a nových náboenských smìrù.

Spoleènost pro studium sekt a nových náboenských
smìrù, Nádraní 17, 150 00 Praha 5, hodiny pro veøejnost: ètvrtek 15,30 - 17,30, tel/fax: 257 31 46 46, e-mail:
sssnns@volny.cz, internet: www.sekty.cz.
Fotografie na obálce a na str. 1 Jaroslav Balvín.

38

Zenový uèitel Èong An Sunim a katolický knìz Romuald tìpán pøi køesanskobuddhistickém setkání. K èlánku na str. 34-35.
Foto: Vladimír Volráb.
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JAK BÙH ROMOVI
VYNAHRADIL KRÁVU

SAR MURDARDE
LE TEFANOS

Sar oda o anglune erale unde, chanas pro tefanos bari cho¾i, cho¾atar
kikidenas o danda. 55Jov - e Svato Voïi
andre peste - hazdòa o jakha upre u odoj
dikh¾a Dev¾ikano Baripen; dikh¾a the le
Jezus, sar terïol pa o èaèo vast le Devleskero. 56Phenïas avka: Me dikhav
o Upripen phundrado, le Èhas manuanes, sar terïol pa le Devleskero èaèuno vast. 57Akor aèhile zorales te gravèinel u thovenas penge o anguta andro
kana. Savore pejle pre leste 58u tradenas
les pal o foros, bo les odoj kamenas te
murdarel barenca. Oladene, so odoj
esas, dine pengere gereki, kaj len te vartinel o terno èhavo, so pes vièinlas Saul.
59
Sar èhivenas bara pro tefanos, jov
pes mangelas kijo Del: Raja Jezu, le miri
voïi! 60Pa¾is pej¾a pro khoèa u vièinïa
phundrade kirleha: Raja, bister lengero
bezech! Avka phenï u mu¾a.
54

Jak zabili tìpána,
úryvek z romskoèeského vydání
Skutkù apotolù,
z øeètiny
do východoslovenského dialektu romtiny
pøeloili Vladimír Oláh a Ivana Kultová,
ilustroval Juraj Horváth,
vydalo nakladatelství G plus G, Praha 2000.
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Byl jeden faráø. Ten faráø kázal kadou nedìli, e kdy mu nìkdo pøinese kozu, husu,
slepici, krávu, Pánbùh e mu to stokrát vynahradí. Lidé nosili faráøovi kozy, husy, slepice,
krávy a èekali, a jim to Pánbùh stokrát vynahradí.
Rom pøijde domù, povídá: eno moje, odva krávu, dovedu ji faráøovi. A faráø u mìl
devìtadevadesát krav.
ena pláèe: Mui bláznivá, jakpak uivíme dìti? Mìli jich patnáct.
Jen se neboj, eno moje, Pánbùh nám tu krávu stokrát vynahradí. Faráø to povídal.
A u vede krávu na faru.
Druhý den se pase Romova kráva s faráøovými, faráø jich má u sto. Romova kráva
vpøedu, ostatní za ní. Romova kráva na louku, ostatní za ní, ona k potoku, ostatní za ní.
A veèer Romova kráva k Romovì kolibì, devìtadevadesát krav jde za ní.
Rom volá: eno moje, dìti, seberte vechny provazy, co jich doma máme, pøivate
krávy, kam se dá. Pánbùh nám stokrát vynahradil krávu.
Faráø bìí k Romovi, køièí: Jak se opovauje, cikáne, jak se opovauje krást moje
krávy!
Rom povídá: Nekázal jsi, faráøi, e kdo ti dá kozu, krávu, slepici nebo husu, tomu to
Pánbùh stokrát vynahradí? A nevynahradil mi Bùh stokrát moji krávu?
Co mùe faráø dìlat? Jde domù a pláèe. Rom jestli neumøel, ije dodnes.

JAK IDI BILI PÁNABOHA

Tak poslouchej, byl jeden Rom, el do kostela na kázání. Ale chodil jen jednou do roka,
na Velký pátek. Pøiel právì, kdy knìz kázal gádùm, jak idi bili Pánaboha. Rom si myslí:
Kvùli èemu ho mohli bít? Copak nìco ukradl?
No, pøítí rok jde Rom zase do kostela, faráø káe, jak idi bili Pánaboha. Povídá si Rom:
To snad není moná!
Tøetí rok jde Rom znovu do kostela a zase to kázání o idech. Povídá Rom: Poèkej, já
vás nauèím! U tøi roky bijou Pánaboha.
Pøijde domù, popadne klacek, jde do vesnice, kde najde idy, malé, velké, tluèe, kam
uhodí, tam uhodí. idi prosí, aby u pøestal. Dobrá, pøestal, a co neudìlali idi, jdou za
soudcem. Za dva, za tøi dny dostane Rom papír, aby se dostavil na soud. idi taky.
Soudce vyskoèí: Tak a ted povìz, cikáne, proè jsi ty lidi bil!
Proè oni bili Pánaboha!
To pøece nejsou tihle idi, co ho bili!
Kdo teda?
Jejich pøedci.
Vak já je bil po pøedku. Po zadku i po pøedku. 
Ty jsi hlupák, cikáne, pøedci to je jako pokolení.
Já je bil i po kolenech.
Soudce nato: Jdìte domù! Vichni! Jetì abych srovnával idy s cikány!
Rom pøítì do kostela radi neel.

JAK SE ROM CHTÌL OBÌSIT

Byl jeden Rom. Mìl spoustu dìtí, k jídlu nic, dìti pláèou hlady.
Povídá Rom enì: Jdu do lesa.
Co tam bude dìlat?
Obìsím se.
Koupil provaz, jde do lesa, chce se povìsit, ale provaz byl shnilý, rup a Rom je na zemi.
Volá: eno moje, eno moje, vidí, jací jsou ti gádové psi! Nedopøejí èlovìku ani, aby
se obìsil. Prodají shnilý provaz, spadne na zem, div se nezabije!
Pak el domù, ije se enou a dìtmi krásnì, a jestli neumøeli, ijou dodnes.
Z knihy Romské pohádky.
Sebrala a pøeloila Milena Hübschmannová, Odeon, Praha 1973.
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