MYSTIKA
- ALE CO TO VLASTNÌ JE?

Zdenìk Vojtíek
...tímto výrazem rozumíme onen moment, onu rovinu nebo vyjádøení
náboenské zkuenosti, pøi ní je daný náboenský svìt proíván jako zkuenost niternosti a bezprostøednosti. Mohli bychom také mluvit, a snad je to
jetì lepí, o zvlátním náboenském záitku jednoty - spoleèenství - pøítomnosti..., øíká øímskokatolický Slovník spirituality.* Ano, takové pojetí pojmu mystika by snad mohlo nalézt pomìrnì irokou podporu, ale pravdou
je, e cokoli pøesnìjího ne toto minimalistické vymezení naráí na tìko
pøekonatelné potíe.
Pokusù uchopit pojem mystika nalezne ètenáø na následujících stránách
nìkolik. Nejvíce se tímto pojmem zabývá v úvodním èlánku tématu tohoto
èísla Ivan O. tampach. V dalích èástech svého èlánku rozliuje mezi
mystikou v církevním prostøedí a køesanskou mystikou, kterou u nás ve 20.
století reprezentuje pøedevím Karel Weinfurter a jeho áci. Tuto mystiku,
vycházející sice z køesanství, ale èerpající z mnoha mimokøesanských podnìtù, by výe zmínìný slovník za køesanskou rozhodnì neuznal. Ivan
O. tampach také dohlédne k mystice v umìlecké tvorbì, co je rozmìr mystiky, který je v religionistice èasto zanedbávaný.
Cílem tohoto èísla Dingiru nemohlo být stanovení pøesných hranic onoho neurèitého pojmu mystika ani vyjmenování vech, kdo by snad mìli do
kategorie èeských mystikù 20. století patøit. Nìkolik takových osobností
bylo zmínìno v jiných èíslech Dingiru, dalí na zpracování jetì èekají (Karel Makoò, Jaroslav Koèí a mnozí dalí). Spíe tento Dingir chce ve svém
tématu ukázat íøi, rozmanitost a inspirativnost toho, co je moné jako èeskou mystiku 20. století oznaèit. S tímto zámìrem vznikla osa Weinfurter Drtikol - Tomáovi - Funk, na ní se støídají obdivná, kritická i vzpomínková
pojednání, a dokonce pøedstavení formou rozhovoru.
O osobnosti Karla Weinfurtera píe její znalec a ctitel Josef Sanitrák,
dostupná fakta o Drtikolovi shrnuje doktorand Robert Bezdìk, o Eduarda
Tomáe (i jeho manelku Mílu) se podìlili studentka Kateøina Tomáová
a syn této významné dvojice mystikù Milo Tomá, zajímavou osobnost
Karla Funka pøimìl k pøedstavení Ivan O. tampach. K této ose èeské
mystiky 20. století se pøimykají kratí pojednání o jejím velkém inspirátoru
rí Ramana Mahárim od dalí studentky tìpánky Èíkové a pøipomínka
dvou spoleèenství s mystickým rozmìrem, ale nestejnými osudy - Novou
církví Pánì a Obce køesanù. Dalí dùleitou osobnost - Kvìtoslava Minaøíka - pøipomínáme alespoò jeho krátkým textem na tøetí stranì obálky. Èasovì a prostorovì toto téma Dingiru pøesahuje èlánek o kvakerech, mystickém
i spoleèensky aktivistickém spoleèenství.
n

* Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydøí 1999.
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S VNITØNÍM
SVÌTLEM

Spoleèenství, které spojuje mystiku a spoleèenský aktivismus

Zdenìk Vojtíek

Obvyklou cestou nového náboenského hnutí je postupná ztráta poèáteèního protestního zamìøení a rychlejí èi pomalejí
zaèleòování do spoleènosti. Tuto zmìnu obvykle doprovází
i ztráta schopnosti vyzývat vìtinovou spoleènost k novým
pohledùm a ke zvaování jiných hodnot. Hnutím, které si ale
neobvykle dlouho udrelo schopnost oslovovat a inspirovat
své okolí, je Spoleènost pøátel (tzv. kvakeøi). Moná to zpùsobuje
rys tohoto hnutí, který se obvykle oznaèuje jako mystický.
Støed 17. století byl v Anglii neklidný. tou není Bible, ale vnitøní
Obèanská válka (1642-1660) mìla i nábo- Kristùv hlas, jemu kadý
enskou rovinu v konfliktu puritánù a stá- èlovìk musí naslouchat.
tem podporované anglikánské církve Spasení nezáleí jen v Krisa v tomto prostøedí znìly náboenské otáz- tovì ukøiování a Kristus je
ky zvlátì silnì. Vznikla øada nových spíe dokonalým vzorem tonáboenských hnutí,1 která zpochybòova- mu, kdo se - jako on - øídí
la tradièní autority øímských katolíkù i pro- vnitøním svìtlem.
testantù - církev i Bibli. Duchovnì znepoTyto mylenky byly zcekojení lidé cítili rozpor mezi køesanskými la v protikladu k doktrínám,
ideály a ivotem spoleènosti a touili po které byly puritánùm svaté.
hlubím návratu k pùvodnímu køesanství, Fox ale napadal také ob- George Fox.
ne jaký poskytovala reformace.
vyklou církevní praxi - bohosluby a vechny jejich rekvizity odmítal
Nic ne vnitøní svìtlo
jako zbyteèné, svátosti køtu a veèeøe Pánì
Mezi tìmito hledaèi byl i obuvnický uèeò shledával jako pøíli materiální a bez vztaGeorge Fox (1624-1691). Roku 1643 opus- hu k pravé vnitøní zbonosti, kostely a jetil uèení a vydal se na pou, motivovanou jich vybavení kritizoval jako místa modlohledáním pravdy. Po nìkolika letech a po sluby, odmítal knìze a jakékoli duchovní
náboenském záitku ji nalezl: podle nìho osoby, nebo kadý má stejný pøístup
není v ádné církevní instituci, ale v nitru k Bohu, zrazoval od placení desátkù i slakadého èlovìka. Tam pøebývá Jeí Naza- vení svátkù.
retský, jen je podle Janova evangelia praRoku 1649 byl Fox poprvé uvìznìn, ale
vé svìtlo, které osvìcuje kadého èlovìka, jeho touha po pravdì pøekonávala i èastá
pøicházejícího na svìt.2 Kadý má tedy bití i vìznìní. Kázal v kostelech i hospov sobì vnitøní svìtlo, Boí svìtlo èi dách a pøedevím provokoval: ruil bohovnitøní hlas. Rùzné zpùsoby bohoslueb sluby, hádal se s církevními pøedstaviteli
a rùzná vyznání, o nì køesa ve stylu starozákonních
ané mezi sebou tolik zápasí,
prorokù napomínal mocné
jsou tím pádem zbyteèné.
a posmíval se jim. Podobnì
Pravá bohosluba se koná
jako on vykonávali i jeho
v srdci.
následovníci, Pøátelé PravPøevratnou mylenku
dy, veøejné symbolické èiny:
o vnitøním svìtle zaèal Fox
procházeli na ulicích se jhy
veøejnì kázat roku 1647. Ve
na íji jako prorok Izajá,
svìtle jeho poznání není
ukazovali se na veøejnosti
èlovìk zcela høíný a patnazí, v kostelech tie stáli
ný, ale má v sobì i kvality,
s naèernìnou tváøí, a tak obje mu umoòují dosáhnout
alovávali pøítomné z podokonalosti. Poslední autori- William Penn
krytectví, apod. Jako mno-
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há jiná nová náboenská hnutí byli i Pøátelé
milenialisty - napjatì oèekávali konec tohoto vìku, druhý Jeíùv pøíchod a jeho
tisíciletou vládu. Vrcholem mileniálních
proroctví byla událost roku 1656 - James
Nayler (asi 1617-1660), jeden z nejvýznamnìjích Pøátel, vjel na oslu do Bristolu podobnì jako kdysi Jeí do Jeruzaléma, nechal zástup provolávat hosana a vztáhl
na vnitøní svìtlo v sobì i dalí Jeíovy èiny
a role.
Snad i kvùli takovým excesùm, anebo
moná v reakci na pronásledování Fox kolem roku 1667 na svých mnohých cestách
hnutí organizaènì uspoøádal. Základní jednotkou se stalo tzv. mìsíèní shromádìní,
tedy sbor Pøátel, kteøí se kromì duchovních
setkání scházejí jednou mìsíènì k pracovnímu shromádìní. Vyí jednotkou na
národní nebo oblastní úrovni je a dodnes roèní shromádìní. O závìrech se na
tìchto shromádìních jedná
tak dlouho, a je dosaeno
veobecného souhlasu. Pøirozeným centrem hnutí se stal
Swarthmoor Hall blízko
mìsta Ulverstone v hrabství
Cumbria, sídlo vdovy Margaret Fellové (1614-1702),
s ní se Fox roku 1669 oenil. Název hnutí se kolem
roku 1670 ustálil na Spoleènosti pøátel.
V dobì Foxovy smrti roku 1691 mìla
Spoleènost v Anglii asi 65 tis. èlenù.3
Mystický záitek i radikalita
Zbonost Pøátel je vnitøní, mystická: pøítel
sestupuje do ticha svého nitra, kde je
moné zaít Boí pøítomnost. 4 Subjektivismu takového sestupování Pøátelé tradiènì èelili jak stálým srovnáváním svého
vnitøního svìtla s Jeíovým poselstvím, tak
i aktivní spoleèenskou èinností v duchu
evangelia. Vytvoøili tak unikátní spojení
toho, co se èasto povauje za protiklady:
mystické zbonosti s prorockým duchem,
vnitøní zbonosti se spoleèenským aktivismem i protispoleèenského protestu s vysokým angamá ve prospìch spoleènosti.5
Bohosluby Pøátel se odehrávají bez
svátostí a kázání, v tichém oèekávání vnitøního hlasu. Pokud tento hlas promluví, dotyèný mu, ena nebo dítì povstane a osloví
shromádìní v duchu toho, co tento hlas
sdìluje. Je pravdìpodobné, e díky extatickému tøesení (quaking) pøi pøijímání tohoto
poselství dostali první Pøátelé svou dodnes
oblíbenou pøezdívku kvakeøi (quakers).
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Existují ovem i její alternativní vysvìtlení.6 Tøesení ostatnì brzy vymizelo.
Foxùv radikalismus se promítal i do
etiky a zpùsobu ivota tak, e kvakeøi èasto tvrdé normy puritánù jetì zpøísnili. Základem byl jednoduchý ivotní styl v duchu
skromnosti a prostoty, které se týkaly odìvù
(tradiènì edých), jídla, domù i slovních
vyjádøení, která èasto pouívala jazyk Bible. Odmítán byl alkohol, hazard, umìní
a jakákoli svìtská zábava. Dùraz na svìdomí a vnitøní èistotu vedl napø. a k odmítání
anglických názvù dnù v týdnu jako výrazu
pohanství. 7 Podobnì vedl dùraz na poctivost k odmítnutí jakékoli pøísahy, protoe
kadé slovo poctivého èlovìka musí být
závazné. V duchu radikální interpretace
evangelia kvakeøi odmítli také jakékoli násilí a v pøípadì vlastního napadení osvìdèovali ochotu radìji trpìt. Mylenka stejného vnitøního svìtla v kadém èlovìku
pøivedla kvakery k pøesvìdèení o rovnosti
mezi lidmi, a tedy k odmítání smekat klobouky, pouívat tituly nebo zdvoøile vykat.8
Tyto osobní zásady se promítly i do spoleèného ivota kvakerù. Prostota a rovnost
se projevila napø. v jednoduchých, nezdobených domech setkání, v nich jsou sedadla uspoøádána tak, aby kvakeøi sedìli
pokud mono tváøemi k sobì. Ostraitost
pøed jakoukoli náboenskou okázalostí vede kvakery k tomu, e svátkùm nepøikládají
velkou dùleitost. Pokud se scházejí v nedìli, èiní to z praktických dùvodù (ve dni
volna), nikoli kvùli posvátnosti tohoto dne.
Oddìlenost od svìta motivovala kvakery
zpoèátku k pøíkrému odmítání sòatkù s tìmi, kdo stáli mimo jejich spoleèenství. Puritánská úèelnost a píle z nich èasem uèinila ekonomicky velmi úspìné spoleèenství, pro nìj se stala typickou ochota peèovat o ménì majetné vrstvy obyvatelstva.
Prosperity brzy dosáhli hlavnì v náboensky tolerantní Americe.
Americké monosti a dilemata
Kvùli pronásledování v rodné Anglii dorazili první kvakeøi do Ameriky velmi brzy snad ji roku 1656. Impuls ve prospìch kvakerské emigrace dal William Penn (16441718), syn anglického admirála a pøíbuzný
krále Jakuba II. Roku 1681 získal od krále
Karla II. rozsáhlé území v Severní Americe
jako splátku dluhu jeho otci. Následujícího
roku do Ameriky odplul s vizí spravovat
svou zemi (Pennsylvánii) podle biblických
zásad a s mylenkou tolerance vùèi kadému náboenskému pøesvìdèení. Tento Pennùv posvátný experiment 9 zásadním zpù-
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Roku 1701 podepsal William Penn rovnou smlouvu s Indiány.

sobem ovlivnil dalí náboenský ivot v Severní Americe.
Aèkoliv se Penn na svém americkém
území nikdy nezabydlel, jeho ideály se daøilo uskuteèòovat a Pennsylvánie se stala témìø ideálním cílem náboenských uprchlíkù. Byli to nejen Pøátelé, ale i mennonité
a dalí pøísluníci evropských náboenských menin. Penn a dalí kvakeøi prosluli také rovným zacházením s Indiány a citlivostí vùèi jejich kultuøe. Pøíznaèné je, e
jedním z historicky zachycených dùvodù
vylouèení ze Spoleènosti pøátel byl prodej
alkoholu Indiánùm.
Postavení v Americe znamenalo pro
kvakery významný pøerod. Z pronásledované meniny v Anglii se stali významnou
politickou i ekonomickou silou v New Jersey a Delaware, a dokonce dominantní silou v Pennsylvánii. Z pennsylvánské Philadelphie pomohli vytvoøit kulturní støedisko tehdejí Ameriky a pennsylvánský zastupitelský sbor ovládaný kvakery pøispìl
k prohloubení americké demokracie.10 Z disenterù (spoleèenských opozièníkù) se stali politici a dalí vùdèí osobnosti.
Tento pøerod Pøátelùm ale pøipravil také
bolestné dilema. Ve válce proti Francouzùm
a Indiánùm v letech 1754-1763 bylo tøeba
Pennsylvánii a její obyvatele bránit. Dilema mezi odporem vùèi násilí a odpovìdností vedlo k rozdìlení pennsylvánských
kvakerù. Nakonec vìtina z nich roku 1756
zastupitelský sbor opustila, protoe se nechtìli podílet na vojenské legislativì. Ameriètí kvakeøi tak ve své vìtinì rezignovali
na roli politických vùdcù a radìji zùstali
v roli mravní opozice. Tento postoj se èasto ukázal jako úèinný, nebo ekonomicky
i politicky byli kvakeøi velmi úspìní.
A právì tato role hlasu svìdomí kvakerùm dovolovala oslovovat okolí i v pøítích staletích. Ji roku 1688 prohlásilo jedno shromádìní kvakerù, e otrokáøství
odporuje tzv. zlatému pravidlu (neèiò to, co

nechce, aby druzí èinili tobì). Trvalo jetì
více ne století, ne se otrokáøství mezi kvakery vytratilo, ale pøesto mìli v tomto smyslu Pøátelé pøed ostatními køesany velký
náskok. Idea rovnosti vech lidí se novìji
projevuje v zápasu kvakerù proti rasismu
a vem formám diskriminace, napø. té za
rovnoprávnost en.
U od Foxových dob byli Pøátelé známi svou péèí o chudé a ochotou pomáhat
v nouzi. Roku 1947 bylo toto dlouholeté
úsilí ocenìno Nobelovou cenou míru udìlenou dvìma kvakerským organizacím za
práci pro ty, jim ublíila druhá svìtová válka. Kvakeøi prosluli i jako èlenové záchranných týmù a velmi pomohli rozvoji dobrovolnické práce.
Foxova tìká zkuenost s anglickými
vìznicemi se podobnì promítla do staletí
trvajícího zájmu kvakerù o reformu vìzeòství a novìji i o zruení trestu smrti. Reformní snahy se týkají i kolství a péèe o mentálnì postiené, a to jak prostøednictvím zájmu o veøejné sociální instituce, tak díky
zøizování vlastních kol, ústavù i univerzit.
Po celou historii provází kvakery také
pacifismus a úsilí o smiøování (peacemaking). Slova slavné deklarace králi Karlu
II. z roku 1661 mezi kvakery dodnes platí:
Duch Kristùv, který nás vede do vekeré
pravdy, nás nikdy nepohne k tomu, abychom bojovali a vedli válku proti ádnému
èlovìku vnìjími zbranìmi, a to ani za Kristovo království ani za království tohoto svìta.
Mnoho podob Spoleènosti pøátel
Navzdory velké roli svìdomí a z ní vyplývající tolerance se ani Pøátelùm nevyhnula
tìpení. Osou doktrinálních sporù mezi Pøáteli bylo chápání osoby Jeíe a z nìho vyplývající závaznosti jeho poselství. K hlavð

Dokonèení na dalí stranì dole
v rámeèku.
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STÁT K MUSLIMÙM:
VSTØÍCNÌ I OPATRNÌ

Registrace Ústøedí muslimských obcí a veøejná diskuse o islámu v Èeské republice

Stanislav Pøibyl

Oficiální uznání islámského vyznání ze strany státu je v západních demokraciích nejen projevem náboenské svobody, nýbr také pragmatickým opatøením, které mùe pøispìt ke zpøehlednìní náboenské scény i k vìtí transparentnosti aktivit samotných muslimù. Vzhledem k tomu,
e muslimové nejsou zatím v Èeské republice pøíli poèetní a navíc nejsou organizaènì pøíli
roztìpení, nenastalo dilema, s ním se musela potýkat státní správa v jiných zemích, toti
s kým vlastnì jednat, kdo je oficiálním reprezentantem islámu v té které zemi, a tím i partnerem
pro vyjednávání o podmínkách registrace, oznaèované tradiènì té jako státní uznání.
Od 17. záøí 2004 jsou muslimové v Èeské by se nejménì po deseti letech jakoby ve kvalitativní podmínky pùsobení církví
republice registrováni ministerstvem kul- zkuební lhùtì akreditovali. Potøebovali a náboenských spoleèností a e tedy bude
tury jako státem uznaná náboenská spo- by k tomu získat pøiblinì 10 000 podpisù i pro nì platit omezení, podle nìho nesmí
leènost, i kdy pouze v prvním stupni. 1 svých èlenù místo dosavadních pouhých v Èeské republice vyvíjet èinnost mj. takoÚstøedí muslimských obcí je právnickou 300.2 Ústøedí muslimských obcí proto zaá- vý náboenský subjekt, který popírá nebo
osobou a mùe také dalí právnické osoby dalo ministerstvo kultury o prominutí tìchto omezuje osobní, politická nebo jiná práva
zakládat, avak islámtí duchovní nemají nároèných podmínek pro druhý stupeò re- fyzických osob pro jejich národnost, pozatím pøístup do armády, vìzeòství (i kdy gistrace. ádost o toto prominutí opøeli hlaví, rasu, pùvod, politické nebo jiné smýzde je jejich pøítomnost tolerována), ne- o monost udìlení výjimky tìm náboen- lení, náboenské vyznání nebo sociální pomohou oddávat s civilními úèinky, nemo- ským spoleènostem, které reprezentují stavení, roznìcuje nenávist a nesnáenlivost
hou vyuèovat náboenství na státních ko- významné svìtové náboenství s dlouhou z tìchto dùvodù, podporuje násilí nebo
lách a v neposlední øadì nemají muslimové historickou tradicí.3
poruování právních pøedpisù.4 Na jedné
v Èeské republice právo na hrazení platù
To lze èeským muslimùm pøát, ovem stranì je tedy registrace muslimských obcí
duchovních a provozu svého ústøedí státem. také z toho dùvodu, e by od státní správy aktem, potvrzujícím právo na náboenskou
Tyto vechny nadstandardní výhody by mohli nai obèané oèekávat, e bude i na svobodu, jemu se napøíklad køesané
jim umonil a druhý stupeò registrace, kdy muslimské obce dùslednì aplikovat tzv. v nìkterých muslimských zemích ne vdy
ð

Dokonèení z pøedchozích stran.

ním schizmatùm dolo na poèátku 19. století v souvislosti s velkým vlivem, který
na Pøátele mìlo probuzenecké (evangelikální) hnutí. Nejvìtí organizace Pøátel
jsou dnes buï konzervativní (s tradièní
volnou strukturou shromádìní), anebo
evangelikální (s pastory, kázáním apod.).
Exkluzívnost kvakerù se postupem
doby vytrácela a ti souèasní na podobné
spory - zdá se - rezignovali. Vytváøejí velmi rozmanité svìtové spoleèenství. Nalezneme v nìm velké rozdíly: od víry
v Jeíovo boství a k pojetí Jeíe jako
jednoho ze svìtových duchovních uèitelù,
od výsadního postavení Bible a k inspiraci irokým vìjíøem duchovní literatury.
Spolu se ztrátou exkluzivity roste význam zastøeující kvakerské organizace:
vìtina roèních shromádìní se hlásí ke
Svìtovému konzultaènímu výboru Pøátel
(FWCC),12 zaloenému roku 1937. Odhaduje se, e reprezentuje asi 400 tis. kva-
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kerù. Z nich je nejvíce (asi polovina) v Severní Americe. V Evropì získali kvakeøi
významnìjí zastoupení hlavnì v severských zemích. Od roku 2003 se pravidelnì
schází i praská bohosluebná skupina. 13

n
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Poznámky
1 Ranteøi, muggletoniáni, diggeøi a snad i dalí.
2 Evangelium podle Jana 1,9 podle pøekladu krále Jakuba.
3 WHALEN, William J., Kvakeøi, aneb Nai bliní, Pøátelé, broura z roku 1966, èesky dostupná na http://www.
geocities.com/praguequakers/kvakeri.doc, download
4. 6. 2007, str. 12. Naproti tomu MEAD, Frank S., HILL,
Samuel S., Handbook of Denominations in the United
Statets, 11. vydání, Abingdon Press 2001, str. 141, uvádí
jen 50 tis.

4 Jsi poprvé na kvakerském bohosluebném
shromádìní?, text dostupný na http://www.geocities.
com/praguequakers/Poprve_na_bohosluzebnem_
setkani.doc, download 4. 6. 2007.
5 S nadsázkou tyto protiklady vyjadøuje Whalen tvrzením, e Fox byl mystický hippie své doby. - WHALEN, William J., Kvakeøi..., str. 3.
6 Mezi kvakery je oblíbené vysvìtlení, e Fox na výzvu
jednoho soudce, aby se tøásl pøed majestátem soudu,
odpovìdìl, aby se soudce spíe tøásl pøed slovem Pána.
Soudce ho na to nazval kvakerem.
7 Napø. anglické oznaèení nedìle Sunday odkazuje ke
dni slunce.
8 Anglicky mluvící kvakeøi pouívali tykání i tehdy, kdy
tvary thee a thou byly ji zastaralé.
9 Více viz MRÁZEK, M.,, Americký svatý experiment,
Dingir 9 (2), 2006, str. 44-46.
10 JOHNSON, P., Dìjiny amerického národa, Academia
2000, str. 89.
11 Základy kvakerské teologie tvoøí díla raného teologa
a apologety Roberta Barcleye (asi 1648-1690), dostupná na adrese http://www.qhpress.org/texts/barclay/
index.html.
12 Více viz na adrese http://www.fwccworld.org.
13 Více viz na adrese http://www.kvakeri.cz.
PhDr. Zdenìk Vojtíek, Th. D., (*1963) je odborným
asistentem na Husitské teologické fakultì UK a éfredaktorem èasopisu Dingir.
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Islámské centrum v Praze na Èerném Mostì.

tìí, avak zároveò jde ze strany demokratického státu o prostøedek, umoòující snadnìjí monitorování eventuálních zradikalizovaných postojù, které by mohly pokozovat jak obèany Èeské republiky obecnì,
tak vposledu i samotné muslimy.
ádost Ústøedí muslimských obcí
o akreditaci, tedy o pøiznání oprávnìní
k výkonu zvlátních práv, vak byla ministerstvem kultury zamítnuta, 5 protoe tato
náboenská spoleènost neustavila svùj statutární orgán, jak to zákon o církvích vyaduje.6 Poté následovalo definitivní rozhodnutí ministra kultury v této záleitosti,
které se k ádosti o pøiznání oprávnìní
k výkonu zvlátních práv postavilo negativnì.7
Není pøíli známo, e ji dvakrát mìli
muslimové na naem území nakroèeno
k oficiálnímu uznání jejich náboenství. Po
anexi Bosny a Hercegoviny RakouskoUherskem dolo v roce 1912 k vydání speciálního zákona, kterým se pøívrenci islámu podle hanefitského ritu uznávají za
náboenskou spoleènost.8 Po vzniku první
Èeskoslovenské republiky vak nebyla
u nás splnìna zákonná podmínka, aby zde
existovala alespoò jedna stabilní obec tohoto vyznání. K dalím pokusùm o oficiální uznání islámu pak docházelo postupnì
od roku 1934 a k jejich dovrení mìla paradoxnì nejblíe protektorátní vláda krátce
pøed atentátem na Heydricha. Atentát ale
posléze obrátil pozornost úøadù zcela jiným
smìrem. 9
Kromì oficiálního uznání islámu má pro
kvalitu vztahù muslimù se zbytkem spoleènosti význam také jejich vztah k ostatním
náboenstvím v dané zemi. Z tohoto hlediska je dùleité, e v prosinci 2005 zformulovali v souvislosti s pøijímáním nového
trestního zákona pøedstavitelé abrahamov-
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Foto: archiv Dingiru.

ských náboenství spoleèném prohláení
k problematice eutanázie a doprovázení
umírajících. Podepsali ho zástupci Èeské
biskupské konference, Ekumenické rady
církví, Federace idovských obcí v ÈR
i Ústøedí muslimských obcí. ivot se v nìm
chápe jako dar od Boha a zdùrazòuje se
v nìm lidská dùstojnost.
Význam tohoto dokumentu daleko pøesahuje samotný jeho obsah. Ji sám fakt,
e zástupci náboenství, která v jiných èástech svìta mezi sebou vedou nìkdy krvavé
boje, jsou schopni se dohodnout na nedotknutelnosti a posvátnosti lidského ivota,
je významný pro utváøení vztahù dùvìry
mezi náboenstvími v Èeské republice.
V tìchto vztazích hraje mimoøádnì dùleitou roli také zaèlenìní oficiálního proudu
islámu.
V souvislosti s dramatickým svìtovým
vývojem se v Èeské republice rozproudila
také èilá veøejná diskuse o islámském náboenství. Vychází znaèné mnoství kniních titulù o islámu, od informaèních a po
polemické. O tom, jak iroká je paleta postojù vùèi islámu, svìdèí skuteènost, e
v produkci kontroverzních publikací zkuené nakladatelství Votobia vydalo na téma
islámu dvì názorovì zcela protichùdné
knihy: v roce 1998 informativní publikaci
Jiøího Beèky a Miloe Mendela Islám
a èeské zemì a v roce 2005 naopak polemickou knihu pravdìpodobnì pakistánského autora, píícího pod pseudonymem
Ibn Warraq, Proè nejsem muslim. Z pera
islámského autora ajcha Fadulláha Chajrího se mùe ètenáø seznámit s autentickým
výkladem tohoto náboenství v knize Islám, vydané nakladatelstvím Ikar v roce
2001, zatímco kritický pohled amerického
spisovatele Roberta Spencera nabízí titul
Islám bez závoje, který vydalo v roce

d o m o v a
2006 nakladatelství Triton. Obdobnì polemickým tónem se nese kniha Waltera
Laqueura Poslední dny Evropy. Humanistická Evropa, nebo islamistická Eurábie?, její pøeklad vyel v nakladatelství
Lidové noviny rovnì v roce 2006. Vechna pro a proti váí také revue Prostor è. 69
na téma Máme se bát islámu? Západ
a islám nebo èasopis o souèasné náboenské scénì Dingir, který muslimùm v èeských zemích vìnoval své èíslo 1/2006.
Obdobnou rozmanitost pohledù jako
kniní a èasopisecká produkce nabízejí
v Èeské republice také diskusní setkání na
téma islámu, která zatím nesklouzla do bázlivé politické korektnosti, ani do iracionálních protináboenských útokù. Za zmínku napøíklad stojí, e se islámem zabývalo
také obèanské sdruení Centrum pro ekonomiku a politiku na semináøi nazvaném
Islám v Evropì - obohacení nebo nebezpeèí?, konaném 14. prosince 2005 a moderovaném prezidentem Klausem, èlenem
správní rady Centra. Benjamin Kuras, intelektuál vyjadøující se jinak vùèi souèasným islamistickým trendùm velice kriticky,
na tomto semináøi vyjádøil mylenku, e
muslimové na demokratickém západì mají
za budoucí humanizaèní vývoj islámu
a svìta zvlátní odpovìdnost a moná
i Bohem dané poslání.10 Bude-li integrace
muslimù v Èeské republice postupovat
i nadále v souladu s dosavadním smíølivým
trendem, k nìmu pøispìla i jejich registrace
jako náboenské spoleènosti ministerstvem
kultury, pak by se Èeská republika mohla
stát v této záleitosti vzorem i pro ostatní
evropské zemì. Obezøetnost v otázce pøiznání zvlátních práv pro Ústøedí muslimských obcí je vak na místì.

n

Poznámky
1 Registrace rozhodnutím Ministerstva kultury ÈR
è. 4874/2004.
2 Zákon è. 3/2002 Sb., o svobodì náboenského vyznání
a postavení církví a náboenských spoleèností a o zmìnì
nìkterých zákonù (zákon o církvích a náboenských
spoleènostech) ve znìní nálezu Ústavního soudu ÈR
vyhláeného pod è. 4/2003 Sb., zákona è. 562/2004 Sb.
a zákona è. 495/2005 Sb., § 10 odst. 2, písm. c).
3 Zákon è., 3/2002 Sb., § 27 odst. 8.
4 Zákon è. 3/2002 Sb., § 5 písm. b).
5 Rozhodnutí è. 5900/2006 ze dne 5. 12. 2006.
6 Zákon è. 3/2002 Sb., § 10 odst. 2, písm. d).
7 Rozhodnutí pod èj. 18/735 ze dne 21. 12. 2006.
8 Zákon è. 159/1912 Rgbl.
9 TRETERA, Jiøí Rajmund, Právní postavení islámské
meniny v Èeské republice, in: Náboenská sloboda
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DNENÍ ZOROASTRISMUS
VE STØEDNÍM ÍRÁNU
Náboenství proroka Zarathutry je ve své vlasti stále ivé

Vojtìch Tutr

Nejstarí monoteistické náboenství, èasto mylnì uvádìné jako pøíklad dualismu,1 je ve své
vlasti - Íránu - nìkdy povaováno za záleitost dávné minulosti. Je pravda, e konverze sásánovské Persie k islámu probìhla neobyèejnì rychle a pomìrnì dùkladnì ji brzy po poráce Peranù Araby. Pøes vzdálenost staletí i pøes více èi ménì násilné snahy muslimských panovníkù
o sjednocení vyznání svých poddaných zoroastrijci stále v Íránu ijí a ctí tradice svých pøedkù.
Dnes ije ve své domovinì velmi málo k pøedislámskému náboenvyznavaèù této starobylé víry. Nepoèetné ství. Zoroastrijci ji nejsou jedobce se nacházejí ve mìstech Yazd, Kir- noznaènì rozeznatelní jako
mán, Teherán, Búír, íráz, Káan a Bah- døíve, kdy byli nuceni nosit
ramábád. Celkové údaje o poètu zoroastrij- odìvy urèité barvy a støihu
cù v Íránu jsou obtínì dostupné a mnohdy a také dodrovat dalí omezení,
se dosti podstatnì lií. Odhady jejich poètu které je odliovalo je od muslise pohybují v rozmezí 10 - 90 tis.2
mù. Pouze zoroastrijské eny
Íránská islámská republika øadí zoro- nenosí typický èerný èádor, ale
astrijce mezi ty náboenské minority, které zahalují se do velkého kusu
Zoroastrijský chrám v íránském Yazdu.
poívají ochrany ze strany státu, co zna- pestøe zdobené látky. I toto pomená, e jsou prakticky tolerovány. Dále znávací znamení je tìké aplikovat, protoe pouze jedna místnost, která je velmi jedjsou to, jak o tom mluví èlánek 13 Ústavy kodex oblékání se s postupující liberaliza- nodue zdobena citáty z Avesty a vyobraIslámské republiky, jetì
cí spoleèenského systému zeními proroka Zarathutry. Jedinì velké
judaismus a køesanství.
mìní a na ulici lze spatøit okno z kouøového skla uprostøed jedné
Tato náboenství mohou
skuteènì rozmanité modely. stìny propoutí záblesky posvátného ohnì.
provozovat vlastní obøady,
Nejdùleitìjími zoro- Ten byl v roce 1174 pøenesen z Nahid-ezakládat vlastní obce a vést
astrijskými památkami pársu do Ardakanu, potom roku 1474 do
náboenské vyuèování pro
v Yazdu jsou ohòový chrám Yazdu a nakonec byl pro nìj postaven tensvé následovníky. NicméAtaskadeh, kde hoøí oheò to nový chrám.
Jedná se o jeden ze tøí vìèných ohòù,
nì jsou nuceny ít v jisté
údajnì nepøetritì od roku
které
hoøely v sásánovské Persii. Je to Faizolaci, protoe konverze
470 n. l., a vìe mlèení,
ranbag,
oheò, který byl spojován s knìèi smíené sòatky jsou
které byly kdysi pouívány
skou
tøídou,
narozdíl od ohòù Gushnasp
v Íránu zakázány zákok pohøbùm zemøelých. Ne3
a
Burzen-Mihr,
které odpovídaly stavu bonem. Tolerované nábodaleko v pouti se také najovníkù,
respektive
rolníkù.5 Oheò udruje
enské komunity mají také
chází zoroastrijské poutní
Hirbod,
zoroastrijský
knìz, který pøikládá
rezervováno pìt míst v celmísto Èak-èak.
mandlovým
a
meruòkovým
døevem nìkokem dvousetsedmdesátiOhòový chrám je ukryt
Oheò Faranbag hoøí údajlikrát
dennì.
Jako
posvátná
entita nesmí
èlenném íránském parlav zahradì obehnané zdí,
nì ji pøes 1500 let.
oheò
pøijít
do
styku
s
nièím
zneèiujícím
mentu. Tøi z nich obsazují
take si ho pøi zbìném
køesané, po jednom pak idé a zoroastrijci. pohledu ani nevimnete. Jedná se o pøí- - tedy ani s dechem nevìøícího. Proto je
Naopak monosti zastávat vládní a armád- zemní stavbu se zvýeným
ní posty nejsou pøísluníkùm náboenských podlaím s pøedsunutým slavminorit povoleny.4
nostním schoditìm. Chrám
Pøi své cestì do Íránu v létì 2006 jsem vypadá pøekvapivì modernì
mìl monost navtívit støedoíránský Yazd a civilnì. Ten, kdo by oèekával
v provincii Párs, kde ije jedna z nejpoèet- známku nìjaké starobylosti
nìjích komunit íránských zoroastrijcù. Ve a tajemství, bude zklamán stejmìstì mùete zakoupit na mnoha místech nì jako Evropané prvními pøepøívìek ve tvaru Fravaharu (symbolu zoro- klady Avesty. Chrám byl toti
astrismu) a vidìt mnohé mladé lidi tento postaven v roce 1934 a oheò
symbol nosit. Mláde se tím ale hlásí spíe sem byl pøenesen z jiného mís- Stroze zaøízený vnitøek chrámu v Yazdu. Za tmavým
k pøedrevoluèní verzi dìjin Íránu ne ta. Návtìvníkùm je pøístupná sklem uprostøed hoøí posvátný oheò.
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oddìlen sklenìnou pøepákou a i samotní dem na íránský jaderný proknìí pouívají pøi manipulaci s ohnìm gram ostøe hlídána. Nedoporuzvlátní rouky podobné tìm, které nosí èuje se odboèovat. Po mnoha
chirurgové pøi operacích. Obøady jsou pøís- kilometrech fascinující pouttupny pouze vìøícím.
ní krajiny konèí cesta ve skalDalí pamìtihodností jsou bývalé po- natém údolí. Po jednotvárné
høební vìe mlèení za mìstem. Stavby, podívané je skupina budov
opøedené mnoha mýty, slouily k vystavení terasovitì usazená v prudkém
tìl zemøelých zoroastrijcù dravcùm. Po svahu pøíjemným oivením.
odstranìní vech mìkkých èástí tìl byly
Stoupáme vzhùru kolem
kosti uloeny do speciálních nádob a skla- staveb, které nejsou nièím jiKomplex budov poutního místa Èak-èak.
dovány ve zvlátních místnostech. Tyto ným ne ubytovnami pro poutvìe jsou ji nìjaký èas mimo provoz. Nì- níky pøijídìjícími jen nìkolikrát do roka.
Aèkoli se podle publikovaných statiskteré prameny hovoøí o tom, e jejich pro- Na samém vrcholu vstupujeme po scho- tik zdá, e poèty zoroastrijcù dlouhodobì
voz ukonèil reformní monarcha Reza áh diti do jeskynì. Míjíme reliéfy achajme- klesají, ivá místa náboenské víry ukazují
Pahlaví bìhem svých reforem v dobì mezi novských stráí na bronzových vratech, na fakt, e se zdaleka nejedná o vymírající
válkami, jiné, e samotní zoroastrijci od podobné, jako jsou vidìt napøíklad na komunitu. Otázkou zùstává, co by pøinesly
tohoto zpùsobu pohøbívání upoutìli a a stìnách královských palácù v Persepoli. pøípadné zmìny politické situace v Íránu
zákon z roku 1970 jej definitivnì zakázal - Vstupujeme do jeskynní svatynì. Uprostøed a pøípadná liberalizace náboenského prov dobì, kdy vìe mlèení pouívali ji jen doutnají zbytky ohnì v nádobì typického støedí v této zemi.
n
skupiny ortodoxních zoroastrijcù. K uklá- tvaru. U stìny hoøí tøi svìtla symbolizující Poznámky
dání mrtvých slouí nyní zoroastrijským hlavní zoroastrijské zásady, které mají pro
1 Problematika zoroastrijského dualismu je komplikovanìjí, viz napø. KLÍMA Otakar, Zarathutra, Orbis, Pravìøícím nový høbitov. Problémy spojené vìøící podobnou autoritu jako pro køesany
ha 1964, s. 134; heslo zoroastrismus in: PARTRIDGE,
s úsilím o nezneèitìní zemì, která je po- Desatero: dobré mylení, dobré jednání, doChristopher (ed.), Encyklopedie nových náboenství,
Euromedia Group, Praha 2006.
dobnì jako oheò v zoroastrismu hodna brá slova. Svatyni opeèovává jediný stráce,
2 Zpráva amerického úøadu pro demokracii, lidská práva
uctívání, byly vyøeeny novými techno- který zde v osamìní tráví celý rok. Pouze
a práci uvádí 30-35 tis. jako støízlivý odhad. Zoroastrijské prameny podle zprávy hovoøí o cca 60 tis. United
logiemi. Pøi stavbì hrobù jsou pouívány jednou týdnì pøijídí se zásobami vìøící,
States Department of State: Bureau of Democracy, Hunepropustné materiály, které zajiují, e se kteøí svatyni podporují. Bohuel, pokus
man Rights and Labor, International Religious Freedom Report, 2006. Dostupné na http://www.state.gov/
nic z hrobu nedostane do styku se zemí. o konverzaci konèí dost záhy, nebo ná
g/drl/rls/irf/2006/71421.htm, download 10. 3. 2007. Zoroastrijský høbitov se
íránský prùvodce neovládá
Wikipedie uvádí 21 tis. pøi posledním sèítání pøed revotak dnes na první pohled
angliètinu natolik, aby byl
lucí z r. 1974 (http://en.wikipedia.org/wiki/Zoroastrians).
- J. Hinnels uvádí 17 tis. v brouøe Zoroastrianism and
neodliuje od jakéhokoschopen tlumoèit komplikothe Parsis. Podle: Frequently asked questions na webu
li jiného soudobého høbivanìjí dotazy a odpovìdi.
Zoroastrianism and the Avesta, http://www.avesta.org/
zfaq.html. - Almut Hinze v Encyklopedii nových nábotova.
Srdcem místa je jeskynní
enství uvádí 10-30 tis. - Poèet 90 tis. zoroastrijcù
Snad nejvýznamnìjí
chrám, kam stéká pramen
v Íránu uvádí Zoroastrians today, in: Mehrdad!. Zoroastrian newsletter via email, dostupné na http://www.
zoroastrijské poutní mísa odkud vyrùstá strom, jen
persiandna.com/mehrdad.htm, download 18.4.2007.
to Èak-èak leí v pouti
vyrostl podle povìsti z hole
3 International Religious Freedom Report, 2006...
asi 70 km na severovýprincezny Nikbanou. Kupo4 Tamté.
5 CURTISOVÁ, Vesta Sarkosh, Perské mýty, Lidové novichod od Yazdu. Kadodivu ve svatyni nehoøí oheò
ny, Praha 1998, str. 21.
roènì se sem v èervnu
nepøetritì jako v chrámu
6 Ancient religions clash in modern Iran, dostupné na http:/
/www.zoroastriannews.com/2007/01/09/ancient-relisjídìjí tisíce poutníkù
v Yazdu, ale stráce svatynì
gions-clash-in-modern-iran, download 19. 3. 2007.
z celého svìta. Podle lejej zapaluje jen tøikrát dennì
7 Zoroastrian Pilgrimage Begins, Iran Daily Jun 15, 2005,
dostupné na http://www.iran-daily.com/1384/2299/html/
gendy se zde ztratila Nikv èase modliteb.
Nádoba na oheò uprostøed
art.htm, download 23. 3. 2007.
svatynì v Èak-èaku, v pobanou, druhá dcera poO
hlavní
pouti,
je
se
kozadí svìtla pøipomínající tøi
sledního pøedislámského
ná ve dnech 14.-18. èervna,
zoroastrijské zásady.
Vojtìch Tutr (*1971) vystudoval religionistiku na Husitské teologické fakultì UK. Nyní je doktorandem na katedperského krále Yazdegirzde vak bývá pomìrnì ruøe religionistiky Evangelické teologické fakulty UK.
6
da III., kdy prchala pøed svými arabskými no a zprávy hovoøí o tom, e zoroastrijci,
pronásledovateli. Nikbanou se obrátila kteøí jsou liberálnìjí a západo pomoc k Ahura Mazdovi, naèe se ote- nìjí ne praktikující musvøela skála a nechala Nikbanou ukrýt se limové, zde o slavnostech pov jejích útrobách, odkud ji nikdy nevyla. ruují zákony islámské repubVe smutku nad osudem princezny roní skála liky. Takovými prohøeky jsou
neustále slzy, které stékají jako kapky vody uívání alkoholu nebo nedoa zvuk, který vytváøejí, dal místu pojmeno- drování zahalení en. Fakt, e
vání. Èak-èak lze toti pøeloit jako kap- se do Èak-èaku v roce 2005 na
kap.
výroèní pouti selo na 10 tisíc
Do Èak-èaku vede asfaltová cesta pou- zoroastrijcù7 svìdèí o tom, e
tí. Nedaleko se nacházejí uranové doly, prý má pro nì toto místo význam
Jedna ze dvou vìí mlèení u Yazdu. V popøedí zeï
nového høbitova.
Vechny fotografie: Vojtìch Tutr.
nejvìtí na svìtì. Celá oblast je vak s ohle- svìtového duchovního centra.
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ÈESKÁ MYSTIKA
20. STOLETÍ
V krásné i duchovní literatuøe, v køesanství i za jeho hranicemi

Ivan O. tampach

V souvislosti s rùznými duchovní iniciativami a s nimi spjatými osobnostmi, èasto mimo rámec tradièních náboenství, se
mluví o mystice. Míní se tím pochvala, e toti jde o smìr, který
nezùstává na povrchu, nýbr sestupuje do hlubin duchovní
zkuenosti. Nebo se tím mùe mínit to, co autoøi ze zaèátku
20. století oznaèovali jako mysticism mlhavý a pøed èím varovali
ve jménu racionálního, eticky aktivního, sociálnì angaovaného
køesanství.
Co je vlastnì mystika?
Mùeme-li se spolehnout na pùvod slova,
pøipomeneme si øecké sloveso µυω − zavírám. Odtud mohl plynout název pro mystéria, pro zvlátní, veøejnosti uzavøené iniciaèní (zasvìcovací) obøady, které obvykle znázoròovaly mytické drama a umoòovaly
proít jakýsi prùchod vlastní smrtí k obnovì. Zasvìcenec mystérií je oznaèován
jako µυστα. Mystikou pak rozumíme èinnost (obøady, duchovní cvièení, studium
apod.), související s tradièními mystérii
nebo pozdìji navazující na jejich podnìty.
Heslo Mysticism v populární Wikipedii1 doplòuje toto vymezení tím, e zasvìcením se sleduje dosaení spoleèenství
nebo jednoty s poslední skuteèností nebo
také jejího bdìlého uvìdomìní. Pøipomíná
pøímou zkuenost, intuici a vhled. Katolická encyklopedie New Advent uvádí
mystiku ve filosofickém smyslu a v jejím
pøípadì rovnì mluví o tendenci k jednotì
s Bostvím, a sice ne pouhým filosofickým poznáním, nýbr intuicí èi kontemplací.2 Od ní odliuje kontemplaci køesanských mystikù, jí je dosaeno s pomocí zvlátní Boí milosti; navazuje na
asketickou cestu køesanské dokonalosti
a mimoøádnými cestami modlitby a meditace vede k mystické jednotì s Bohem a pøípadnì i k zvlátním projevùm, jako jsou
vize èi soukromá zjevení.3
Zdenìk Vojtíek ve své Encyklopedii4
pojímá mystiku v uím smyslu, pøièem
rámec mu tvoøí Západní esoterismus, kam
patøí také zednáøství, spiritismus, grálová
hnutí, magie, novopohanství, ba i ufologie.
Tu èást mystiky, je pøekraèuje hranice cír-
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kevního køesanství, váe na konkrétní
postavy, na Jakuba Böhma (1575-1624)
a Emanuela Swedenborga (1688-1772).
Raná teosofie, ji tito autoøi reprezentují,
se lií od programu teosofického hnutí
(a jeho rùzných organizaèních útvarù) spjatého s takovými postavami, jako je Jelena
Petrovna Blavatskaja (1831-1891) nebo
Annie Wood Besantová (1847-1933).

William Blake - døevoryt Josefa Váchala.
Oba døevoryty na této dvoustranì jsou z Váchalova cyklu Mystikové a vizionáøi.
Reprodukce: http://www.vachal.cz.

Mystika v èeském církevním prostøedí
V èeském protestantismu ve 20. století pozvolna doznívá náboenský liberalismus,
který se rozvíjí v návaznosti na svého klasika Friedricha D. E. Schleiermachera (17681834), souèasníka raných nìmeckých literárních romantikù a filosofických idealistù,
na náboenské zkuenosti. Blízko intenzivní, snad a mystické náboenské zkuenosti se pohyboval zakladatel fenomenologie náboenství Rudolf Otto (1869-

1937).5 Vliv mùeme pøedpokládat, významné zástupce tohoto proudu vak u nás
tìko najdeme. Nastoupila dialektická teologie, která se vùèi subjektivní zkuenosti
ostøe vymezila a mystiku (stejnì jako u døíve racionalistiètí teologové navazující na
osvícenství) výslovnì zavrhla.
Èeské pravoslaví s vedoucími postavami arcibiskupem Savvatiem (Vrabcem)
a Gorazdem (Pavlíkem) nestihlo proniknout
k východní køesanské mystice tak daleko
a tak hluboko, aby tento podnìt pøedalo
èeskému prostøedí. Té pobyt významných
ruských exilových osobností (napø. Nikolaje a syna Vladimira Losských) zejména
v Praze ve druhé polovinì 20. let minulého
století byl pøíli letmý. Seminarium Kondakovianum (zal. 1925)6 sice vydávalo spisy
východní køesanské mystiky, ale bez významnìjího doteku s èeským prostøedím.
Je vak tøeba øíci, e v posledních desetiletích se pravoslavné mystické tradice u nás
ujala èást èeských jezuitù.
Stráci katolické mystické tradice byli
dominikáni. V Øádu bratøí kazatelù vyvstala ve 30. letech skupina mladých teologù,
z nich nejznámìjí jsou Silvestr M. Braito (1898-1962) a Reginald Dacík (19071988). Klasické mystické autory, antické
církevní otce, støedovìké mystiky i souèasné podobnì ladìné autory uvádìli
v kniní edici a v èasopisu Na Hlubinu.
Vedle nich a èásteènì ve spolupráci s nimi
byl zprostøedkovatelem katolické (a èásteènì i jiné køesanské) mystické tradice
Josef Florian, soukromý vydavatel ve Staré Øíi, napø. v èíslované edici Kurs.
Èeská køesanská mystická kola
Ambici vytvoøit èeskou mystickou kolu
snad jako jediný vyslovil Karel Weinfurter (1867-1942).7 I po zmìnì pomìrù na
pøelomu 80. a 90. let minulého století se
tento pøedtím v antikvariátech silnì vyhledávaný autor znovu docela hojnì vydává.8
Ve své dobì byl v kontaktu s osobnostmi
zdejí kultury, jako byli Josef Váchal,
Adolf Leonhardi, Gustav Meyrink, ba i Jaroslav Vrchlický. Zajímal se o jógu, magii,
telepatii, léèitelství, spiritismus, svobodné
zednáøství, rosikruciánství a astrologii. Psal
a pøekládal spisy z tìchto zájmových okruhù. Hlavní pozornost vìnoval praktické disciplínì, jí nazýval køesanská mystika.
V hojnì èteném díle Ohnivý keø nabízí
praktická cvièení koncentrace, pouèuje
adepta o stupních duchovní cesty, zkoukách, úskalích a vnitøních procesech.
Z hlediska nadeného obdivovatele, ale
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s nevední dùkladností zpracoval Weinfurterùv ivotopis v irokých souvislostech
(vèetnì kapitol vìnovaných spøíznìným
osobnostem a pojednání o Weinfurterovì
dìdictví) Josef Sanitrák ve dvou dosud vydaných ze tøí plánovaných dílù spisu Dìjiny
èeské mystiky.9 Weinfurterovi se rovnì
vìnuje, aè zdaleka ne tak dùkladnì a stejnì
obdivnì, Jiøí Scheufler.10
Mystické aspekty èeské
literární a výtvarné tvorby 20. století
Mystické mylenky, tuby, praktiky a proitky jsou èasto inspirací hudebních, výtvarných a literárních dìl. V dílech èeských
autorù 20. století najdeme takové odkazy.
Hned na jeho poèátku potkáváme Svatopluka Èecha (1848-1908). Vedle hojnì vydávané národnì ladìné epiky, populárních
brouèkiád a pøíleitostné publicistiky vydal sbírku meditativních básní Modlitby
k Neznámému.11 Projevuje v ní zdravì kritický odstup od církevních struktur. Neztrácí vak smysl pro konkrétní místní a èasové zakotvení køesanství (báseò Sny palestinské). Èechùv Bùh není jen vládce nad
hmotou bez mezí a veským jejím ruchem,
nýbr také nad kadou mylénkou a vím,
co zveme duchem. Pøipomíná slovy modlitby: v neznámu vznáí se ty èiré nekoneèné, / ty nepromìnné vìèné, / ty nevybádatelné,/ ty velké nejvìtí vech tajù tajemství.
O generaci mladí Otokar Bøezina
(vlastním jménem Václav Jebavý, 18681929) mluví nejen ve svých pìti básnických
sbírkách, ale i v èetných esejích jazykem
nabitým metaforami. Nejde o jednoduchá
sdìlení, neuívá diskreditovaných slov, jako
napø. Bùh. Je-li vak v èeské tvorbì co výslovnì mystického, je to celá Bøezinova
tvorba. Moná k literárnímu a spirituálnímu zlomu v létech 1892 (kdy opustil dnes
ji nevydávanou realistickou prozaickou
tvorbu) a k jeho dalí spirituální orientaci
pøispìla i jeho uvádìná pøíslunost k øádùm
svobodných zednáøù a martinistù a jeho
pøátelství s teosofkou a èlenkou martinistického øádu Pavlou Moudrou.
Frantiek Bílek (1872-1941) se vyjadøoval sochaøskými díly a citlivý divák z nich
vyète jakési mystické naladìní. Autor nám
usnadòuje interpretaci tím, e svá díla doprovází nìkdy trochu záhadnými texty. Zde
nám poslouí jeden z jeho literárních projevù, esejisticky pojatá pøednáka Stavba
budoucího chrámu v nás. 12 Zvlátním,
nevyumìlkovaným, leè literárním jazykem
v ní mluví o vnitøním chrámu, o jeho pøedsíních a síních, o dìsivých køtech a podob-

DINGIR 2/200 7

Bostva a kulty.
Poezie Josefa imánka
Bostva dostupná, snad a pøíli
èlovìèí, vykreslil ve svých verích
dnes ji nepøíli pøipomínaný, ale
ve své dobì pøíznivì hodnocený
básník Josef imánek (1883-1959).
Necháme se vést jeho sbírkou
Bostva a kulty z roku 1910 (podle
reprintu nakladatelství Volvox Globator a Paseka, 1997) s døevoryty
Josefa Váchala a podíváme se, èím
nám takové mocnosti mohou být
nápomocné a èím nebezpeèné.
A oè v nich vlastnì jde.
V titulní básni, je sbírku uvádí,
se ukazuje, e nic tu není samozøejmostí: jsou mystérie pískem zaváty. To ovem neznamená, e ve svìtì ducha je mrtvo. Jen je ten ivot nìjak pøízraèný. Není namístì si
o nìm èinit iluze:
Kouø ohòù k hvìzdám stoupá v mlhách vìkù,
v dým kadidla se halí oltáøe,
z nich umí paian hrùzy, lásky, vzteku,
hømí veletoky rhytmù altáøe.
Mùe nìco odkrýt zasypaná mystéria, najít kousek ivota v zalých modlách, které
k nebi studenì èní, nebo ne-li v nich, tak za nimi, v touze, která je vytvoøila? Lze pøece
jen najít kousek smyslu v dávno zpuchøelých dogmatech, o nich tu èteme? Takové
úsilí by nebylo pøíli nadìjné, kdyby to ve nemìlo být nic ne iluze, pouhý projev
naich tueb. Nad tím vím ale dlí nezmìnìné Neznámo. Iluzorní je spíe nae pøedstava, e jsme Neznámo uèinili známým. Pøedstava, e je zakouzleno do pøíbìhu, jej
vyprávíme, do obøadù, je slavíme, a do pojmù, z nich stavíme prùhledné katedrály
k jeho oslavì.
Ano, jsou to i podle imánka vechno idoly. (...) Idoly stahují Neznámo do skromných dimenzí naí pøedstavivosti. Ztrácejí-li pak tyto výtvory ivotnost, nabízí se
monost vidìt lidské u ne s tou pomíjivostí, je je vlastní vem naim dílùm. Tedy
vidìt boské v lidském a pøírodním. Pøedposlední sloka obrací nai pozornost od,
biblicky øeèeno, ukydaných lidských bohù k obrazùm Boha, které jsme si nevytvoøili
podle své míry:
Jsou zlatem vryty svaté stopy vae
v etherech nezmìnìných substancí,
k nim zrosený zrak pozvedá se plae,
jak východ zdvihne slunce monstranci.
Z knihy esejù Ivana O. tampacha Tuili svìtelné záplavy (Cherm, Praha 2001) vybral Z. V.

ných iniciaèních zkuenostech. Nìkteré
etapy pøipomínají Jungovy archetypy kolektivního nevìdomí. V popisu nás zaujme
radikální støízlivost, ba a strohost duchovní
cesty v jeho pojetí.
Svérázného kniního tvùrce (ve výtvarném i literárním smyslu) Josefa Váchala
(1884-1969) by jeho znalí ètenáøi øadili
spíe do souvislosti s magií ne mystikou.
Sám se klade do této souvislosti napø. spisem Dokonalá magie budoucnosti. 13 Obojí pokládá za duchovní cestu. Není tak blízko køesanství jako dosud uvedení, ale
i jemu je Kristus velkou postavou, je velikým mágem, stejnì jako mystikem. Mys-

tika v jeho pojetí znamená odumøít sám
sobì a pøijímat boskou lásku. Jeho nová
magie zavrhuje mystickou zásadu odumírati
svìtu a tìlesnosti k probuzení boských sil.
Spíe doporuèuje projíti vemi stupni hmotnosti, protoe nová magie sleduje více rozvinutí plné síly ducha k vybudování nové
tìlesnosti.
Alfons Mucha (1860-1939) nebyl jen
ornamentalistou a reklamním výtvarníkem,
vìnoval se i volné tvorbì (napø. slavný soubor velkých pláten Slovanská epopej). Mystický náboj nìkterých jeho obrazù a pøíleitostných textù pùsobí ponìkud nepøesvìdèivì. Zahrnuje napø. výtvarný a esejis-
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tický soubor Otèe ná14 a texty zednáøské- vydaných (ze soukromých deníkù sestaho charakteru v rùzných soukromých edi- vených) Mystických denících.20 Nìco z Kacích.15 Tradièní náboenskou, nìkdy pøe- meníkovy mystiky mùe naznaèit úryvek
kvapivì dualistickou mluvu mísí s jakousi z básnì Ètvrtý rozmìr: Ó otvíraèi nejvnitrzvlátní mystikou pokroku.
nìjích dveøí / tulákùm ducha, kteøí vìøí /
Lze pokládat za literárního mystika i La- e poezie je a e je Bùh, / lidem lehkováným
dislava Klímu (1878-1928)? Je mystický jako otevøený kruh! / Tudy ze tøí rozmìrù
jeho ludibrionistní egodeismus, jeho hravé jsem do ètvrtého vypad, / prohlíím se
sebezbotìní? I jeho Bùh je to Nejvyí, zvnitøku zamlklý / a neodvazuji se do pøeprotoe to nejnií, Záøe záøí, protoe ab- páky rýpat, / která vede dále - v ráj èi pøedsolutní Tma, Ve, protoe Nic Nakonec peklí?/ Rozum, který rád by objasnil ten
vak jde pocit Svého Boství. Kdyby nebyl pøípad, / najde-li i dveøe, nemá klíè.21
u nìj tento pocit spojen s krutì realistickým
sebehodnocením a drsnou sebeironií, byla Stíny a stopy èeské mystiky
by to moná banalita. Jeho dramatické na- ve 2. polovinì 20. století
pìtí mezi bostvím a ubohostí, není jistì V posledních desetiletích 20. století a v náúsmìvnì laskavým buddhovstvím, ale snad sledujících letech je mystické téma erupmùeme uznat, e mystika to je.16
tivní, ale zároveò se banalizuje. Zejména
Mùeme-li za mystiku poèítat i duchov- od zaèátku 90. let vychází desítky titulù,
ní cesty inspirované spíe buddhismem, jejich výslovným tématem je mystika trapøiznáme místo mezi èeskými mystiky 20. dièního západního i orientálního (taoisticstoletí i fotografovi a pozdìji malíøi Fráòovi kého, hinduistického, buddhistického a také
Drtikolovi (1883-1961). Sám toho moc islámského) pùvodu. Mystice se vìnují èetnenapsal. Byl pøíleitostním osobním du- né pøekladové i domácí encyklopedie a hischovním uèitelem a jeho áci a pøátelé za- torická pojednání. Ponejvíc jsou to spisy
znamenali (obvykle bez Drtikolovy auto- o mystice, nikoli spisy mystické, ledae by
rizace) jeho pouèení.17 Autor, aè sám èer- lo o dokumentární vydání nìkterého mystipá spí z buddhistických podnìtù, se ka z døívìjích staletí, èasto s umravòujív rùzných zaznamenaných výpovìdích vy- cími moderními komentáøi. Mystika spolu
rovnává s otázkami na Boha. Øíká, e Boha s esoterikou a hermetismem se (znovu?)
není mono poznat, ale dostávají úspìnými obchoddává, jak bychom èekali od
ními artikly. Mystiky se domystika, e Bùh se musí ít.
volává zboí na rozmaniØíká:
snaíme-li se ho
tých veletrzích. Ze stínù
uchopit, uniká nám. A kdy
a stop vyènívají jednotlivci
ho pøestaneme uchopovat
jako manelé Míla (1920a zvrátíme se do Nìho,
2001) a Eduard (1908splyneme s Ním.18
2002) Tomáovi, k charakNemùeme vynechat
teru souèasné spirituální
básníøku Ludmilu Macescény vak patøí i malicherkovou, která psala pod
né spory o jejich duchovní
muským pseudonymem
dìdictví. Nìkteøí samozvaní
Jan Kameník (1989-1974).
mystiètí vùdcové tìchto let
Narozdíl od mnoha spiripùsobí trapným dojmem.
tuálnì orientovaných liteO jiných nám chybí údaje;
rátù nepojímá mystiku jen
ani sami, ani jejich áci nejako symbolický fenomén,
zveøejnili jména, nato daljako zdroj nových a neotøeí podrobnosti. Víme o nich
lých výrazových kvalit, jaz osobních vzpomínek.
ko estetické východisko
O jednom bezejmenném,
tvorby, ale pøedevím jako
ale snad ve své dobì výzpùsob ivota.19 Od ètyøiznamném uèiteli mystiky
cátých let vydává vlastní
èteme v zápiscích jinak nepoezii a drobné prózy a pøeznámé Sestry Anny pod
kládá poezii francouzskou;
názvem Nové poselství
publikuje, jak vnìjí (osobz Prahy.22 ije-li kdo dnes
ní a politické) okolnosti umysticky, øídí se nejspíe
moòují. Svou duchovní Karel Weinfurter. - K èlántradièní zásadou: Kdo ví, ten
n
cestu popisuje v posmrtnì ku na dalích stranách.
mlèí.
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Poznámky
1 Heslo Mysticism, on line http://en.wikipedia.org/wiki/
Mysticism, poslední aktualizace 13. dubna 2007.
2 Heslo Mysticism v New Advent, on line http://www.
newadvent.org/cathen/14621a .htm, datum poslední aktualizace neuvedeno, zdroj se odvolává na titìnou podobu encyklopedie The Catholic Encyclopedia, Volume
XIV., Robert Appleton Copany, New York 1912.
3 Heslo Mystical Theology, tamté.
4 VOJTÍEK, Zdenìk: Encyklopedie náboenských smìrù
v Èeské republice. Náboenství, církve, sekty, duchovní
spoleèenství, Portál, Praha 2004, kapitola 3.13 Mystikové a teozofové, s. 218-227.
5 O tomto jeho zájmu svìdèí spis West-östliche Mystik,
Gütersloher Verlagshaus, Mohn 1979, èesky je k dispozici spis s mysticky znìjícími pasáemi Posvátno, Vyehrad, Praha 1998.
6 Tvorba nabízená touto institucí se projevuje pøedevím
øadou roènì vydávaných sborníkù statí psaných v rùzných jazycích pod názvem Seminarium Kondakovianum.
7 Nìkteré prameny uvádìjí rok narození 1868, ale Josef
Sanitrák (viz pozn. 9) poskytuje ve své publikaci faksimile matrièního zápisu s údajem o narození Karla Weinfurtera r. 1867 v Jièínì.
8 Od zaèátku 90. let vyla øada Weinfurterových spisù,
vèetnì napø. trojího vydání jeho snad nejvýznamnìjího
díla Ohnivý keø (1992, 1998, 2000), v nakladatelstvích
Psyché v Jablonci na Nisou a pak v Boskovicích, v Olomouci u J. W. Hilla a rovnì èesky v nakladatelství Glóbus v Bratislavì.
9 SANITRÁK, Josef: Dìjiny èeské mystiky 1, Legenda Karel Weinfurter, Eminent, Praha 2006; Dìjiny èeské mystiky 2, Konec zlaté éry, tamté 2007.
10 SCHEUFLER, Jiøí: Mystický uèitel Karel Weinfurter
a jeho doba, Pøátelé duchovních nauk, Olomouc 1991.
11 První vydání: F. Topiè v Praze 1896; hned o rok pozdìji
tamté dalí nezmìnìné vydání. Za zvlátní pozornost
stojí publikace sbírky Vojenskou katolickou duchovní
slubou u èeských vojákù v Anglii r. 1943. O zatím poslední vydání se postarala Topièova edice v Praze r. 1946.
12 Nákladem revue Meditace r. 1908, v poètu 250 výtiskù,
dnes nedostupné i v prestiních knihovnách, novì ji
uvádí kolibøí edice Lyry pragensia, Praha 1996 (s ilustracemi z pùvodního vydání jiného Bílkova textu Cesta, 1909). Autor tato témata pojal i jako plastiky.
13 Autor knihu tvoøil v létech 1921-1922, vysázel a vytiskl
ji ve dvaceti a vydal v osmnácti exempláøích. Pro irí
okruh ètenáøù ji souèasnou technikou v pùvodní podobì zpøístupnil a Trigon, Praha 1997.
14 Pùvodní francouzské vydání 1899, ponìkud odliné èeské 1906, propojením textových a výtvarných prvkù obou
je souèasné vydání Volvox Globator, Praha 1995.
15 O jeho zednáøském angamá, zejm. o významném postu suverénního velkého komandéra skotského ritu, referuje napø. jeho syn Jiøí Mucha v knize Alfons Mucha,
Mladá fronta, Praha 1982 (dalí vydání 1994 tamté).
16 Zde podle KLÍMA, Ladislav: Filosofické listy, Hermann
a synové, Praha 1939 (první vydání Jan Pohoøelý, Praha 1939).
17 TEKL, Even: Síla moudrosti. Interpretace uèení Fráni
Drtikola, nákladem autora 1999, a FUNK Karel: Mystik
a uèitel, Gemma89, Praha 1993 (dalí rozíøené vydání
pod pozmìnìným názvem Mystik a uèitel Frantiek
Drtikol, Fontána, Olomouc 2001.
18 Vichni v této kapitole dosud uvedení probráni v samostatných esejích èi meditacích nad jejich texty v publikaci
TAMPACH, Ivan O.: Tuili svìtelné záplavy, Cherm,
Praha 2001; publikace tè. dostupná (kromì knihoven)
ji jen u nakladatele a omezenì u autora.
19 Literární historik Jaroslav Med (Spisovatelé ve stínu,
Zvon, Praha, Zvon 1995) ji v tomto smyslu srovnává
s Otokarem Bøezinou (s. 148).
20 KAMENÍK, Jan: Mystické deníky, Trigon, Praha 1995
(k vydání pøipravil a doslov napsal Marcel Kabát).
21 KAMENÍK, Jan: Malá suita pro flétnu. Kniha sonetù
z let 1957-1969, Vyehrad, Praha 1971.
22 (Sestra Anna): Nové poselství z Prahy. Musí vìdìt filosofie Ducha - cesta mystická, Trigon, Praha 1991
(nové vydání ji jen pod názvem Nové poselství z Prahy
r. 2003).
Doc. ThDr. Ivan O. tampach (*1946) je vedoucím Katedry religionistiky a filosofie na Fakultì filozofické Univerzity Pardubice.
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UÈITEL MYSTIKY
KAREL WEINFURTER

Weinfurterovo pøekladatelské i spisovatelské dílo ovlivnilo èeskou mystiku celého 20. století

Josef Sanitrák

Jméno Karla Weinfurtera (1867-1942) je pro èeskou mystiku zásadní, a to nejen pro mystiku
alternativní. Jeho pùsobení v první polovinì 20. století zasáhlo obrovské mnoství zájemcù
z øad nìkdejích spiritistù èi teosofù, probudilo ale té zájem o tento niterný zpùsob duchovního ivota v øadách èlenù, ba i pøedstavitelù èeské katolické církve, je si do té doby ani
svých vlastních mystikù pøíli nevímala. Weinfurterova cesta k mystice pøitom nebyla jednoduchá. Teprve v poslední tøetinì svého ivota se stal tím, za co je dnes oznaèován - propagátorem a uèitelem mystiky.
Weinfurterova okultní cesta k mystice
Nejen Praha, ale celá nae zemì a západní
Evropa byla koncem 19. století zamoøena
spiritismem, který v Evropì získal vlastní
podobu a na nìkolik desetiletí tu zdomácnìl. Mladý Weinfurter se o nìm dozvìdìl
od svého uèitele náboenství na reálce
v Jeèné ulici a s kamarády se pak pokouel
podle rùzných návodù nejen spatøit duchy,
ale té získat médijní schopnosti. Tento
zájem se mu stal natolik urputným, e kvùli nìmu musel opustit kolu a na nìjaký èas
skonèil dokonce v ústavu pro nervové nemoci.
Po návratu vak ve svém bádáním neustal a navtìvoval nìkolik spiritistických
kroukù, a se v jednom z nich r. 1890 seznámil s baronem Adolfem Franzem Leonhardim a vídeòským rodákem Gustavem
Meyerem, známìjím pod literárním jménem Meyrink. Díky Leonhardimu se dozvìdìli o vyí formì duchovní nauky, jí
mìla být tehdy módní teosofie, nauka zaloená H. P. Blavatskou a H. S. Olcottem.
Výsledkem tohoto setkání bylo zaloení legendární lóe U modré hvìzdy roku
1891, polotajné èeskonìmecké skupinky
zhruba desítky lidí, v ní se vìnovali studiu teosofické, ale té zednáøské a rosikruciánské literatury a samozøejmì také naukám indické filozofie, z ní teosofie z podstatné èásti vycházela. Do spoleènosti je
zasvìcovala význaèná osobnost evropské
teosofie a okultismu - Friedrich Eckstein
z Vídnì. Zvlátì Weinfurterovi s Meyrinkem vak teorie nestaèila a neustále prahli
po èemsi konkrétním a praktickém. Pod
vlivem nauky Blavatské o mahátmech doufali v nalezení vùdce, který by jim udìlil
zasvìcení a ukázal cestu vpøed.
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Po smrti Blavatské se ezla teosofie
v Londýnì ujala A. Besantová, s ní u byla
praská lóe v písemném kontaktu prostøednictvím Meyrinka. Besantová mu zasílala tajná cvièení, skrze nì mìl být obdaøen mimoøádnými schopnostmi. Po jejich
praktikování vak Weinfurter s Meyrinkem
usoudili, e celá vìc je humbuk, který nikam nevede. Lói i celou teosofii opustili
podobnì jako pøedtím spiritismus.
Weinfurter s Meyrinkem a dalími zaèali pak na vlastní pìst zkouet rùzná jógová
cvièení a magické praktiky. Prostøednictvím
Ecksteina se pak Meyrink a postupnì i dalí dostali k nìmeckému uèiteli køesanské
mystiky Mailänderovi, v nìm koneènì poznali vytoueného duchovního vùdce. Jeho
uèení navazovalo pøedevím na køesanského mystika Jakuba Böhmeho (toho pozdìji
Weinfurter oznaèil za krále vech mystikù) a èásteènì té na rosikruciánskou symboliku. Ne vichni z Mailänderových ákù
v jeho kolení uspìli. Jedním z tìch, kterým
se to podaøilo, byl Karel Weinfurter.
Po smrti Mailänderovì, odchodu Meyrinka z Prahy a rozpadu nìkdejí lóe zùstal
Weinfurter ve svých snahách osamocen.
I kdy se setkával s celou øadou pøedstavitelù rodící se generace èeských hermetikù,
chodil na jejich kavárenská setkání i na
schùze takto zamìøených spoleèností
a pøednáel v Theosofickém spolku, resp.
Èeské spoleènosti theosofické, i kdy úzce
se pøátelil s mnoha podobnì zamìøenými
intelektuály a umìlci (J. imánek, J. Váchal, J. Adamíra, O. Eliá, Q. M. Vyskoèil
aj.) a postupnì se stával jednou z nejznámìjích a nejrespektovanìjích osobností tìchto smìrù, v intimním bádání na
poli mystiky zùstal sám. I tato doba vak
pøinesla své ovoce. Byl to èas tzv. nalezení

Karel Weinfurter v zimì 1927.

klíèe, tedy pochopení mystérií a symboliky rùzných okultních a náboenských
smìrù, ba rùzných národù a civilizací, která
vdy ukazují k tému - k mystické cestì
jako k cestì nejvyího duchovního poznání.
Veøejné pùsobení
V otázce hmotného zajitìní to Karel Weinfurter nemìl vùbec jednoduché - hmotná
stránka ivota ho vak pramálo zajímala.
Snad úplnì prvním zamìstnáním se mu stalo místo potovního úøedníka, pozdìji pracoval jako asistent prodavaèe obrazù, byl
tajemníkem Jaroslava Vrchlického (v této
dobì byly v Máji otitìny Weinfurterovy
první básnì) a zahájil svou novináøskou
kariéru, kdy zaèal pøispívat recenzemi knih
a divadelních pøedstavení a fejetony do
nìkolika listù. Po jistou dobu pùsobil i jako
úøedník kanceláøe a pomocný uèitel na
c. k. Èeské univerzitì Karlo-Ferdinandovì
v Celetné ulici, pracoval jako redaktor pro
vydavatele J. R. Vilímka, pro nìho zaèal
té pøekládat beletrii z angliètiny a nìmèiny.
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U Vilímka poznal na kurzech angliètiny lel vem èlenùm praktikovat mystická cvisvou o 25 let mladí ivotní partnerku èení podle Ohnivého keøe - jiné praktiky
a pomocnici Boenu Kalivodovou, s ní byly výslovnì zakázány. Dùvod tohoto
roku 1914 uzavøel manelství. Vilímek striktního pøíkazu byl praktický: WeinfurWeinfuretovi rovnì vydal jeho první knihu ter i dalí èlenové dobøe znali bezúèelnost
Divy a kouzla indických fakirù (1913).
kavárenských debat, které po léta vedli
Po válce zaèal Weinfurter úzce spolu- s obhájci rùzných okultních oborù, pøedepracovat s vydavatelem Janem Zmatlíkem, vím s hermetiky, teosofy a spiritisty. Èlepro jeho Knihovnu astných lidí pøeloil nové spolku platili tøíkorunové pøíspìvky,
mnoství okultní a duchovní literatury a nì- z nich se hradil pronájem sálu v Radiokolika tituly pøispìl sám. V polovinì roku paláci na Vinohradech, kde se vìtinou
1921 pro nìj zaèal redigovat Okultní a spi- pravidelné schùzky konaly. Na nich míval
ritualistickou revue, první èeský èasopis, hlavní projev pøedseda (a ji to byla pøedkterý se zabýval syntézou ezoteriky rùzných náka nebo pøeklad z díla nìkterého zahranáboenských a filozofických systémù, nièního autora), následovaly dotazy a roza v nìm na vydavatelovu ádost poprvé prava. Schùze získaly èasem formu jakési
zveøejnil èlánek o mystice s popisem mys- spoleèenské události, kde se setkávaly celé
tických cvièení. Èlánek vzbudil neèekaný rodiny a kam chodili hosté (pravidelnì býohlas a vyádal si nìkolik pokraèování. valo plno). Kvùli velkému zájmu spolek
Weinfurter nicménì po útocích jistého dokonce uspoøádal veøejnou pøednáku
árlivého okultisty vedení revue po dvou Karla Weinfurtera (20. 1. 1932), na kterou
roènících vzdal.
pøijely zájezdy zájemcù z celé republiky.
Opìt na výzvu Zmatlíka zaèal vak hor- Dalí aktivitou spolku bylo i vydávání publivì pracovat na obsáhlejím spisu o mys- likací, Weinfurterových spisù nebo jeho
tice. Kdy kniha s názvem Ohnivý keø po- pøekladù.
prvé vyla na Velikonoce roku 1923, estaRoku 1937 pøicestoval do Prahy na popadesátiletý Weinfurter netuil, e v jeho zvání spolku britský novináø a badatel Paul
ivotì nastává zlom. Jde vskutku o vý- Brunton, jeho nejdùleitìjí knihy Weinznamný spis, který pøibliuje jak pojem furter rovnì pøeloil a vydal a díky nìmu
mystiky, tak praktické zpùsoby, jak se její se èetí mystici dozvìdìli o Ramánu Mahácestou vydat - ne náhodou zní jeho podtitul riim. Weinfurter byl prvním, kdo MaháOdhalená cesta mystická. Kniha byla velice riiho základní spisy pøeloil do èetiny
rychle vyprodána a vzedmula neèekanou (1940).
vlnu zájmu o mystiku. Samozøejmì vzbudiToto období rozvoje mystiky bylo nála i negativní reakce zejména ze stran za- silnì pøerueno a váleèným obdobím.
stáncù hnutí, je Weinfurter v knize oznaèil Weinfurter byl v dobì heydrichiády vzat do
za ménì hodnotná (napø. právì teosofie vazby a na následky nachlazení ve vìzeòské
a spiritismus), a rovnì ze strany katolic- cele krátce po proputìní zemøel (14. bøezkého kléru. Nìkteøí knìí vak Weinfurte- na 1942).
ra uznávali a pøedevím Ohnivý keø vyvolal i v církvi zájem o mystiku, který se pro- Weinfurterova mystická nauka
jevil kromì jiného i rozbory nauk a pøekla- Weinfurter nepøiel s nièím novým a èastody dìl nìkolika dosud opomíjených svìtcù krát to také pøipomínal. Ve svém uèení nado èetiny.
vazoval jak na mystiky západní (køesanJistým mecenáem byl pak Weinfurter ské), tak na mystiky, resp. jóginy, indické poádán, aby vedl èasopis, který by se celý na Rámakrinu a jeho áky, na svého souvìnoval mystice. První èíslo revue Psyche èasníka Ramana Maháriiho a na dalí, kteøí
vylo v únoru 1924. Èasem se kolem Wein- pokraèovali v tradici pùvodní indické véfurtera vytvoøil kruh váných zájemcù, kte- danty.
rý se stal základem pozvolna
Mystika a jóga byla pro
vznikajícího spoleèenství.
Weinfurtera prakticky synoSpolek s názvem Psyché
nyma pro cesty, které se v devznikl na konci roku 1929.
tailech moná lií, ale shoduPodle stanov bylo jeho úèejí se v tom zásadním - v tiché
lem  íøení poznání Boha
koncentraci na boskou podna základì filosofie náboenstatu. Z jógy pøejal systém
ství. Pøedsedou byl zvolen Motýl, symbol probukarmy a reinkarnace, tedy
podle oèekávání Karel Wein- zení, se stal znakem
principy pro vìtinu køesanfurter. Domácí øád spolku ve- revue Psyche.
ských církví nepøijatelné,
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Mystika jest nauka a zároveò také praxe,
jak èlovìk smrtelný mùe se z a  i v a
spojiti se svým Tvùrcem. Mystika není
pouhou teorií, nýbr je z a  i t í m.
K. Weinfurter: Ohnivý keø, 1923

Mystika je prakticky provádìné náboenství, vedoucí pøímou cestou k Bohu.
O. Èapek: Encyklopedie okultismu, mystiky
a vech tajných nauk, 1940

Mystika [øec. myein - zavírat, zvl. oèi
a rty], forma zboného pohrouení, jeho
cílem je poznání boského meditací,
splynutí lidské due s Bohem (unio mystica); prostøedkem je niterné rozjímání
a odvrácení se od viditelného, pùst, extáze aj.
Universum, veobecná encyklopedie, 2001

avak pro intelektuálnì zaloené hledaèe
svou logikou uspokojivìjí ne nejednotná
a pøedogmatizovaná filozofie køesanská.
Z vysvìtlení pojmu mystika, uvedených v rámeèku, mùeme vyèíst zøetelný
rozdíl v dùrazu Weinfurtera a Èapka na
praxi. Dle Weinfurtera toti - na rozdíl od
teologie - v mystice nebìí o názory, nýbr
o fakta. Proces mystického zrání má toti
své jasné prùkazné znaky. Mystika sama
také není cílem, nýbr pouze prostøedkem
k poznání. Dosaení cíle je tím, oè v koneèném dùsledku bìí, nikoliv cesta k nìmu.
V této souvislosti je zapotøebí zmínit
i Weinfurterùv pohled na buddhismus, který
bývá èasto mylnì chápán. Rozhodnì není
pravdou, e by uèení prince Siddhárty odmítal; jako uèitel køesanské mystiky vak
jeho nauku nedoporuèoval pro ryze filozofický zpùsob cesty, pro ni není náboenský
èlovìk západní civilizace uzpùsoben vlivem
mylení determinovaného køesanstvím.
Evropan - podle Weinfurtera - prostì potøebuje pøedstavu Boha, ba zhmotnìné boské
bytosti, potøebuje pøed sebou vidìt konkrétního Spasitele, aby se mohl na cestu k nìmu
vydat.
Nelze tedy rozhodnì øíci, e by náboenství pro Weinfurtera nemìla smysl;
v této souvislosti s oblibou citoval slova Rámakrinova: Nejprv poznej Boha ve tvaru
a pak Ho teprve mùe poznat bez tvaru.
Cesta k realizaci je vak dlouhá a její délka je závislá na stupni duchovní zralosti.
Pro vìtinu lidí je tato cesta obtíná, ba jsou
období, kdy duchovnì upadá celé lidstvo
nebo jeho èást. Tehdy se k èlovìku sklání
Bùh, nejèastìji ve svém pozemském vtìlení, aby ho pozvedl z temnoty a ukázal mu
cestu od hmoty k Duchu, k sobì samému.
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Právì Jeí Kristus byl dle Weinfurtera poslední avatár, vtìlení boí na zemi, stejnì
jako jím byli v minulosti napø. indický bùh
Vinu, Krina, Buddha a dalí.
Weinfurterovo dílo
Weinfurterovým jménem je podepsáno na
osm desítek titulù. V mnoha pøípadech jde
vak jen o brourky, jejich obsah je výtahem z jiných obsáhlejích dìl.
Vìtina zájemcù o mystiku zná zmínìný
Ohnivý keø. Po prvém vydání jej Weinfurter podstatnì rozíøil pøedevím o kapitolu
vìnovanou mystice køesanské do definitivní podoby, je vyla ve druhém vydání
roku 1930. Stejného roku vyly v zahranièí
dva pøeklady - nìmecký a anglický. Od té
doby se Ohnivý keø doèkal nìkolika vydání
èeských i zahranièních a vyla i jeho druhá
a tøetí èást.
Moná dùleitìjí je vak rovnì èasto
vydávaný dvoudílný Mystický slabikáø,
jeho obsah vystihuje podtitul Výklad mystických snù, symbolù a znaèek tajných charakterù rosikruciánských, jich uívá Duch
svatý, mluvì k èlovìku. Toto dílo vyzrazuje
mystéria uchovávaná po staletí rùznými tajnými duchovními organizacemi, pøedevím
rosikruciány, a ve své dobì nemìlo, ba moná dodnes nemá obdoby na celém svìtì.
Pùvodnì pro uí kruh èlenù spolku zamýlená publikace se brzy doèkala dotisku
a posléze druhého vydání, v dobì porevoluèní vyla opìt dvakrát a stejnì tak i v nìmeckém pøekladu.
Weinfurter sám si jako svého zásadního
díla cenil jedenáctidílného cyklu Bible ve
svìtle mystiky, který obsahuje výklady
a komentáøe z hlediska mystiky k nìkterým
knihám Nového Zákona a k nìkolika apokryfùm.
Dùleitá a v mnohém té dlouho nepøekonaná byla kompilace Mistr Rámakrina
s podtitulem Jeho ivot a uèení, vyèerpávající pøíspìvek k poznání ivota a uèení
významného indického svìtce a pro mnohé dodnes významného uèitele.
Rùzné materiály uvádìjí, e Weinfurter
pøeloil na tøi sta knih. Z nich odhadem dvì
tøetiny jsou rùzné romány, literatura dobrodruná, dìtská aj. Z titulù literatury duchovní - tehdy oznaèované jako okultní - byly
dùleité první èeské pøeklady spisù indického svìtce Ramana Maháriiho, dvousvazková kázání a podobenství od Mistra
Eckharta, svìtoznámý de Molinosùv Duchovní vùdce, do èetiny také dosud nikým
jiným nepøeloený, nìkteré spisy Vivékánandovy, Blavatské, Kerningovy, první èes-
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ké pøeklady Bruntona a dalí. Zajímavé
jsou Weinfurterovy pøeklady a komentáøe Kempenského Následování Krista
a z hlediska mystiky zásadní pøeklad
a výklad Bhagavadgíty.
Historický význam u dnes mají
Pamìti okultisty, které se staly jedineèným a hojnì citovaným dokumentem
nejen poèátkù alternativních duchovìdných bádání u nás, ale i epizod z osudù
rozmanitých osobností, jako byli Julius
Zeyer, Jaroslav Vrchlický, Gustav Meyrink.
Weinfurterovi následovníci
Weinfurterovým pøímým následovníkem
v èele spolku praktikujících mystikù se
stal jeho ák a blízký pøítel JUDr. ing.
dr. Otakar Èapek (1893-1967), který si pak
vzal za enu ovdovìlou manelku svého
uèitele. Po válce spoleènì vzkøísili spolek
a pokraèovali i ve vydávání revue Psyche.
Ani jméno Boeny Weinfurterové-Èapkové
(1892-1956) by nemìlo být opomenuto pro
nesmírnou a obìtavou práci na poli budování zázemí pro èeskou mystiku, aè stála vdy jen skromnì v pozadí obou svých
manelù. Èapek napsal nìkolik knih,
z nich patrnì nejvýznamnìjí je dodnes
cenìná Encyklopedie okultismu, mystiky
a vech tajných nauk (1940). Obnovenou
práci spolku ukonèil nástup komunismu
a Èapek byl ve vykonstruovaném procesu
odsouzen na doivotí; ve vìzení nakonec
strávil více ne 12 let a tøi roky po proputìní zemøel.
Mezi Weinfurterovy áky i spolupracovníky patøil té Petr Klíma (1901-1976),
který ze svého pùsobitì ve Vídni posílal
z badatelského hlediska významné èlánky
do revue Psyche. Døíve ne Weinfurter rozpoznal problémy v pùsobení P. Bruntona
a byl rovnì v písemném kontaktu s áramem Ramána Maháriiho. Pøeloil do èetiny nìkolik samizdatovì íøených spisù,
napø. Vivékánandovy pøednáky.
Jedním z èlenù Weinfurterova spolku
Psyché byl i Kvìtoslav Minaøík (19081974). Tento pardubický èlen vak nedlouho po svém vstupu do spolku zaèal kritizovat jeho zamìøení na køesanskou mystiku
a provádìná duchovní cvièení, pokouel se
ostatním vnutit své pojetí cvièení jógických
a nìkterým radil rùzné magické praktiky,
co ve bylo v zásadním rozporu se stanovami spolku.
Zcela jiným odchovancem Weinfurterovy Psyché byl Frantiek Drtikol (18831961), zcela jistì nejvìtí z tuzemských

Boena a Karel Weinfurterovi.

uèitelù mystiky ovlivnìné buddhismem.
Jeho oputìní spolku bylo na rozdíl od Minaøíka mírumilovné a zcela v souladu s jeho
vnitøním vývojem.
V severomoravském Bohumínì pùsobil
Jaroslav Koèí (1908-1989), který se kvùli
Weinfurterovi naèas dokonce pøestìhoval
do Prahy. Pozdìji se stal Drtikolovým ákem a posléze vedl mnohé áky sám.
Jedním z tìch, kteøí pochodeò weinfurterovské mystiky pomáhali pøenést pøes období komunistické zvùle, byl Jiøí Scheufler
(1911-1996), jen pøednáel v Unitarii a po
zákazu vedl soukromì áky na své chatì.
Po revoluci pøispíval do nìkolika periodik
a vydal nìkolik knih, napø. výbor z pøednáek Indická filozofie a køesanství (1992)
èi Mysteria tajných spoleèností a rosikruciánské alchymie (1991).
Mezi pokraèovatele weinfurterovské
tradice mùeme øadit i manele Mílu (19202001) a Eduarda Tomáovi (1908-2002),
áky Frantika Drtikola a Paula Bruntona
a kolegy Jaroslava Koèího. V souèasné dobì je z ijících uèitelù alternativní mystiky
nejaktivnìjí Jiøí Vacek (*1931), autor mnoha knih a v neposlední øadì pøekladatel
a velký propagátor literatury mahariiovské.
Vedle zmínìných jmen existovala i celá
øada dalích osobností, které své áky vedly soukromì a utajenì, a dále mnoství tìch,
kteøí na Weinfurtera a jeho mystiku navazovali èi dodnes navazují zprostøedkovanì.

n

Josef Sanitrák (*1960) je
autorem tøídílných Dìjin
èeské mystiky, z nich prvá
èást je vìnována dobì Karla Weinfurtera a jeho pùsobení.
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FOTOGRAF
LIDSKÉ DUE
Frantiek Drtikol: umìlec, mystik, buddhista?

Robert Bezdìk

Frantiek Drtikol (1883-1961) je irí veøejnosti spíe znám jako
jeden z prùkopníkù moderní umìlecké fotografie. Poprvé na
sebe výraznìji upozornil fotografiemi pøíbramských dolù a zákoutí praských domù. Nejvìtí úspìch vak mìly pøedevím
jeho umìlecké akty. Vrcholu popularity dosáhl ve 20. letech
minulého století, kdy se jeho fotografie objevovaly na prestiních mezinárodních fotografických výstavách. Pøes velký
úspìch vak mìl finanèní problémy a fotografování ho navíc
pøestalo uspokojovat. V roce 1935 svùj ateliér prodal a a do
své smrti se jako umìlec vìnoval výhradnì malíøství. Zároveò
té pùsobil jako duchovní uèitel pro irí i úzký kruh svých
ákù. V jeho umìlecké tvorbì a dochovaných výrocích nalezneme vlivy køesanské mystiky i rùzných esoterických smìrù.
Duchovním domovem vak pro nìj byl pøedevím buddhismus.

Frantiek Drtikol.

Spiritualita v umìlecké tvorbì
Drtikol svým umìleckým dílùm vìtinou
nedával ádné názvy a nevysvìtloval ani
jejich smysl. Byl toti pøesvìdèen, e lidé
na urèitém stupni duchovního vývoje jejich
poselství odhalí sami a pro ostatní je bezvýznamné: Mým obrázkùm se pøijde na
chu bìhem doby a podle stupnì inteligence
trvá to nìkomu krátce, nìkomu déle. Nìkdo nepochopí moji práci za celý svùj ivot.
Má práce není pro dav.1 Pøesto je moné
vymezit v rámci jeho díla nìkolik specifických oblastí.
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V nìkterých Drtikolových raných fotografiích a kresbách z druhé a tøetí dekády
minulého století se odráí vypjatý køesanský mysticismus s erotickými prvky. Typickým pøíkladem je autoportrét, v nìm se
stylizuje do podoby trpícího Krista. Dalími motivy kreseb tohoto období jsou nahá
ena na køíi, skupiny ukøiovaných osob
èi osamìlý jedinec v pusté krajinì. Drtikol
vyuil køesanské motivy k sdìlení vlastních pocitù a mylenek. Pravdìpodobnì mu
jde pøedevím o vyjádøení úzké souvislosti
mezi smrtí a láskou a vlastního duevního
utrpení, co ostatnì vyplývá i z jeho dopisù pøítelkyni Elice Janské.2 Silný erotický
náboj je obsaen i v nìkolika fotografiích
se starozákonními motivy: Salome s hlavou
Jana Køtitele èi Akt s jablkem, který pøedstavuje biblickou Evu a motiv pokuení.
Dalí práce z raného tvùrèího období zase
prozrazují fascinaci starovìkými civilizacemi (napø. egyptská sfinga jako symbol moudrosti i tajemství) a jsou zøetelnì koncipovány pod vlivem tehdy oblíbeného symbolismu.
Nejvýznamnìjí Drtikolovy spirituální
fotografie vak pocházejí a z první poloviny 30. let. Jejich typickým námìtem je
kombinace geometrických obrazcù (rùznì
se protínajících a prostupujících elipsovitých èar, pøímek a mnohostìnù) se stylizovanými subtilními postavami enského
i nepohlavního charakteru, které autor vyrábìl z papíru èi døeva. Typický vzhled tìm-

to fotografiím také dává výrazný kontrast
svìtla a stínù (tmy), kterým Drtikol zøejmì
vyjadøuje odlinost duchovního a hmotného
svìta. Stylizovaná postava, která èasto postrádá jakékoli osobní rysy, pravdìpodobnì reprezentuje lidskou dui a její jednotlivá napjatá èi naopak klidná gesta mezi
spirálami èi jinými útvary svìtel a stínù mohou pøedstavovat jednotlivé fáze mystické
cesty due èlovìka k bohu èi jinými slovy
urèité stavy lidské psychiky pøi hluboké
modlitbì nebo meditaci. Drtikol tyto fotografie pro potøeby výstav vìtinou oznaèoval pomìrnì neutrálními termíny Fantazie,
Kompozice èi Imaginární foto. Pro své pøátele a duchovní áky vak uíval názvy jako
Svìt due, Odpoutání od hmoty, Vnitøní boj
nebo Vymrtìní (z temnot) ke svìtlu, co
podporuje výe uvedenou interpretaci.
Jak ji bylo uvedeno, v roce 1935 pøestal
Drtikol fotografovat a zaèal se vìnovat pouze malíøství. To si oblíbil ji na prahu svého
dìtství a dospívání. Èernobílé grafiky èi barevné pastelové kresby vytváøel i soubìnì
se svou dráhou umìleckého fotografa.
Teprve od poloviny 30. let vak zaèal pracovat na vìtích obrazech za pouití olejových barev a temper. Jedná se o akty, krajiny i èistì spirituální výjevy a vize.
U obrazù se zjevným duchovním významem lze rozpoznat nìkolik tématických
kategorií. Èastým výjevem z Drtikolových
obrazù je enské tìlo, které splývá s krajinou èi tuto krajinu pøímo vytváøí. Tyto obrazy evokují pøedstavy pravìkých a pøírodních náboenství o ivé pøírodì - Matce
Zemi a její plodivé síle. Drtikol vìtinou
maloval divokou krajinu horského typu se
skalami a hlubokými údolími, které mohou
pøedstavovat prolínání muského a enského principu. Èastým námìtem, jen zøejmì vyjadøuje urèitý klid a vyrovnanost se
smrtí, je té osamìlý poutník èi ukøiovaný
v pusté a nehostinné krajinì. Ukøiovaná
postava se tedy u Drtikola objevuje i v jeho
pozdní malíøské tvorbì, tentokrát ovem
bez erotických souvislostí. K mystickému
køesanství odkazují postavy, které ukøiovaní pouze naznaèují svým gestem v proudu rùzných svìtelných sloupù i kruhù, nìkdy s holubicí nad hlavou. Dalí významná
èást Drtikolových obrazù je jednoznaènì
ovlivnìna buddhismem a jógou. Pøedstavují
rùzné barevné svìtelné kruhy a geometrické
obrazce, které mìly stejnì jako mandaly
pomoci pøi meditaci a koncentraci. Èastá
jsou té ztvárnìní postavy meditujícího
v lotosové pozici (takové jsou i dva Drtikolovy fotografické autoportréty z 30. let)
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se záøícími èakrami, která zachycují rùzné
fáze meditaèních stavù nebo celkové duchovní vyspìlosti.3
Duchovní hledání
U v období dospívání se u Drtikola utváøel
negativní vztah k tradièním formám køesanství. Hlavní pøíèinnou tohoto postoje
byla zøejmì pøísná katolická atmosféra na
pøíbramském gymnáziu, kde Drtikol studoval. Ve svém ivotopise, který psal v roce
1948, dokonce uvedl, e se v té dobì stal
neznabohem. Tento ivotopis ovem psal
pro potøeby KSÈ, a je tudí zøejmì ponìkud
tendenèní. Drtikolùv vstup do komunistické
strany v roce 1945 nìkteøí jeho áci èi známí (napø. Bedøich Hejhal, Jaroslav Koèí)
nedokázali akceptovat. U Drtikola vak rozhodnì nelo u vzhledem k jeho tehdejímu vìku o nìjaké prospìcháøství, o èem
svìdèí i výroky typu: Pravý komunista plní
své poslání a povinnosti jako samozøejmou
vìc, pøirozenì z pravého poznání. Nepocioval to ani jako nìjaký rozpor se svým
duchovním pøesvìdèením. Buddhismus
podle nìj koresponduje s dialektickým materialismem svou teorií odvislého vznikání. Podle svìdectví J. Koèího Drtikol
pøijal komunistickou ideologii také pod
vlivem rostoucího mezinárodního vlivu
SSSR, který pokládal za pøíznak blíící se
éry duchovní nadvlády Slovanù. 4
Poèátkem 20. století pøiel Drtikol zøejmì pøi svém pobytu v Mnichovì do osobního kontaktu se zakladatelem antroposofie
Rudolfem Steinerem. Drtikolùv vztah se
Steinerem byl zøejmì a pøátelský a pøíleitostnì se stýkali a do Steinerovy smrti.
Drtikola a Steinera spojovalo pøedevím
obdobné teoretické pojetí umìní jako vnìjí
inspirace z vyích svìtù, ale i podoba jeho
praktické realizace. Umìleètí odborníci se
vesmìs shodují, e Steinerovu i Drtikolovu vnìjímu umìleckému vyjádøení dala základ secese. V Drtikolovì písemné pozùstalosti se také dochovalo nìkolik výpiskù
ze Steinerových dìl. Jedná se hlavnì o pasáe, v nich Steiner popisuje rozdílné
i shodné aspekty buddhismu a køesanství.5
Právì Steinerova teorie o nutnosti jakési
vyí syntézy obou tìchto náboenství byla
pro Drtikola zøejmì mimoøádnì lákavá,
i kdy buddhismus byl jeho mentalitì na
rozdíl od Steinera zjevnì mnohem blií.
Ke køesanství mìl Drtikol celkovì
znaènì ambivalentní vztah. Negativní rozmìr jeho postoje zøejmì umocnily hrùzy
první svìtové války a korespondence se svérázným filosofem Ladislavem Klímou. Do-
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choval se od nìj asi tøicetistránkový dopis
z roku 1917, v nìm Klíma Drtikolovi radí,
aby se øídil jeho heslem jsem absolutní
Vùle a získal tak základ Boskosti.6
Velmi nelichotivì se Drtikol o køesanství
vyjadøuje v dopisech své pøítelkyni Janské
z tée doby. Kritizuje ho pro potlaèování
sexuality a zavedení pojmu høích. Bibli
oznaèuje za nejvìtí krvák, v nìm pánbu zabíjel lidi, kdy se mu znelíbili nebo
ho urazili v jeho samolibosti. Naopak obdivuje antiku a pohanství pro oslavu lidské
pøirozenosti. Lidé prý tehdy obìtovali Bohu Slunci a Matce Zemi a láska jim byla
nejvyí formou modlitby. Pohlavní spojení
mue a eny vnímá jako posvátný akt a vitální mi.7
Drtikol pøedevím nesnáel tradièní církevní formu køesanství, kterou pokládal
za mrtvou. Katolická církev podle nìj vzbuzuje v lidech jen strach z boha a dìlá z nich
ubohé èervíèky. V souladu se svým výrazným levicovým pøesvìdèením oznaèuje církev a pátery za jedny z nejvìtích
vykoøisovatelù lidí. Zároveò vak mìl
v pomìrnì velké úctì Krista, do jeho osoby a utrpení na køíi se èasto snail vcítit.
Kristus pro nìj pøedstavoval Sílu a Lásku
pøibitou na køíi zemì lidstvem. Jinde vak
zase definuje Krista ponìkud záhadnì jako
ryzí Bytí bez vlastností a bez sil. Kristùv
ivot zároveò vnímal jako symbolické vyjádøení cesty k bohu.8 Také v Drtikolových
vizích z let 1927-1929 se èasto objevoval
Kristus nesoucí køí, Kristus na køíi se zakrytou hlavou, Kristus na køíi s ohnìm
tryskajícím z prsou nebo Kristus podávající mu své srdce. Z køesanských autorù
byli Drtikolovi nejblíe mystikové typu
Jakoba Boehmeho nebo Mistra Eckharta,
jeho slova nic nechtít, nic nevìdìt, nic
nemít - pak se do tebe rozlije Bùh èasto
citoval (zøejmì pro znaènou podobnost
s Buddhovými radami).9
I ke køesanské mystice a mystickým
stavùm obecnì mìl vak Drtikol jisté výhrady. Podle vzpomínek jeho blízkého áka
J. Koèího tvrdil, e køesanská mystika
bývá provázena symbolikou, která naplòuje stoupence vzneeným citem k bohu, pùsobí na jeho mysl a vytváøí pøedstavy, je
mu pak mohou být i na pøekáku v poznání
duchovní pravdy. K poznání sebe sama je
zapotøebí tichá mysl, oprotìná od vech
pøedstav, pøedsudkù a vekeré symboliky.
Hlavní pøekákou je pak pøedevím personifikace boha. Mystické vize jsou podle
Drtikola psychické podstaty. Jde o výtvory touhy a zbonosti, které jsou pøítomny

Frantiek Drtikol roku 1933.

u kadého, kdo poctivì kráèí po duchovní
stezce, jako dùkaz, e jde správným smìrem. Pøíli mnoho mystických snù vak
znaèí jetì velkou vzdálenost od pravého
poznání. Místo spojení s bohem pozorují
tzv. mystikové své tìlo, pocity a pøedstavy, ztotoòují se s nimi a nalézají v nich
plné uspokojení. Místo dosaení pravého
poznání provozují pravé závodìní ve stavech a dìlání rekordù a mají vìtí radost
z vizí Krista, Buddhy, andìlù ne z jejich
uèení.10
Od poloviny 20. let byl Drtikol také
ovlivnìn spiritualitou Karla Weinfurtera.
Právì jeho nejznámìjí kniha Ohnivý keø11
mu prý dala hlavní impuls pro dalí duchovní vývoj. Drtikol se urèitý èas vìnoval
jeho písmenkovým cvièením, která mìla
vést ke koncentraci a aktivizaci spojení
s boskou silou. Weinfurter jako bývalý
teosof podobnì jako Drtikol ve své nauce
kombinoval mylenky západní i východní
náboenské tradice. S urèitou mírou zjednoduení lze Weinfurterovu nauku charakterizovat jako syntézu køesanské mystiky
esoterického charakteru a neohinduismu.
Drtikol a Weinfurter se znali osobnì a pøíleitostnì se i navtìvovali. Drtikol byl zøejmì jistý èas dokonce èlenem Weinfurterova
spolku Psyché, nebo se alespoò úèastnil nìkterých jeho schùzí. Zároveò vak z jeho
knih a z jeho osoby cítil nìco, co není
pravé. Celkem oprávnìnì pøedevím pochyboval o míøe vlastního autorského pøínosu v jeho èetných spisech. Nejvíce si cenil Weinfurterovy pøekladatelské práce, co
byla i Drtikolova oblast èinnosti.12 O Weinfurterovì postoji k Drtikolovi lze pouze
spekulovat, protoe napø. ve svých pamìtech13 se o nìm vùbec nezmínil.
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Frantiek Drtikol roku 1937.

Duchovní uèitel
Drtikol vak nikdy nepøijal za svou ádnou
konkrétní a pouze jedinou formu spirituality. Nato byl pøíli svéráznou a individualisticky zamìøenou osobností. Nejvìtí inspiraci vak pro Drtikola nepochybnì pøedstavovala východní náboenství. Prakticky
zøejmì zaèal meditace v roce 1924. Jednomu ze svých ákù pozdìji øekl, e trvalého
prozøení dosáhl asi o pìt let pozdìji.14 Od
té doby tvrdil on a hlavnì jeho áci, e dosáhl vrcholu duchovní cesty a u nemìl kam
pokraèovat. áci ho dokonce pokládali za
arahata.15 U v té dobì se v jeho praském
ateliéru ve Vodièkovì ulici setkávala asi
stovka rùzných pøátel, známých i ákù a diskutovali o duchovních otázkách. Po roce
1935 se u mení okruh ákù, kteøí byli
vìtinou zároveò jeho blízkými pøáteli,
scházel ve vile na Spoøilovì. Drtikol bìnì
mluvil lidovou praskou èetinou a èasto
pouíval vulgarismy. Øadu lidí tím sice odrazoval, ale jiné zase svou nenucenou pøirozeností naopak pøitahoval.16
Drtikol nevytváøel ádné systematické
duchovní teorie, ale jeho úsilí bylo vdy zamìøeno na spirituální praxi. Nepsal a nevydával proto ani ádné knihy èi èasopisy
a nezakládal pro své stoupence ádné spolky èi koly. Pouze kolem sebe soustøedil
po vzoru východních mistrù neformální
okruh ákù, s nimi mìl vìtinou i hlubí
osobní vztahy. S jistou mírou nadsázky je
moné øíci, e vìtinou k nìmu pøicházeli
jako mystikové a odcházeli jako buddhisté. Mezi nejblií zøejmì patøili Frantiek Hein, Jaroslav Koèí a Even tekl.
Jistou dobu také byli Drtikolovými áky
Eduard a Míla Tomáovi.
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Drtikolovu písemnou pozùstalost tvoøí
pøedevím jeho vlastní zápisky a poznámky z let 1928-1945, které si psal na malé
útrky papíru. Vìtinou lo o krátký výrok,
nìkolik slov èi vìt, které se nejèastìji týkaly pojmù bùh, èlovìk, stvoøený svìt a jejich vzájemného vztahu. Dochovaly se také
Drtikolovy dopisy (v nich vìtinou rùzným
lidem udílí rady pro duchovní vývoj nebo
té èasto podává výklad snù) a pøepisy Drtikolových hovorù a pøednáek od jeho
ákù. Tyto záznamy kolovaly mezi Drtikolovými áky a pøíznivci po jeho smrti
jako samizdat. Bìhem 60. a 70. let byly
doplòovány o dalí svìdectví a vzpomínky
(Rostislav Obnajdr, Frantiek Hein, Jaroslav Koèí). V 90. letech pak èást tìchto textù vydal nejprve Karel Funk a v roce 2004
v trochu odliné, úplnìjí podobì a bez
vlastních dodatkù Stanislav Doleal. Drtikol si také pro potøebu svou a svých ákù
pøekládal z angliètiny a nìmèiny rùzná
(pøevánì buddhistická) spirituální díla.
Drtikol byl pøesvìdèen, e to pravé
mají v sobì vechna náboenství. Èlovìk
se nesmí vázat jen k jednomu názoru èi nauce a nesmí na ní ulpìt. Má jít za pravdou
vech náboenství, která se vzájemnì doplòují a v nejvyím praví vdy toté.
Pravda je podle Drtikola jen jedna, a u
je hlásaná v upaniadách, Buddhou, Èuangcem nebo Kristem. Vechny tyto nauky
toti vycházejí z pravé Skuteènosti a Pravdy. Vechna náboenství jsou tedy dobrá
a setkávají se v hesle: Poznej sama sebe.17
Z jednotlivých náboenství si vak Drtikol nejvíce cenil buddhismu, který je pro
nìj nauka, vìda, která jde na koøen vìci,
podstaty èlovìka a celého svìtového dìní.
Je to pravá moudrost, pravé poznání, jak
ve stvoøené vzniká. K buddhismu je zapotøebí velká trpìlivost, vytrvalost a odvaha, nebo vyaduje stálou kontrolu a analýzu vlastní osoby i celého okolí. Buddhismus není pro Drtikola filosofie hloubaøská, jakou dìlají západní filosofové, ale
praktická.18 Své výroky Drtikol velmi èasto prokládal citacemi z buddhistických
súter. Jako stoupenec théravádové buddhistické tradice se stavìl proti mahájánovému ideálu bódhisattvy, který chce pøed
svým vstupem do nirvány vysvobodit
vechny bytosti ze zajetí tohoto svìta - sansáry. Pomáhat druhým, dokud vechny bytosti nedojdou nirvány, je podle Drtikola
iluze, která vede k zastavení vlastního vývoje. Za nejvìtí sebeobìtování povauje
zprostøedkování vlastního poznání.

Mnohokrát vak také ve svých výrocích
citoval hinduistickou Bhagavadgítu èi upaniady. K tìmto zdrojùm do jisté míry odkazuje i jeho definice boského principu.
Podle Drtikola nemáme vnímat boha jako
bytost, ale jako stav naprostého Nic, které
je Ve, jeho mùe dosáhnout kadý èlovìk tím, e si uvìdomí existenci boha v sobì èi pøímo to, e on sám je bùh. Tuto pravdu ovem nelze pochopit, tu je tøeba zaèít
ít.19 Své panteisticky zabarvené pøesvìdèení také vyjádøil jedním vskutku pregnantním výrokem: Bùh je vude. Je i v hovnì.
Kdyby nebyl v hovnì, bylo by ono víc ne
On.20 S takovými výrazy se ve spojení se
spiritualitou pøíli èasto nestáváme. Tento
výrok vak velmi dobøe ilustruje nejen Drtikolovo drsné vyjadøování, ale i jeho charakteristické povahové rysy: smysl pro humor
a schopnost nadhledu.
n

Poznámky
1 Karel Funk, Mystik a uèitel Frantiek Drtikol, Praha:
Gemma89, 1993, s. 35.
2 Drtikol zde napø. pouívá obrat ubohá due visí na køíi
ztýraná touhou nebo si pøedstavuje sebe umírajícího
na køíi a Eliku, líbající kapky krve, je mu stékají po
tìle; viz Frantiek Drtikol, Deníky a dopisy z let 1914
-1918 vìnované Elice Janské, Praha: Nakladatelství
Svìt 2001, s. 7, 120.
3 Výe uvedené tématické celky obrazù i fotografií lze
najít pøedevím v obrazových pøílohách tìchto knih:
Vladimír Birgus, Frantiek Drtikol, Praha: Kant 2000;
Stanislav Doleal, Duchovní cesta, Praha: Nakladatelství Svìt 2004, s. 307-384; Stanislav Doleal/ Anna
Fárová/ Petr Nedoma, Frantiek Drtikol - fotograf, malíø,
mystik, Praha: Galerie Rudolfinum 1998.
4 Birgus, Frantiek Drtikol, s. 22, 50-51; Doleal, Duchovní cesta, s. 248, 251.
5 Funk, Mystik a uèitel..., s. 47-49, 241, 247-249.
6 Birgus, Frantiek Drtikol, s. 27. Motiv boského v èlovìku byl blízký Klímovi i Drtikolovi. Zatímco vak Klíma v tomto ohledu vycházel pøedevím z Nietzscheho
filosofie, Drtikolovo pojetí spíe odpovídá názorùm
Bhagavadgíty èi neortodoxních mystických smìrù západní náboenské tradice.
7 Drtikol, Deníky a dopisy..., s. 99, 104-105, 147.
8 Doleal, Duchovní cesta, s. 5, 46, 223-224, 245.
9 Tamté, s. 99.
10 Tamté, s. 115-116, 120.
11 Karel Weinfurter, Ohnivý keø, Praha: Zmatlík a Palièka
1923.
12 Funk, Mystik a uèitel..., s. 194, 224.
13 Karel Weinfurter, Pamìti okultisty, Praha: Nakladatelství J. R. Vilímek 1933.
14 Karel Funk, Mystik a uèitel ..., s. 219.
15 Pálijský termín arahat oznaèuje svìtce, který na své duchovní cestì dosáhl nejvyího stupnì. Arahat vstoupí
do nirvány (nibbány) bezprostøednì po tomto ivotì. Tato postava reprezentuje pøedevím ideál raného buddhismu.
16 O atmosféøe v tìchto kruzích podal zajímavé svìdectví
napø. architekt Alois Bro - viz Stanislav Doleal, Duchovní cesta, s. 15-32.
17 Doleal, Duchovní cesta, s. 64, 91, 102, 104.
18 Tamté, s. 239-240.
19 Funk, Mystik a uèitel ..., s. 40-41, 135-136.
20 Doleal, Duchovní cesta, s. 201.
Mgr. Robert Bezdìk (*1978) vystudoval religionistiku
a historii. V souèasnosti dokonèuje na Ústavu religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brnì
doktorské studium.
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MAHÁRI
A ÈESKÁ MYSTIKA
Vliv uèení rí Ramana Maháriho v èeských zemích

tìpánka Èíková

rí Ramana Mahári byl svými stoupenci povaován za Bhagavána (co je oslovení, oznaèující
Boství) a také za tzv. dívan-muktu (osvobozeného z kolobìhu zrodù u za ivota).1
Ve svých 16 letech odeel z domova na horu
Do Èeskoslovenska se
V pozdìjí dobì, v leArunáèalu a strávil tam 54 let svého ivota. zprávy o rí Ramana Matech 1949 a 1989, bylo
Na základì jeho praktického duchovního hárim dostaly k nìkolika
uèení pøedáváno hlavnì
dosaení vznikl originální pøístup, který je jednotlivcùm u ve 20. leprostøednictvím samizprezentován metodou sebedotazování, pøes- tech 20. století. Není modatu. Dnes není vìtina
nìji dotazování se po sobì samém (átma- né urèit, kdy tomu tak bylo,
tìchto tehdy velmi dravièára). rí Ramana Mahári se nevázal nicménì jde o zprávy z Nìhocenných pøíspìvkù dona konkrétní kolu a mluvil prý vdy bez- mecka, pøesnìji z Lipska,
stupná, nìkteré je snad
prostøednì z vlastní mystické zkuenosti.2 kde vychází kniha Meister
moné nalézt v knihovnì
Je tøeba také zdùraznit, e nebyl filosofem, in Indien,8 která se vztaLibri prohibiti. Inforkterý by se snail o teoretickou reflexi po- huje k setkání Franka H.
mace do naí zemì v omocí dùsledné argumentace pøesnì vyme- Humphreyse s Mahárim.
mezené míøe proudily
zených pojmù,3 ale mystikem, jógínem. Stu- Od Franka Humpreyse se
i z Ramanáramu, který
doval ovem také filosofické a náboenské o Mahárim dozvìdìl zøejvznikl jako místo pro
prameny.4 U spisù advaita-védánty (hlavnì mì i pan Zikovský, který
setkávání pøíznivcù se
u ankary) shledal, e svým smyslem od- jako jeden z prvních Èechù
rí Ramana Mahárim
rí Ramana Mahári.
povídají tomu, co on sám svou intuitivní navtívil rí Ramana Maod roku 1922 a zabývá se
zkueností poznal jako nepochybnou svr- háriho a který si také s Ramanáramem publikaèní èinností knih o rí Ramana
chovanou Pravdu, a zaèal uívat nìkterých dopisoval.9 Nicménì tyto první zprávy míøí Mahárim a jeho uèení. Po roce 1989 se
pojmových prostøedkù advaity. 5 Pøi od- jen k nìkolika jednotlivcùm.
otevøely velké monosti vem zájemcùm
povìdích na otázky pøíznivcù, týkajících se
Na poli èeskoslovenské duchovní scény o východní nauky obecnì.
porovnání uèení rí Ramana Maháriho mìla veøejnost ve 20. letech 20. století záJedním z pøíznivcù uèení rí Ramana
s filosofií advaity s dùrazem na ankaru, rí jem o rùzné duchovní smìry. Jednu èást této Maháriho byl Eduard Tomá, známý iroké
Ramana Mahári øíkal: Mé uèení je výra- scény velmi ovlivòoval Karel Weinfurter10 veøejnosti, zvlátì svou pøednákovou èinzem mé vlastní zkuenosti a realizace. Druzí a jeho kniha Ohnivý keø. Karel Weinfur- ností. Vedle buddhismu a rùzných smìrù
shledávají, e se shoduje s ankarovým.6 ter si také dopisoval s Paulem Bruntonem jógy pomìrnì èasto odkazoval na rí RaRadikální monismus ankary a pøístup rí a odebíral Occult Review, kterou v Londýnì mana Maháriho. V jeho uèení je spojováRamana Maháriho má nìkteré shodné Paul Brunton vedl. Weinfurter pøináel do na átmavièára a metoda posledního pozoroprvky. Velmi zajímavì tento pøíklon k vý- spolku Psyché èlánky, které mu Brunton vatele se sebeodevzdáním.
razovým pojmùm advaity vyjádøil Jiøí Na- zasílal. Také zde èetl a rozebíral Bruntonovy
Dalí osobností, která se zajímá o rí
vrátil: Její pojmová schémata mu slouí knihy, zejména A Search in Secret India. Ramana Maháriho a jeho uèení, je Jiøí Vajako ideová orientaèní mapa pøi vedení V roce 1937 ji pøeloil. Tímto zpùsobem cek. V období 1949 a 1989 dostával pubákù (a mapa není v ádném pøípadì ma- bylo moné se dozvìdìt také o rí Ramana likace pøímo z Ramanáramu a tak zásopovým územím samým). Jsou výkladovým Mahárim, jeho Brunton navtívil.
boval své okolí samizdatovými pøeklady.
rámcem, v nìm mùe adekvátnì tlumoèit
V roce 1940 vycházely Spisy Sri Ra- Klade dùraz na vlastní meditaèní praxi více
intuitivnì-kognitivní obsah své výsostné mana Mahariiho 11 od Karla Weinfurtera ne na pøednákovou èinnost.12 Jeho praxe
duchovní zkuenosti. 7
a dále rí Ramana Mahári, jeho ivot spojuje prvky rádajógy, dòánajógy, akUèení rí Ramana Maháriho vychází a uèení od Josefa Hoznourka. V rozmezí tijógy s átmavièárou. Jeho výklad se vyznaz jeho vlastní praxe a vzniká na základì jeho let 1935 a 1940 vzniklo mnoho èlánkù pro èuje pøesnými a jasnými výrazy, které mají
poznání. Nejvíce doporuèuje metodu tzv. èasopis Psyché. Tyto uvedené pøeklady, jak rysy dòána jógy. Vedle meditace klade
átmavièáru, která je zaloená na stáèení po- se pozdìji ukázalo, byly a do roku 1989 dùraz na neustálou práci s myslí a na potøezornosti èlovìka k sobì samému s otázkou zároveò poslední oficiálnì publikovanou bu úsilí k dosaení trvalého spoèívání
Kdo jsem já? O této metodì èasto hovo- literaturou o Mahárim. Bìhem války a po v átman.
øil jako o nejjednoduí. Sebepoznání kladl válce a do pøelomového roku 1949 se
Dalím pøíznivcem uèení rí Ramana
vdy na první místo.
o Mahárim dozvìdìli napøíklad Eduard Maháriho je napøíklad Jiøí Navrátil, který
Tomá, Jiøí Navrátil a Jiøí Vacek.
je známý hlavnì jako pøekladatel, nebo
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Rudolf Skarnitzl, který se skupinou Èechù
navtívil ji nìkolikrát horu Arunáèalu a rí
Ramanáram.
Vedle uvedených osobností má v naí
zemi vliv na pøedávání uèení rí Ramana
Maháriho také V. V. Brahmam. Je pùvodem Ind13 a jako jediný z uvedených vychází ze stejného mylenkového prostøedí
jako rí Ramana Mahári. Jeho uèení je
velmi blízké zejména prvnímu období pùsobení rí Ramana Maháriho.
Právì na kontrastu Brahmama a západních pøíznivcù je vidìt vliv odliného filosoficko-náboenského mylení. Dochází
k zdùrazòování nìkterých prvkù uèení nebo
posunutí významu pøekládaných pojmù ve
snaze pøiblíit uèení hledajícím. Následnì
jsou vak nìkteøí z pøíznivcù rí Ramana
Maháriho kritizováni za nereflektované
pøejímání výrazù.
n
Poznámky
1 In: ÈÍKOVÁ, tìpánka: rí Ramana Mahári a jeho
vliv na èeskou mystiku (bakaláøská práce), Univerzita
Pardubice 2006, str. 3; SKARNITZL, Rudolf. Úvod do
filosofie a praxe jógy. Vydání 1., nakladatelství Onyx,
Praha 1997, str. 214. Podobnì Ramana Maháriho
oznaèují i Jiøí Navrátil, Jiøí Vacek.
2 TAMPACH, Ivan O. Jóga, pøípøah k absolutnu, Dingir 5 (4) 2002, str. 9-13.
3 NAVRÁTIL, J. V srdci skuteènosti. ivot a uèení Ramany Mahariho, nejvýznamnìjího novodobého pøedstavitele védántické duchovní tradice. Vydání 1., Avatar,
Praha 1993, str. 27.
4 Napøíklad v období pobytu ve Virúpákovì jeskyni je
známo, e pøekládal nìkteré ankarovy strofy. In:
GREENBLATT, J. a GREENBLATT, M.. rí Ramana
Mahari. ivot velkého mudrce z Arunáèaly v obrazech.
Praha 1997, str. 62.
5 Navrátil, J.. V srdci skuteènosti... s. 27.
6 OSBORNE, Arthur. The Teachings of Ramana Maharshi
in His own words. 9th.ed., Sri Ramanashramam, Tiruvannamalai 2005, p. 4., pùvodnì: Talks with Ramana
Maharshi.
7 NAVRÁTIL, Jiøí. rí Ramana Mahari. Uèení, Avatar,
Praha 2005, str. 27-28.
8 První zprávy o rí Ramana Mahárim a jeho uèení átmavièáry pøichází do Evropy prostøednictvím zaznamenaného pøíbìhu Franka H. Humphreyse, který pøiel do
Indie jako asistent superintendanta policie v lednu 1911.
Pøíbìh byl otitìn v International Psychic Gasette.
9 VACEK, Jiøí, Tak pravil Ramana Mahárii. Dílo a uèení
mudrce v jeho vlastních slovech, Praha 1997, s. 7. rí
Ramana Mahári se o panu Zikovském zmiòuje v knize
Mudaliar, A. D., Day by day with Bhagavan. From
a Diary of A. Devaraja Mudaliar. Covering March 16,
1945 to January 4, 1947. 5th ed., Sri Ramanasramam,
Tiruvannamalai 2002.
10 Ale i jiní, jako je napøíklad Frantiek Drtikol, Jaroslav
Minaøík a dalí.
11 NIRANDANANANDA SVÁMÍ. Spisy Sri Ramana
Mahariiho. Vydání 1., Psyché, Praha 1940, str. 213.
12 Velkou roli hraje spoleèná meditace.
13 O ivotì V. V. Brahamama jsou veøejnì dostupné pouze
informace in <http//: www.brahmam.net >. O setkání se
s Brahmamem v ÈR vyla jen malá brourka: kol. Peace.
Sri V. V. Brahmam, founder and president. Publikováno
áky Sri V. V. Brahmama, vydání 1., Graphica Printers
Hyderabad 2004, str. 20.
Bc. tìpánka Èíková (*1983) je studentkou religionistiky na filozofické fakultì univerzity v Pardubicich a studentkou pøedkolní pedagogiky a vychovatelství na Svatojánské koleji.
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CESTA
MYSTIKA

Vnìjí podnìty nauky èeského mystika Eduarda Tomáe

Kateøina Tomáová

Eduard Tomá je povaován za jednoho z nejznámìjích èeských mystikù. Nelze se tomu snad ani divit, pøedstavíme-li si
velký sál paláce Lucerna pøeplnìný èekajícími davy na pøednáku ji postarího Eduarda Tomáe a jeho manelky Míly.
Pro individuální cestu mysvedlo jeho urnalistické potika, který se zabývá východvolání a do oblasti Orientu,
ními naukami tak jako Edukde se osobnì setkal s nìkoliard Tomá, je dùleité proka indickými svìtci a jóginy
støedí, které ho bìhem jeho
a ty pak nadále èasto navtìivota ovlivòuje, impulsy,
voval. Jejich uèení a metody
které ho vedou na duchovní
modifikoval ve snaze, aby bycestu, a také kultura vytváøely prakticky pouitelné a pøíjící jeho mentální i náboenstupné i pro èlovìka ijícího
ské pøedpoklady. V západní
v západní kultuøe. Spisy a pocivilizaci je pomìrnì neznatky, které takto nasbíral,
pravdìpodobné, e by se jeposílal svým pøíznivcùm do
dinec odhodlaný praktikovat
rùzných evropských zemí.
Eduard Tomá.
jógovou cestu mohl uchýlit
A právì seznámení se
k naprosto asketickému ivotu mimo spo- s Bruntonovými mylenkami a popisy meleènost a e by se pokusil ít podobnì jako tod duchovního úsilí zásadnì ovlivnilo
napø. potulný mnich v Indii. Jaké bylo tedy Eduarda Tomáe v jeho následném duchovprostøedí Eduarda Tomáe, které ho ovliv- ním snaení. Paul Brunton nikterak nelpìl
òovalo na jeho duchovní cestì?
na dùkladném dodrování jóginské praxe,
jak tomu bylo samozøejmostí mezi indicInspirace a ovlivnìní Eduarda Tomáe
kými jóginy. Podle Bruntona je nejdùleiVe tøicátých letech Eduard Tomá navtì- tìjí a nepostradatelnou vlastností èlovìka,
voval okultní spolek Psyché, 1 kde získal který hledá poznání, mravní èistota.
monost seznámit se s mystickou a okult- Jestlie s mystickým cvièením je spojena
ní literaturou a s jejími rùznými výklady morální slabost a citová nevyrovnanost,
od lidí, kteøí tento spolek navtìvovali. výsledkem není pozvednutí mysli do duVelkým pøínosem pro Tomáovu vlastní chovnosti, ale úpadek do mediumity.
duchovní cestu pak bylo jeho setkání Proto by se ák mìl spíe snait o peèlivé
s anglickým mystikem a novináøem Paulem zlepování svého charakteru. 2 Touha po
Bruntonem, jeho spolek Psyché pozval poznání a trpìlivé úsilí v postupném zdoroku 1937 do Prahy. Paula Bruntona pøi- konalování v meditaci jsou v tomto pojetí
dalími potøebnými
faktory vedoucími
k samotnému cíli,
k Poznání.
Paul Brunton importoval uèení východních svìtcù na
Západ. Jedná se pøevánì o uèení tamilského svìtce rí Ramana Maháriiho
z Arunáèaly, díky nìivova hora Arunáèala v podhùøí Himaláje, pod ní se nachází
áram rí Ramana Maháriho.
Foto: Rudolf Skarnitzl.
mu vznikla nová me-
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toda jógové cesty - átmavièára. Ta je povaována za souèást dòánajógového smìru, tedy cesty moudrosti, intelektu a filosofického uvaování. Tuto cestu povauje
Eduard Tomá za jednu z nejdùleitìjích
cest jógy. Dnes, kdy intelekt se proti døívìjím dobám podstatnì rozvinul, je dòánajóga hlavní cestou skoro vech jóginù.3
Ve svých textech a pøednákách se
Eduard Tomá èasto na Ramana Maháriiho odvolává. A átmavièára, jóga sebedotazování, je jedním z hlavních prvkù duchovní cesty, kterou pøedává a doporuèuje svým
posluchaèùm a ètenáøùm.
Dále se Eduard Tomá bìhem svého ivota setkal jetì s mnohými dalími mystiky a duchovními svìtci. Dìlo se tak vak
ji v dobì, kdy ji sám pøedával nauku zaloenou pøevánì na osobních zkuenostech, názorech a poznání. V jeho kadodenním ivotì ho ovlivòovala jeho druhá manelka Míla, s ní také spolupracoval na nìkterých svých knihách. S Mílou se také
spoleènì starali o skupinu svých pøátel
a pøíznivcù, kteøí je navtìvovali na jejich
chatì. Ve vìdomí tìchto lidí se stali nerozluènì propojenou dvojicí, vzájemnì se na
svých cestách doplòující . U kdy jsme
se poznali, byla (Míla) dál ne já. Byla
a v lecèems dodnes je mým ètvrtým uèitelem. Pomáháme si vzájemnì a jde nám to
tím rychleji.4 Svými ètyømi uèiteli myslí
Eduard Tomá Paula Bruntona, Ramana
Maháriiho, Mílu a pøítele Richarda, který
s ním zaèal praktikovat hathajógu a rùzné
metody duchovního usilování.
Pluralita v chápání náboenství
Tomá se tedy bìhem svého ivota orientuje na studium východních nauk, nejdøíve
se zamìøil na uèení tibetských duchovních
nauk, pozdìji ji pracuje více s naukami indických svìtcù. Neznamená to vak pro nìj
zavrení nebo vyvyování tìchto nauk nad
ostatní náboenství. Naopak, velice èasto
pro své potøeby vede ve svých textech urèitou formu dialogu mezi náboenstvími.

Tento dialog staví pøevánì na metodì argumentací ohlednì jednoho tématu, na nì je
nahlíeno z pohledu
hned nìkolika náboenství a kultur s jejich
tradièními morálními
hodnotami. Zpravidla
pak dosvìdèuje pravdivostní hodnotu urèitých vlastních výrokù
Paul Brunton.
výroky z rùzných náboenských prostøedí.
Nejèastìji vyuívá citací, které jsou pøiøazovány zakladatelùm rùzných svìtových
náboenství (Buddhovi Gautamovi, Jeíi
Kristu, Lao´c), nebo i citací indických svìtcù (rí Ramana Maháriho), køesanských
mystikù (sv. Frantika z Assisi, Mistra Eckharta) i jeho souèasníkù (dalajlamy, Bruntona nebo Maháriho áka svámího Kapáli).
K náboenství Tomá nepøistupuje jako
k instituci, která se stará o své oveèky
a pøedkládá jim svoje zázemí a øád. Spíe
shledává v uèení jedotlivých náboenství
kulturou ovlivnìný návod, jak obohatit vývoj duchovního ivota jedince. V nìm spatøuje nejzákladnìjí potøebu ivota èlovìka.
Jako mnohé mystické smìry pak shledává
univerzální cíl, k nìmu vechny cesty náboenství smìøují. Tím je navrácení se ke
Stvoøiteli, k Bohu v pantheistickém pojetí
jako samotné podstaty Vesmíru.
Za synkretické kroky ve svých studiích
podléhá Eduard Tomá oprávnìné kritice
zejména z dùvodu lehkováné manipulace
s termíny a výroky z rùzných náboenských
tradic.5 Pro Eduarda Tomáe byl jednoznaènì dùleitìjím faktorem obsah uèení
opodstatnìný vlastní zkueností proitku
ne podávaná forma. Snaha pøedstoupit
s jednodue srozumitelnou naukou vycházející z principù kulturního prostøedí Východu k posluchaèùm kultury zcela odliného, køesanského charakteru si jednodue

A pravda vás samých je vaí pochodní a útoèitìm. Nehledejte nikde jinde ádné
jiné. Jenom ten, kdo nyní nebo potom, a odejdu, bude tak èinit, je mým pravým
ákem, ákem, který ví, co má správnì èinit, øíká Gautama Buddha. Pravdu nenajdete u ádného filozofa ani mudrce, i kdybyste se stokrát stali jejich áky. Pravdu najdete jen u sebe, jedinì sami v sobì. Ve vás je království nebeské. Vy jste dítky Boí,
øíká Jeí. Já jsem Cesta a ivot. Jeí vede a ukazuje, jak ít. Stejnì tak Buddha.
Oni vedou a ukazují, jak ít, jak si osvojit spontánní, osvícenou mravnost, je je
mravností v nejvyím slova smyslu, a jak získat správný názor. Dokonalou pozorností (bdìlostí nad vjemy, pocity, èinností tìla i mysli), dokonalou meditací, dokonalým soustøedìním. To ve, co lze pøedat.
Eduard Tomá, Tajné nauky Tibetu, Praha: Avatar, 2000. str. 58.
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vyádala rùzné obìti ve výkladu terminologických prvkù náboenství
obou kultur.
Souèasné dìní
Po smrti Eduarda Tomáe zùstává
jediná organizovaná skupina jeho
následovníkù, která se pøímo odvolává na mylenky manelù Tomáových. Je soustøedìna kolem nakladatelství a knihkupectví Avatar,
které se i v souèasné dobì koncentruje na distribuci textù manelù
Tomáových, a to jak v podobì
kniní, tak v podobì audio-nahrávek mluveného slova. Ve své nabídce zahrnuje i tituly jiných zajímavých myslitelù. V prostorách knihkupectví Avatar se èasto koná
veøejné ètení textù manelù Tomáových.
Schází se zde skupinka k pravidelným meditacím a poøádají se rùzné koncerty a pøednáky, zejména z oblasti zdraví, zdravé výivy, esoteriky a jógy. Bývají zde také pøednáky Miloe Tomáe, mladího syna Eduarda Tomáe. Obsahem svých pøednáek
navazuje na poselství rodièù. Spíe ne na
východní filozofie se zamìøuje na poselství
køesanských mystikù. Èasto se odvolává
na mylenky svých rodièù a vzpomíná na
spoleèné záitky s nimi. Milo Tomá se
také stará o chod celého knihkupectví spoleènì se svým kolegou Martinem Paøíkem.
Zaráející je rivalita mezi Avatarem
a dalím známým èeským mystikem Jiøím
Vackem a jeho pøíznivci. Jiøí Vacek ve
svých autobiografických knihách6 podrobil
kritice hned nìkolik uznávaných mystikù
s jejich pøedkládanou duchovní naukou.
Zmiòuje se v mnoha situacích také o manelích Tomáových, pøièem vyvolal nesouhlasnou reakci jejich pøátel. Jejich obhajoba
vùèi názorovému pohledu Jiøího Vacka se
veøejnì objevila v nezávislém mìsíèníku
pro duchovní kulturu Dotek.7 Od té doby
se vzájemné slovní soupeøení a napadání
projevuje na nìkolika internetových stránkách a diskuzních fórech.8 Existující situace se èasto charakterizuje jako vytvoøení
dvou táborù vackovcù a tomáovcù.
Jejich spory mimo jiné rozebírají autenticitu pojmù duchovní uèitel èi guru
v pøípadech obou èeských mystikù Eduarda
Tomáe a Jiøího Vacka, zatímco oba zmiòovaní se od tìchto pojmù distancují. Tento
spor je odùvodòován také vzájemným podezøením, e v pozadí nepøátelství stojí
soupeøení o autorská práva mezi dvìma nakladatelstvími s podobným zamìøením.
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Uèení a osoba Eduarda Tomáe ovlivnily èi alespoò oslovily tisíce lidí v Èeské
republice. Mnozí se s ním setkali osobnì
na jeho pøednákách, podstatná èást èeské
populace ho zná na základì jeho publikací
nebo rozhlasových a televizních poøadù.
Pøistupovat blíe k lidem a roziøovat tak
vìdomí spoleènosti o duchovním uèení,
které zastával, si stanovil za svoje ivotní
poslání. Jak popisuje ve své autobiografické
knize Pamìti mystika, byl si vìdom i vemoných úskalí, která veøejné vystupování
pøináí. A z hlediska souèasného soupeøení
dvou táborù, pøièem jeden z tìchto táborù
nese Tomáovo jméno, se projevují tato
úskalí veøejného pùsobení navenek. Edu-

ard Tomá obìtoval vlastní duchovní osobnost veøejnosti, která s jeho mystickým
poselstvím nakládá po svém.

n

Poznámky
1 Spolek Psyché pùsobil v Praze na Vinohradech a byl
zaloen mystikem Karlem Weinfurterem, který pøeloil
øadu mystických a jógistických spisù a jako první u nás
podal pomìrnì ucelený obraz o mystické cestì, metodice a stavech, které ji mohou provázet, i srovnání nìkterých pojmù a principù shodného obsahu jógy a køesanské mystiky, popø. jiných systémù. Preferoval vak
vdy pro své potøeby mystiku køesanskou.
2 BRUNTON, Paul. Tajná stezka. 2.vyd. Frýdek Mýstek:
nakl. IRIS RR, 1995, str. 55-56.
3 TOMÁ, Eduard. Pamìti mystika. Praha: Avatar, 1998.
Díl první, str. 43.

4 Svìt podle Tomáe, rozhovor Eduarda Tomáe s Janem
Zvelebilem, zveøejnìný na http://www.jedinak.cz/stranky
/txttomas.html.
5 Napø. pouívání pozápadnìné a popularizované hinduistické terminologie a pøeklad do køesanského mylenkového svìta, jak na nìj upozornil doc. Ivan tampach ve svém èlánku Éra Tomáových skonèila? (Dingir, 3/2002, 8-9s.).
6 VACEK, Jiøí. Jak jsem hledal Boha a nalezl sebe, 6. a 7.
díl. Praha: Vacek, 2002 a 2003.
7 PAØÍK, Martin. Jak jsem hledal sebe a nalezl boha. Dotek, prosinec 2003, roè. 12, è. 12/2003, 11-12s.
8 http://www.jitrnizeme.cz/, http://kauza-vacek.blogspot.
com, http://www.jirivacek-satguru.cz/.
Poznámka redakce
Shoda pøíjmení autorky s pøíjmením Eduarda Tomáe je
náhodná.
Bc. Kateøina Tomáová (*1982) je studentkou religionistiky na filozofické fakultì Univerzity Pardubice.

Jedno z èeských mystických spoleèenství v dobì temna
Vím, e nejsem ta pravá, ale Bohu el asi jediná, která mùe poskytnout pár støípkù z mozaiky ivota èlenù Nové Církve Pánì
z doby temna v letech 1948-1989. Mnohem více a zajímavìji by povìdìl mùj manel, reverend Jan Samuel Maøík (1924-2000).
V 50. letech minulého století po nìkolika zklamáních s protestantskými církvemi hledal Jan Maøík, kde by mohl najít odpovìdi
na své otázky, týkající se duchovního ivota zde na zemi a pak i po smrti èlovìka. Za zvlátních okolností setkal se s velmi vzdìlaným starím pánem - egyptologem. Po delí debatì dostal radu: Vy byste potøeboval Emanuele Swedenborga. Dobrá, ale kde ho
najít?
To jméno u slyel jako malý kluk v Plzni. Obcházel dlouho a peèlivì vechny antikvariáty, ale marnì. Jen jednu malou kníku
od ruského filozofa Solovjeva si koupil a hned ji zaèal èíst v sále, kde se mìla za hodinu konat
schùze celého ansámblu Smetanova divadla. Jak pøicházeli lidé, jeden kolega se zastavil, drze mu
èetl pøes rameno a øekl: To je zajímavé. - Co ty o tom mùe vìdìt - a neèti mi pøes rameno,
oboøil se na nìho. No, mùu. Já se o tyhle vìci také zajímám, jsem swedenborgián. - A má
nìjaké knihy? - Mám. - Pùjèí? - Pùjèím.
Jan Maøík pak v letech 1959-1968 zajídìl do Roztok u Jilemnice v Podkrkonoí a navtìvoval
Václava Daniele a Jaroslavu Janu Chládkovi, jako i Ludmilu Marii Kubátovou (1893-1968). To
byla jeho univerzita, kde èerpal první zásadní informace o naukách Nové církve Pánì. V Roztokách u Mamky Kubátové se konaly kadý ètvrtek schùzky, kde se èetlo z Písma svatého, z nauk
Nové církve Pánì a eventuelnì i dopisy èlenù z Moravy. Mamka byla nejaktivnìjí a sepisovala
Emanuel Swedenborg
(1688-1772), védský mystaké tzv. èíslíèka jako náhradu za zakázaný èasopis Nový Jeruzalém. Mìla est a deset stran.
tik; na základì jeho díla
Kopie se po pøeètení posílaly dalím èlenùm. Na Nový rok se scházeli k vytahování biblických
vznikla Nová církev Pánì.
verù pro sebe, ale i pro nepøítomné, jim je s milým blahopøáním zasílali. Synovec Jany Chládkové, reverend Krytof Hasler psával z Anglie povzbuzující dopisy a posílal praktické rady (co má obsahovat chléb ke svaté veèeøi
atd.). Bratr Ondráèek kadoroènì sestavoval Ètení na kadý den. To byl jeho dárek pro kadého z nás.
V Praze se nìkteøí bývalí èlenové úèastnili bohoslueb u unitáøù. Do rodiny Vlachových jezdili zøídka Èei z Vídnì a jeden
reverend z Estonska. Slyeli jsme o tom, jak v jedné zahrádkáøské kolonii hoøela chatka. Byla uhaena a preventivní prohlídkou
ostatních chatièek se nala velká èást posledního vydání knihy E. Swedenborga Nebe a Peklo. Okamitì byla zabavena.
Po smrti bratra Chládka (+1962) byl Jan Maøík pokøtìn a posléze ustanoven za duchovního
vzkládáním rukou vech èlenù Nové církve Pánì v Podkrkonoí. Podle pøání Mamky mìl být potvrzen
v èase svobody øádným reverendem. To se i stalo, ale - jak se vyjádøil reverend Krytof - nebylo to
nutné. Reverend Jan Samuel Maøík mìl tu èest od roku 1963 a do svého skonu v roce 2000 slouit
skupinì swedenborgiánù.
Swedenborgových spisù bylo mezi èleny Nové Církve poskrovnu - postarali se o to nejdøíve
Nìmci a pak komunisté. Proto si Jan Maøík koupil na splátky kuføíkový psací stroj a pilnì
z vypùjèených knih opisoval. V té dobì bydlel s rodinou v dosti tmavém bytì, proto sedával pøi
psaní u okna. Neuel pozornosti obyvatel protìjího domu a byl nìkolikrát vyfotografován.
Jeho dìti nesmìly studovat - syn, který miloval konì, vykonal s výborným prospìchem pøijímací
zkouku na støední zemìdìlskou kolu, ale nebyl pøijat, protoe nedostal doporuèení své koly. Jan
Maøík byl od roku 1955 èlenem operního sboru Smetanova divadla a asi jako jediný v té dobì
absolvoval italskou pìveckou kolu. Vedení divadla projevilo zájem o jeho angamá mezi sólisty
opery. Podmínka byla jediná. Jan Maøík ale trval na tom, e si ponechá své náboenství.
Jan Samuel Maøík.
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MYSTIKA
VE SVOBODÌ
Obec køesanù podle èasopisu Okruh a støed

Ivan O. tampach

tu. Události vykoupení (mystéria Golgoty,
jak tam èasto slyíme) se netýkají jen lidí,
nýbr celku tvorstva. Pøipoutí se, e pøírodní svìt je oduevnìlý, naplnìný bytostmi,
známými z pohádek a mýtù. Významná role
v duchovním rozvoji èlovìka se pøipisuje
umìní. Hledá se nové pøemostìní mezi vìdou a vírou. Velmi se zdùrazòuje stabilní
rituál Obce, hlavnì jejích sedm svátostí.
Jsou koncentrovány kolem obøadu posvìcení èlovìka, obdoby katolické me. Kultické dìní není pouhým symbolem.
V nìm se skuteènì dìje spojení nebeských
a pozemských øíí. Jednotlivá náboenství
se berou jako stupnì na duchovních dìjinách lidstva. Historické církevní køesanství
je dalím stupnìm. V nìm je náboenství
dovreno, ale i pøekonáno. V Kristu se lidstvo a s ním tvorstvo zbouje.
Vazba na antroposofické hnutí je volná. Rudolf Steiner dal sice Obci køesanù
podstatné impulsy, nelze vak jednoznaènì
øíct, e by se stal jejím èlenem. Bylo by
mono vztah zjednoduit tak, e náboenská cesta je cesta lidí, u nich pøevauje cit
(antroposofickou terminologií øeèeno: na
stupni due cítivé), zatímco duchovní vìda,
jí má antroposofie být, by byla cestou due
rozumové ke stupni due vìdomé. Øeèeno
terminologií filozofujícího antropologa
Jeana Gebsera (1905-1973), cesta od
mentální struktury vìdomí ke struktuøe integrální. Pravdou je vak také to, e Obec
køesanù vedle své klasicky náboenské
agendy rozvíjí v doprovodných aktivitách
i v èláncích sborníku antroposofická témata. Cesta víry a oddanosti a cesta metodického poznání nejsou oddìleny. Knìz Obce
køesanù na odpoèinku Jan Dostal je pøedsedou Antroposofické
spoleènosti v ÈR.
V èasopisu najdeme pøíspìvky èlenù a èinitelù køesanských
církví, napø. Petr Heøman z Jednoty bratrské, reformovaný výcar Peter Heimann. Svìdèí to
o pozvolném zapojování tohoto
atypického náboenského spoleèenství do ekumenického dìní.
Obec køesanù se zapojuje napø.
do ekologických aktivit Køesanské akademie a do sociálních
projektù Ekumenické akademie.

U v prvních desetiletích 20. století bylo zjevné, e lidstvo u
døíve vstoupilo do budovatelské a dobyvatelské éry a e se
stále více odcizuje duchovním pramenùm. Na to obhájci ducha
tehdy odpovídali a dodnes odpovídají návraty k pøírodní (amanské) spiritualitì, k magii, k mýtùm, k autoritám (napø. rùzným guruùm), prostì tradicím, které se zdály oputìny.
Roku 1922 bylo zaloeno hnutí duchovní ilustrovaný, jazykovì kultivovaný, pøehledobnovy pod názvem Obec køesanù. Toto ný, doprovozený medailony autorù a sjedskromné spoleèenství od té doby pozvolna nocený mylenkovou kontinuitou. Ani
roste, íøí se po vech obývaných svìtadí- v desátém roce existence se - navzdory
lech a nese dál svou variantu náboenského víceménì stabilnímu autorskému okruhu ivota. Jeho støedem je kult, bohatý, pro- tematicky a mylenkovì neopakuje.
pracovaný rituál z podnìtù Rudolfa SteiNajdeme témata, která bychom u antronera (1861-1925). Úèast na nìm doprová- posoficky ladìného køesanského smìru
zená osobní duchovní praxí má otevírat èekali: Køesanství: znovuzrození mystérií
cestu konkrétnímu náboenskému proitku. (2000), Pøíroda jako bytost (2002), Svatý
Je-li intenzívní duchovní zkuenost jádrem grál (2003), Kacíøství: hledání svobody
mystiky, mùeme zde mluvit právì o mys- (2005) a Imaginace v nás a kolem nás
tice. Ale není to mystika regresivní, snivá, (2006). Redakce se vak vìnuje i velmi
oddìlující od svìta; proto by ji snad nìkdo praktickým otázkám: Dìti a výchova
ani mystikou nenazýval. Chce být výslovnì (2002), Technika v naem ivotì (2003),
spiritualitou svobodných, aktivních a tvùr- Rodina pod tlakem doby (2004) a Poèítaè:
èích lidí. Nechce se nikam vracet a jde sluha i pán (2005). Pozornost autorského
k duchovním cílùm pøes intenzivní mylení týmu se èas od èasu vrací ke vztahùm rùza pøes èinnost.
ných náboenství: Islám (2002), BuddhisV Èesku zaèala Obec køesanù pùsobit mus a køesanství (2003), idovství a my
ji tøi roky po svém zaloení. Publikaènì (2005).
se pøedstavovala veøejnosti v létech 1932
Autory èlánkù jsou knìí
a 1941 prostøednictvím èasopisu Práh. zdejí Obce køesanù: Nìmec
Následovala omezení a zákazy za nacistic- pùsobící léta v Praze a dokonale
kého a komunistického reimu. Pùsobení vládnoucí èetinou Frank Pese plnì a dlouhodobì obnovilo a na za- schel, knìz na odpoèinku a huèátku 90. let. K velikonoèním svátkùm roku dební vìdec Jan Dostal a dva
1998 zaèal vycházet ètvrtletník Okruh dalí knìí Tomá Bonìk a Mia støed, kterým se toto malé, ale intenzívnì lan Horák. Z dalích èlenù èasijící spoleèenství u nás prezentuje svým tìji publikujících mùeme zmíèlenùm i irímu okruhu zájemcù.
nit novináøe Pavla Hlavatého,
Do posledního èísla II. roèníku byla grafika Karla Halamu a slovenhlavními tématy èasopisu ètyøi období køes- ské autory Mariána Fillu a Emianského roku v pojetí Obce køesanù, tedy la Pálee.
doba vánoèní, velikonoèní, svatojánská
Ètenáøùm, èlenùm a pøía michaelská. Od roku 2000 vychází Okruh znivcùm Obce køesanù se nea støed v jiném formátu spíe jako sborník. vnucuje závazná vìrouka. Toto
Spoleèný název celé øady s vyznaèením spoleèenství jednodue ádnou
èasu vydání je nenápadný. Kadé èíslo je nemá. V èláncích vak pøevaují
výraznì pojmenováno podle spoleèného nìkteré dùrazy. Tak napø. lidská
První (nahoøe)
tématu vech nebo vìtiny èlánkù. Sborník a v lidství postupnì integrovaná
a zatím
poslední èíslo.
má decentní grafickou úpravu, je støízlivì pøírodní skuteènost tvoøí jedno-
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Poznámka
Èasopis je k dostání pøi aktivitách Obce v Praze, Brnì, Pardubicích, Olomouci a Pøíbrami,
nebo je mono se zajímat u vydavatele, jím je
Obec køesanù, Na pejcharu 3, 170 00 Praha 7, pøípadnì na adrese okruh@email.cz.
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JSME BOSKÉ
PODSTATY
Vzpomínka na populární dvojici mystikù

kraji panovala hluboká zbonost. Veliká
láska a úcta k blinímu a k Bohu byla samozøejmostí. V Brzicích nebyl kostel, a tak
se chodívalo do kostela do sousední vsi, kde
malý Eduard po nìkolik let ministroval. Po
skonèení první svìtové války se celá rodina pøestìhovala do Prahy; zde dochodil základní kolu (ve kolním vìku dolo u Eduarda k prvním významnìjím duchovním
zkuenostem), vystudoval reálné gymnáMilo Tomá
zium a Právnickou fakultu
Na významné èeské mystiky, manele Tomáovy,
UK a získal tam v polovinì
pro Dingir vzpomíná jejich syn, Ing. Milo Tomá.
tøicátých let doktorát.
Míla Tomáová se narodila 24. záøí 1920 v té dobì sama, ivila se
Nastoupil do zamìstnání
na Moravì v rodinì venkovského truhláøe jako laborantka, studovala
v Zemském úøadu v Praze,
a vadleny. Její rodièe vedli své dìti cestou mikrobiologii a vìnovala
po absolvování vojny pak na
pokory a úcty k Bohu. První zkuenost se duchovním naukám.
okresní úøad v Rakovníku,
s Ním mìla Míla ve ètyøech letech, kdy si Nacházela Boha v sobì.
kde se vypracoval na okresuvìdomila Jeho vudypøítomnost v sobì, Pøátelila se s mnohými duního hejtmana. Oenil se
a od té doby Jej nehledala jinde.
chovními osobnostmi, jako Eduard. Foto: H.Vèelová.
a nedlouho po sobì se mu
V dobì hospodáøské krize pøila bída napø. Bedøichem Hejhanarodily dvì dìti. Tehdy se
a otec musel z truhlárny propustit oba to- lem, Øíhovými, Kvìtoslavem Minaøíkem, mu dostala do rukou hodnotná duchovní
varye. Míla ve ètrnácti letech pøijala práci Frantikem Drtikolem aj. V té dobì se literatura. Zaèal ji horlivì studovat a nabyté
u místního faktora a síovala krajkové ru- seznámila se svým druhým muem, vdala poznatky uvádìt do praxe, a lo o mystiku
kavice. Kdy jejich vesnici zabrali nacisté se, manelství se vak po nìkolika letech køesanskou èi orientální. Z východních
a vystìhovali obyvatelstvo kraje pro potøe- rozpadlo.
myslitelù jej ji v té dobì nejvíce ovlivnil
by tzv. vykovského pásma, provdala se
Na poèátku padesátých let získala Míla rí Ramana Mahari, s jeho uèením se
Míla do Olomouce za mladého profesora doktorát v oboru mikrobiologie a nastoupila seznámil (stejnì jako Míla) z pøekladù Josegymnázia.
do Podolského sanatoria fa Hoznourka a Karla Weinfurtera, pozdìji
Její manel, který mìl
(Ústav pro péèi o matku a dí- Jiøího Navrátila a Arnota Èapka a samotak jako Míla zájem o mystì), kde zaloila a vedla od- zøejmì díky knihám Paula Bruntona (se
tiku, vlastnil rozsáhlou knidìlení mikrobiologie. Jejím kterým se dvakrát setkal a dlouhý èas s ním
hovnu, obsahující vekeré
zájmem bylo vìnovat se udroval korespondenci a jeho Tajnou
v té dobì dostupné duchovv tomto oboru vìdecké èin- stezku pøipravil v Kladnì k vydání). Svou
ní knihy èeské a nìmecké.
nosti, ovem dalí vìdeckou duchovní dráhu popsal v knihách Pamìti
První knihou, do které Míla
práci neobhájila, nebo ne- mystika a ivá vìènost.
nahlédla, byl Weinfurterùv
Od poèátku okupace se aktivnì zapojil
prokázala dostateènou loajaOhnivý keø. Sám z nìmèiny
litu komunistické stranì a do do odbojové èinnosti. Jako nedùvìryhodpøekládal mystické spisy;
této organizace pøes opaku- ný byl okupaèními úøady pøemístìn do
ji døíve mu vylo nìkolik
jící se nátlak odmítla vstou- Kladna, kde byl sledován místním gestapem
sbírek mystické poezie, Míla. Fotograf neznámý.
pit. Po deseti letech ústrkù a èelil èastým domovním prohlídkám (nipsal do novin ezoternì, ale
a poniování byla nucena kdy, ani po mnohahodinovém výslechu na
té protinacisticky ladìné èlánky. Míle se z Podolského sanatoria odejít. Nastoupila kladenském gestapu, mu nebylo nic protak dostala do rukou duchovní literatura, na rutinní pracovitì mikrobiologie do kázáno). Zahájil a koordinoval zde povstání
spolu s manelem se vzdìlávali a praktiko- Thomayerovy nemocnice v Praze Krèi, kde v r. 1945 (ukoøistìní vìtího poètu zbraní,
vali rùzná duchovní a psychická cvièení setrvala a do dùchodu.
obsazení nacistického obrnìného vlaku
a poznávali a navtìvovali osobnosti zabýJetì kdy pracovala v Podolském sana- a jeho nasazení v povstání aj.), dohodl a øídil
vající se duchovními a ezoterními nauka- toriu, poznala se s Eduardem Tomáem.
kapitulaci, odzbrojení a odsun poèetné
mi. Míla vystudovala gymnázium, a kdy
nìmecké posádky. Tyto události vedly k ne*****
po válce v Olomouci otevøeli Palackého
krvavému osvobození Kladna ji 5. kvìtna
univerzitu, pøihlásila se ke studiu na dvou K pùlnoci 25. listopadu 1908 se v kasárnách 1945 v ranních hodinách, za co obdrel od
fakultách, pøírodovìdné a filozofické (uèi- v polském Pøemylu èeským rodièùm na- prezidenta republiky medaili za chrabrost
li ji takové osobnosti jako Vincenc Lesný, rodil malý Eduard. Jeho otec byl dùstoj- v pøímém boji.
Jiøina Otáhalová-Popelová, Jaromír John- níkem rakouské armády, a tak rodina pobýPo válce il v Praze. V záøí 1945 pøedMarkalous aj.).
vala té v tyrolském Insbrucku a ve slovin- náel duchovní nauky v Èeském rozhlase.
Po èase se Míla rozvedla a pøestìhova- ském Kamniku. Rané dìtství malý Eduard V padesátých letech upadl v nemilost a byl
la do Prahy. Na Karlovì univerzitì mohla proil v orlickém podhùøí, v Brzicích u Ja- s dalími právníky vyhozen ze zamìstnání.
dostudovat ji jen na jedné fakultì. Roz- romìøe, u svého dìdeèka. Tak jako v pro- Stálou práci shánìl marnì. Pøechodnì brihodla se pro Pøírodovìdnou fakultu. ila støedí, odkud pocházela Míla, i ve zdejím gádnièil v praských sadech, krátce v Geo-
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logickém ústavu. V té dobì se
Není ádná oddìlenost (není uvìdos ním jeho ena rozvedla. Nakonec
movatel, uvìdomované, ani uvìdosehnal práci pomocného dìlníka
mování).
u eleznièního stavitelství (pracoUèili, e nejvyím a pravým
val s kolegy právníky na stavbì
uèitelem je vemohoucí Bùh, jen je
mostu Inteligence v Praze-Bravudypøítomný a má jej kadý
níku, poté na Slovensku razil tuv sobì. ili v pokoøe a odevzdanosti
nely), kde mu po letech bylo navudypøítomnému Bohu, podle
bídnuto místo mechanizátora. Na
poznatku vech starých mystikù
nìm setrval a do svého odchodu
Východu i Západu, toti e bez podo dùchodu.
kory Boha poznat nelze. Království
Nikdy se nepøestal vìnovat dunebeské nali a Bùh se jim dal
chovní práci, vyuil k tomu kapoznat. Své uèení, pøedávané bezdou volnou chvilku - o pracovních
prostøednì, ivì tisícùm lidí, zanepauzách èi ve chvílích volna. Pochali zde po sobì pro pouèení a duMíla a Eduard Tomáovi.
Foto: Helena
kud jednou za èas dostal volno,
chovní prospìch vech zájemcù
stýkal se se starými pøáteli a poznával nové, a lenosti, jako i k pokoøe, laskavosti a úctì o poznání Boha (Míle vylo est a Eduarkteøí praktikovali toté, co on. Tak poznal ke vem a vemu. Neznali závist, árlivost, dovi zhruba tøicet kniních titulù, spoleènì
Mílu, svou budoucí enu.
nepøejícnost, poivaènost, sebeobdiv. Byli jsou autory tøí knih, zhruba 70 audiokazet,
nauèeni odbourat a znièit u sebe i sebemení bezpoètu rozhovorù pro rozhlas, noviny,
*****
náznaky sobectví. Nauèili se mít vechny èasopisy, E. Tomá je autorem dvou televizV edesátých letech (1963-1969) dr. Tomá a vechno v lásce, byli vùèi kadému laska- ních cyklù a jednoho rozhlasového o 18
pøednáel v praské Unitarii a spoleènì se ví a tolerantní. Nic nikomu nenutili, nepod- dílech, je protagonistou jednoho z poøadù
svou enou zde vedl i duchovní konzulta- bízeli se, respektovali a vyznávali napros- GEN - 100 Èechù dneka, jeho promluvy
ce. Jeho pøednáky a promluvy mezi tou svobodu na vech úrovních. Silná tou- vyly na videu a DVD atd.).
unitáøskou mládeí se staly nejnavtìvova- ha po vìdìní a vzdìlávání byla naplnìna
Jetì za svého ivota vidìli Míla a Edunìjími a úèastnili se jich lidé z celé repub- poctivým samostudiem a souèasnì (nìkdy ard Tomáovi hlavní pokraèování své cesliky. Intriky závistivcù kolem duchovního tvrdou) fyzickou prací a èasto fyzickým i ty v èinnosti nakladatelství a knihkupectví
správce Unitarie, pøísluníka StB, se (na- psychickým strádáním a nepøízní osudu Avatar, firmy, která vydává a íøí mj. jejich
vzdory petici za setrvání dr. Tomáe a za v osobním ivotì. To bylo pøi mnohaletém dílo (název podle duchovního èasopisu,
odvolání duchovního správce) zaslouily praktikování a poctivé snaze poznat Boha který Eduard Tomá zamýlel vydávat kono ukonèení jeho pøednákové èinnosti v této provázeno poznatky z oblasti introspektivní cem edesátých let v Unitarii), v duchovním
organizaci. Jetì necelý rok potom pøedná- filozofie a mystiky vzelými z vlastních centru, sestávajícím z klasického i ezoterel v rùzných mìstech, a mu byla pøed- duchovních zkueností, vèetnì vrcholné ního knihkupectví, redakce a meditaèní
náková èinnost zapovìzena docela.
mystické zkuenosti. Míla i Eduard sami klubovny, kde kromì kadotýdenních meUchýlil se pak na svou chatu v Posázaví, pociovali blízkost Boha, a u obou dolo ditací probíhají rùzné duchovní, kulturní
kterou tehdy s pomocí rodiny a pøátel stavìl. ke ztotonìní se s Ním.
a nauèné poøady. Moje máma, Míla TomáTam poté dlouhá léta oba - Míla i Eduard
ová, odela ze svìta døíve, ne mohla nové
*****
Tomáovi - ili a se samozøejmou láskou
prostory navtívit. Mùj táta, Eduard Tomá,
a pokorou pøijímali vechny opravdové zá- Míla a Eduard Tomáovi se nikdy za ádné zde byl za mámu. Staèil sem zavítat celkem
jemce o duchovní nauky. Listopad 1989 mistry nepovaovali. Ani v nejmením se dvakrát. Veøejnost se s ním zde setkala pouuvítali s nadením a dojetím; vrátila se de- nepovyovali, byli nesmírnì tolerantní, ze jednou, u pøíleitosti jeho autogramiády.
mokracie a spolu s ní svoboda slova a pro- vyznávali svobodu na vech úrovních,
Tìitìm programu centra Avatar 2
jevu. Mohli bez obav veøejnì sdìlovat své pøedevím svobodu ducha. Lidé, kteøí za a zároveò naí vlastní cestou je - stejnì jako
názory, publikovat své kníky. Zaèali opìt nimi se zájmem o jejich názory chodili, byli tomu bylo i u Míly a Eduarda Tomáových
s pøednákovou a literární èinností a oba se jim rovnými duchovními partnery. Nazý- - praxe mystiky, tzn. pøedevím pravidelné
tìmto èinnostem vìnovali prakticky a do vali je pøáteli. Mìli vechny a vechno (øízené a volné) meditace, modlitby a obsmrti (matka odela 12. kvìtna 2001, otec v lásce a lo jim o dosaení tìstí a Boha a racení se k Bohu, vlastní dùsledná práce
26. kvìtna 2002).
pøáli to vem. Míla Tomáová øíkávala: a pøednáky z oblasti introspektivní filozoMíla s Eduardem Tomáovi byli nepo- Uvìdomme si, e jsme vichni stejné bo- fie a mystiky. Vichni, kdo s èistým srdchybnì výraznì ovlivnìni výchovou obsa- ské podstaty. Nemìla a nestála o to mít cem a v dobrém pøicházejí, jsou srdeènì
hující silný náboj etický i náboenský ve uèitele v tìle, nebyla nikdy nikoho aèkou. zváni. S pøáním velkého dobra vem,
smyslu køesanské víry ve vemohoucího, Nechtìla vudypøítomného Boha pøijímat v lásce a pokoøe.
vudypøítomného Boha, ve smyslu hluboké skrze nìkoho v tìle. Stála o to, jak øíkávan
úcty a pokory pøed Ním a ve smyslu touhy la, být ve spojení s Bohem, s Jednotou pøí- Poznámky
1 PAMPACH, I. O., Éra Tomáových skonèila? Dingir
Jej poznat. Proto u nich neexistovala lenost mo. Nejde tedy o uvìdomìní si jednoty
5 (3), 2002, str. 8.
2 http://www.avatar.cz
a uhýbání pøed svìøenými povinnostmi. s Absolutnem - Bohem,1 ale o to, e se
Byli vychováni k naprosté poctivosti a pøí- touto Jednotou, Absolutnem, èlovìk stane.
Ing. Milo Tomá (*1955), nakladatel, vede meditace
a pøednáí v duchovním centru Avatar.
mosti a k pøekonání vlastní pohodlnosti V Jednotì není ádného uvìdomování.
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IMPULS KRISTA
DÁVÁ ODVAHU
Rozhovor s Karlem Funkem

Ivan O. tampach

Karel Funk (*1948) volnì navazuje na antroposofické podnìty,
propracovává spiritualitu pøimìøenou èeskému, resp. slovanskému prostøedí. Své podnìty pro duchovní praxi i ivot vùbec
nabízí na Internetu, napø. na adrese www.duchovnisetkani.cz,
a zejména ve svých knihách. V nich se zabýval èeským mystikem Fráòou Drtikolem, který byl jeho inspirací v raném období. Vlastní mylenky uloil do knih, napø. Od køiku v sobì
k epotu v chrámu (1996), Odívání Sluncem (1998), Meditace
jako píseò due (2002), Tajemství ètyø roèních období (2004).
Pùsobí jako øeditel støediska Diakonie Èeskobratrské církve
evangelické v Písku.
Prozraïte nám, prosím, pane
Funku, co Vás v dosavadním
bìhu ivota nejvíc ovlivnilo.

Proti bezuzdnému zapadání do
davových zájmù, zejména v mládí, jsem mìl dobrou brzdu meního tìlesného omezení, a tím zprvu i psychického osamocení. Pøi
dívání se hvìzdáøským dalekohledem do kosmu, který jsem
v dìtství mìl, a z rùzných støípkù
proitkù hudby jsem zaèal tuit
výiny moností lidského vývoje.
Tøeba v jedenácti letech mne tak
Karel Funk.
oslovila Beethovenova Appasionata, e jsem zaèal pokládat Beethovena Pozoruji, e mám zvýenou toleranci pro
za svého ivotního uèitele. V takové VII. paradox a nejednoznaènost ve vìcech, kde
symfonii je Beethoven ten nejvìtí divoch, jsou si ostatní jistí, a naopak jsem si èasto
nejodvázanìjí taneèník, je tam exploze jistý tam, kde ostatní, jak se domnívám, jsou
úasné energie, rytmu, sopeènosti, a pro mentálnì pohodlní.
mne kdysi i ten nejavnatìjí big beat, a to
Zaèínal jsem ve dvaceti letech u doktove navýsost kultivovanì, radostnì, a ne- ra Tomáe východními naukami, oslovil
pøíèí se to ani zbonosti. Podobné prvky mne tehdy hluboce i Drtikol, Mahárii,
jsou tøeba i v Janáèkovi, ba i v Beatles. Vida, Krinamurti, Brunton aj. Pak mi tam zaèateï si uvìdomuji, e tito jmenovaní byli lo cosi chybìt, a jsem po nìkolika letech
zároveò i velkými provokatéry a buøièi. dospìl k tomu, e to je teplo Kristovy
Èasem jsem objevoval dalí skladatele - Lásky, která zmocòuje i nai vùli k jednání
nìmecké, ruské, èeské a tøeba po Martinù. v tomto svìtì novými silami. Za vrchol
Z jejich svìtù jsem se uèil integrovat své pyramidy zasvìcencù povauji Rudolfa
bytí do pøírodnì-kosmických vazeb. Ani Steinera, který obsahuje ve podstatné i ze
v èetbì jsem nedìlal rozdílù mezi takzva- starích cest, ale novì a pøístupnì souèasnou svìtskou a duchovní, take mi byl blíz- nému èlovìku, navíc osvìené Kristovým
ký Masaryk èi Peroutka stejnì jako Thá- impulsem jako centrální událostí lidského
kur, Exupéry èi Bøezina, Zeyer aj.
vývoje. To by ale vydalo na samostatný
Je vám nìkteré uèení nebo náboenství rozhovor. Je i koda, e hledáme èasto za
cizími ploty, jezdíme zbìsile na kurzy esoobzvlá blízké?
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teriky a kdoví èeho, ale nedokáeme se inspirovat poklady domácími. Je módní hltat
orientální moudrosti, ale necháváme ladem
skvosty duchù jako byli Chelèický, Komenský, ale tøeba i Pitter, Patoèka, Havel
Kam byste zaøadil své psaní?

I kdy se snaím psát o duchovních vìcech,
píu o nich kvùli zhodnocení bìného ivota, ne samoúèelnì pro jakési ulítlé
duchovno èi lechtání pocitu tajemna. Nepatøím mezi ty, kteøí skloòují duchovno,
esoteriku, èakry èi meditaci ve vech pádech a dìlají z toho sobì i ètenáøùm prostøedek k povalování se v pocitu vlastní
výluènosti nás vìøících, nás duchovních
atd., nebo køeou hlavou o menhir v touze
po záehu mystického svìtla bez vlastní
sebevýchovné snahy a bez vìrnosti sobì,
své pøirozenosti, autenticitì.
Mùete popsat svùj ivotní styl? Co doprovází pravidelnì Vae dny?

Nerad si dávám pravidla, lepí je asi vìdomì zhodnocovat kadou situaci. Dogmata a soustavy pøíkazù a zákazù patøí dobám minulým, dnes jsme postaveni sami
na sebe. Drobné zásady ale samozøejmì
mám, jinak bych se vnitønì dusil. Napøíklad: nenosím mobil za pasem; nevýkám;
nepøipíjím si s komunisty; nedìlám dlouhé
pracovní porady; nepiji ochucené èaje; nikdy nenakupuji v Lidlu, kvùli prospìcháøsky vykáceným mohutným stromùm; neposlouchám Gotta ani moderní úpravy klasické hudby; nezajímají mne Kníákovy
názory èi nablblé pseudodiskuse o iføe
mistra Leonarda; neukecávám dopravní
policisty, ale rovnou zaplatím; nepíu -zofie
nebo -izmus, protoe mi to pøipomíná nìkdejí stalinistické zjednoduování a prznìní jazyka. Nerelaxuji, ale prachobyèejnì
odpoèívám. Nejkrásnìjí odpoèinek je ono
závìtøí, zklidnìní po nìjakém meditaèním èi modlitebním úsilí, kdy èlovìk u nic
nechce. Tìím se, a jednou dospìji k takovému soucítìní se zvíøaty, e maso ode mne
pøirozenì odpadne. Tìím se, a pøijde
doba, kde se lidé na zabíjení zvíøat a pojídání jejich mrtvol budou dívat asi jako
dnes na kanibalismus.
ijete v trvalém vnitøním jasu?

Kdepak. Spí je dobré být aspoò co nejvíc
v klidné harmonii, kdy jas zrovna není
k nalezení. To slunce, které nás nakonec ze
vech trablù vyvede èi je osvítí a odpaøí, se
obèas asi vìtinì z nás, tøeba i nadlouho,
skrývá a èlovìk proívá onu noc due,
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pøi které nic hezkého nedostává. Ale právì
tehdy je dùleité, aby aspoò vìdìl, e i za
tìmi mraky to slunce je, a nezmatkoval,
nevzpínal se, nehysterèil. A pøi takovémto
klidu mùeme být Bohu blí, ne tuíme,
a to i kdybychom cosi nezvládali. Nìkdy
zapomínáme, e Bùh není kontrolor s notýskem, ale milující Otec i Matka a ví o nás
i to, e èasto jetì nemáme na svatost síly.
Umíte si navozovat nìjakou mystickou
extázi?

Není metoda pro dnení lidstvo úèelná, ba
byl by to krok zpìt. Kdysi jsme se mìli uèit
správnì náboensky cítit, poté i myslet
a dnes se spojením obojího musíme uèit
vìdomì jednat. Vnitøní jas dnes musí vyvstávat ne z mystického rozplývání se v extázi, to by bylo poøád jen patlání se v sobì.
Dnes je od nás chtìno propojit smìøování
k duchu a øeení naléhavých kadodenních
problémù. Duchovní cestu je nutné spojit
s tøíbením se v mezilidských vztazích, se
sociální odpovìdností. K tomu máme v sobì probouzet duchovní síly. Dnes jsou nám
do cesty stavìny právì tyto pøekáky, se
kterými se máme uèit aktivnì vypoøádávat.
To je vnáení Kristova sociálního impulsu
do souèasného svìta.
Byl jste nìkdy pøítomen návtìvì dalajlamy? Jak na vás zapùsobil?

Je to sympatický èlovíèek, který pro svou
zemi jistì plní dobøe svùj úkol duchovní
i politický. Udìlal v lamaismu krok dopøedu svým aktivním ovlivòováním vnìjích vìcí k dobrému. Patøí k vývojovému
stupni, který máme v naem svìtì u dvì
tisíciletí monost pøekroèit, a proto nemùe
pochopit mùj niterný vztah k Bohu, ke Kristu. Vìøím, e je na chvíli zajímavé pociovat
jeho charisma a fluidum. Je to jako se
ponoøit do pøíjemné láznì, ale nedá mi to
sílu k ivotu poté, co z ní vylezu. Vím, oni
jsou v té lázni moná trvale, ale to je dìtský stav lidstva a z toho je právì nutné
vykroèit a jednat samostatnì v kultuøe
svého Já, které posiluje síla Kristova.

Souhlasíte s tím, e projevem zdravé spirituality je smysl pro humor?
Kdy se èlovìku podaøí èasem prohloubit
a zopravdovìt svoji vánost, uschopní se
i tím k vychutnávání rùzných odstínù humoru. I humor je vìcí morální. Vimnìte
si, jak je od humoru odliný výsmìch, nebo
jak i smích mùe znít hrubì, oplzle èi a
zlomyslnì. Mám rád i onen plachý, ale humanitou prosycený chápající humor Václa-
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va Havla, schopný dìlat si legraci i ze sebe.
Vùbec je to asi jediný ná státník, schopný
brát vìci i s nadhledem a humorem.
Mùete nám nìco øíct k rùzným praktikám oznaèovaným jako duchovní èi esoterické?

Nynìjí úprk za duchovními èi esoterickými metodami a aktivitami, pøipomínající
èasto politické èi sportovní klání s touhou
po jakési duchovní kvalifikaci èi kariéøe,
je oidnou cestou zpìt. Je tu u celá subkultura esoterických tamgastù rùzných festivalù, kolení, kurzù a okultních cirkusù
a varieté. Vìtina toho, co se dnes prezentuje jako duchovní èi esoterické, jsou
jen padìlky, zmetky se vzneenými náivkami.
Aktivnímu hledáním pravdy ustupují
temnoty v pøirozené míøe a tempu, jak si to
zasluhujeme, a pak se èlovìk to, co skuteènì
potøebuje, dozvídá jinak ne pøes pochybný jasnovid, virguli, kyvadélko, automatickou kresbu, mediumitu apod. Takovéto
násilnì vylámané informace odkudsi nám
nakonec stejnì moc neposlouí, protoe
nebyly získány cestou, odpovídající duchovním zákonitostem a naemu stupni vývoje. Je to vlastnì taková drzá pioná, ale
s nejistými výsledky. Co nám není dáno
vìdìt duí vìdomou, tedy plnì bdìlým zpùsobem a pøirozeným bìhem vìcí, toho se
nemùeme zmocòovat lacinou bezpracnou
zkratkou pøes zastaralé metody dávných
dob.
e to funguje, to není pro mne jetì postaèující argument, dokud plnì neznám celý
základ a okolnosti. Èasto to bývá pro mnohé shánìèe oné módní komerèní esoteriky jen jakási egoistická duchovní poivaènost, chtìní zaøídit si i na takzvané duchovní cestì nìjaký komfort a výhodièky.
Cosi jako vystýlat si zaèátek cestièky poltáøky, zatímco èlovìk jetì neví, za kterým
rohem zaène teprve opravdová cesta i s výmoly, kameny, kluzkými jíly a rozcestími,
a teprve po pokorném a poctivém projití
urèitého úseku pak èlovìk zaije pravý odpoèinek, osvìení a obnovu i povzbuzení
z ruky Prozøetelnosti. K Bohu jdu pìky,
øekla mi kdysi Táòa Fischerová.
Mystika, jak vyrozumívám z vaich odpovìdí, nemusí být v rozporu se zájmem
o vìci veøejné. Jak hodnotíte souèasnou
situaci èeské spoleènosti?

Nae nynìjí politika je nemocná. Lze ji
uchopit jen jako projev sociální patologie,
politický establishment je v krizi a vyèer-

pává se jen bezskrupulózním bojem o moc.
Nae protiváha k aroganci moci politikù,
nutná zdola, od obèanské spoleènosti, témìø
nefunguje. Politikùm to samozøejmì vyhovuje, protoe spoleènost vyklidila své kontrolní pozice (samozøejmì krom brblání
u piva èi v køesle u televize).
Na druhé stranì, moná se u dnes dokáeme objektivnìji a bez køeèe podívat
i na nae násilí pøi odsunu sudetských Nìmcù nebo neprávem odsunutých nìmeckých
antifaistù. Jetì v roce 1990 to bylo nemyslitelné. Jak jsme (skoro) zvládli tøídìní odpadu, èistotu veøejných záchodkù - i to
je dobré si uvìdomovat, nejen rùst hulvátství v podnikání i na silnicích, vulgaritu
v televizi, zabírání krajiny krabicemi skladù
a marketù, devastaci kultury a mnoho dalího, s èím se dennì setkáváme.
Ohrouje nás nìco? Nepøítel není u
v agresi, ale v lákadlech. Nedává bídu, nesvobodu a útrapy, ale blahobyt a rozkoe.
Sotva jsme se vymanili z mìstnání neukojených tueb za doby reálného socialismu,
otevøel nám náruè kapitalismus, na který
nejsme pøipraveni. Sami dobrovolnì jsme
se stali novou høíèkou nových moností.
Nynìjí kapitalismus je toti u jiný, ne
jak jsme si ho v naí izolaci pøedstavovali
od nìjakých edesátých let.
Je naim cílem jakýsi návrat domù,
jak èasto slýcháme?

Domù ádné zkratky nevedou. Ostatnì kam domù? Vím, e nìkteøí bychom chtìli pøedèasnì a nezaslouenì uniknout nìkam nahoru, ale nechce se nám do onoho Vezmi køí svùj a následuj Mne. Èasto je
nám bolestnì, protoe jsme nevzali právì
svùj køí, a kdesi v podpalubí s sebou vleèeme své milé haraburdí.
Ony exotické rajské vize, které si situujeme kamsi do nebe, budou zapomenuty
vyplnìním naeho nitra plodnými obsahy,
uskuteèòovanými podle Øádu. Za dob Buddhy bylo nejvyím cílem vymanìní se ze
zemských pout. Kristus ale pøinesl a navdy
do zemské aury protiskl novou sílu, která
dává odvahu a sílu pøijmout i utrpení, neuniknout od svìta do nirvány a naopak pøijímat radostnì budoucnost a dávat jí stále
cennìjí obsah a proívat Boha ve styku
s lidmi. Proto není nutné se navracet ke
starým cestám, slibujícím návrat domù,
protoe to ve bylo uchopeno a novì a svìe
pøedáno lidstvu Kristem.
n
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zneuívání dìtí
mezi svìdky
Jehovovými
ukonèeno
mimosoudním
vyrovnáním
Odhadem 50 a 60 miliónù dolarù zaplatilo americké ústøedí svìdkù Jehovových estnácti obìtem, které byly zneuity starími
ve sborech svìdkù Jehovových. Jak informovala agentura Associated Press, bylo tak
ukonèeno soudní stíhání trvající nìkolik let.
To vyústilo na podzim roku 2006 v rozsudek, který poadoval, aby ústøedí svìdkù
poskytlo soudùm údaje ze své brooklynské
databáze vedené o pøípadech sexuálního
zneuívání.
Pokud dojde k sexuálnímu zneuívání
uvnitø sboru svìdkù Jehovových, nebývá
pøípad nahláen policii, protoe ústøedí
svìdkù striktnì vyaduje doslovné dodrení
biblického pokynu (5. Mojíova, 19:15),
aby i zloèin na dìtech byl øeen pouze pokud jsou k dispozici dva nebo tøi oèití svìdkové. Skuteèným pozadím je nepokodit
dobrou povìst svìdkù Jehovových.
Na tiskové konferenci poøádané 10. 5.
2007 v kalifornském San Diegu pøedloila
organizace Mlèící ovce,1 hájící zájmy obìtí
zneuívání mezi svìdky Jehovovými, dokumenty o probìhlém mimosoudním vyrovnání. Z podstaty dohody nemùe být skuteènì vyplacená èástka oficiálnì zveøejnìna. Bohuel jen minimum svìdkù Jehovových se tak dozví, na co jsou pouívány jejich dobrovolné pøíspìvky.
Michal M. Malý, 11. 5. 2007
infofórum, http:/www.straznavez.cz
Poznámka
1 http://www.silentlambs.org

Zemøel
Jerry Falwell
15. kvìtna zemøel ve vìku 73 let americký
kazatel Jerry Falwell. Falwell po dlouhou
dobu patøil mezi nejvýraznìjí osobnosti
amerického církevního ivota, ale jeho vliv
zasahoval výrazným zpùsobem i do politiky. Do ní vstoupil po legalizaci interrupcí
v roce 1973. V roce 1979 zaloil organizaci Morální vìtina, která mìla sdruovat
konzervativní køesany a aktivovat je k politické èinnosti ve prospìch obhajoby tradièních hodnot. Mezi témata této vlivné
lobbyistické organizace vedle potratù patøil
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Jerry Falwell (1933-2007).

odpor proti pornografii, proti zrovnoprávòování homosexuálních svazkù, feminismu
èi sekularizaci kol a celého veøejného ivota. K Morální vìtinì se pøipojilo est a pùl
miliónu lidí. Nejvìtí úspìchy hnutí slavilo za úøadování R. Reagana, jemu pomohla
ke zvolení.
Falwell zaèal svou kazatelskou kariéru
v malém baptistickém sboru s pouhými 35
èleny v Lynchburgu v roce 1956. Dokázal
z nìj vybudovat sbor s více ne 24 tisíci
èleny. Jeho kázání byla vysílána rozhlasovými a televizními stanicemi po celé zemi.
Zaloil Liberty University s témìø deseti
tisíci studenty. To dohromady tvoøilo Falwellovu náboenskou øíi. V roce 1983
jej U. S. News & World Report zaøadil mezi
25 nejvlivnìjích Amerièanù.
O jeho popularitu se zaslouil i známý
pornografický magnát L. Flynt, který jej
zesmìnil ve svém èasopise Hustler. Nìkolikaletý spor o finanèní odkodnìní za
morální újmu skonèil v roce 1988 slavným
rozsudkem Nejvyího soudu, který se
Flyntova vtipu zastal tím, e je chránìn
prvním dodatkem americké ústavy.
Ve Felwellových kázáních se nìkdy objevila tvrzení, za která se pak musel omluvit. Napø. v roce 1999 vyjádøil pøesvìdèení
o tom, e Antikrist bude idem a e je ji
patrnì na svìtì.
Mezi tìmi, kteøí vyjádøili lítost nad
smrtí kazatele, který ochraòoval víru, rodinu a svobodu, byl i prezident G. W. Bush
a jeho manelka.

Spor o køíe
v italské
porodnici
Mangiagalli, jedna ze pièkových milánských porodnic, èelí kritice pravicových politikù za to, e ze stìn sòala krucifixy a obrazy Panny Marie. Dùvodem k tomuto v Itálii
politicky citlivému aktu byla snaha uèinit
prostøedí pøíjemné i pro ty eny, které pøicházejí z nekøesanských zemí.

Radní Carla De Albertis, jedna z kritikù
rozhodnutí vedení nemocnice, to vak vidí
jako bláznovství: Pokud pøijedu do cizí
zemì, ani by mne nenapadlo poadovat, aby
tam sundali náboenské symboly, které reprezentují jejich víru, kulturu a tradici.
A dodává: Nemìli bychom vést lidi k tomu,
e se mají stydìt za své koøeny. Ignazio La
Russa z pravicové Národní Aliance vyzval
pacientky k tomu, aby si s sebou vzaly
vlastní køíe z domu a povìsily je na stìny
porodnice.
Mangiagalli je známá tím, e její personál umoòuje snadný pøístup k interrupcím, co není v katolické Itálii samozøejmostí. Itálie má jednu z nejniích porodností na svìtì a mezi rodinami s poèetnými
dìtmi nalezneme právì imigranty.

Masová konverze
indických
nedotknutelných
a nomádù
Nìkolik tisíc (pøesné údaje se znaènì rùzní)
Indù patøících k nejniím vrstvám spoleènosti (dalitù, tradiènì nazývaných nedotknutelní) a nomádským kmenùm pøestoupilo 27. kvìtna 2007v Mumbaji hromadnì k buddhismu. Akt je chápán jako
touha ít dùstojnìjím ivotem, ne umoòuje tradièní indický kastovní systém, který
pøes oficiální zákaz, vycházející z indické
ústavy, pøetrvává v nìkterých, pøedevím
vesnických oblastech. Indové nejnií kasty
(dalité) tvoøí asi estinu z celkového poètu
1,1 miliardy obyvatel a vykonávají nejménì
kvalifikovanou a opovrhovanou práci. A
dosud jsou èasto biti, nebo dokonce zabíjeni v pøípadech, kdy pouijí studnu nebo kdy
vykonají obøad v chrámu urèeném vyím
kastám.
Mnii v oranových a afránových róbách organizovali obøad, pøi nìm konvertité sloili sliby pøed zraky mnoha set tisícù
pøihlíejících, pøedevím buddhistù. A u
vae náboenství doposavad bylo jakéko-
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Monost a právo zvolit si svobodnì náboenství v sobì zahrnuje i monost
víru a duchovní spoleèenství
opustit.
Jaké to je?
Právì to je tématem pøítího Dingiru.
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liv, nyní pøijímáte útoèitì v uèení Pána
Buddhy, zaznìlo na shromádìní, které se
konalo na dostihovém závoditi. Konverze
jsou v Indii citlivou záleitostí. Pravicoví
Indové obviòují køesanské misionáøe, e
motivují pøísluníky niích kast ke konverzi takovými pobídkami, jako je napø.
bezplatné kolné.

Wikipedie má
konzervativní
køesanskou
konkurenci

Jedno z nejnavtìvovanìjích míst na Internetu - otevøená encyklopedie Wikipedia
- má svého konzervativního dvojníka. Zaloili ji ameriètí konzervativní køesané jako alternativu liberálnímu, protikøesanskému a protiamerickému zamìøení
Wikipedie a jmenuje se Conservapedia.
Aèkoliv Wikipedia je principiálnì otevøená komukoliv, podle zøizovatelù nové
encyklopedie se zde provádí systematická
cenzura mnohých konzervativních témat.
Jak tvrdí napø. Andy Schlafly, jeden ze zakladatelù Conservapedie, fakta hovoøící
proti evoluèní teorii jsou témìø okamitì
cenzurována. Nová encyklopedie má naopak íøit køesanský pohled na svìt.
Tvùrcové originální Wikipedie nejsou
tímto projektem nikterak zaskoèeni. Její
spoluzakladatel Jimmy Wales øíká: Svobodná kultura nezná ádná omezení. Vítáme to, e je nae práce vyuívána k vytváøení dalích variant. To zcela odpovídá
tomu, jak chápeme nae poselství.

Rozsudek smrti
pro èlena
óm inrikjó
potvrzen

Poslední kvìtnový den japonský soud potvrdil rozsudek smrti pro Seièiho Enda, èlena vedení japonské náboenské skupiny Óm
inrikjó, které v roce 1995 zorganizovalo
sarinový útok na tokijské metro.
estaètyøicetiletý Endo je vysoce vzdìlaný vìdec a mìl ve stínové vládì, kterou Óm inrikjó sestavila ze svých èlenù,
funkci ministra zdraví a sociálních vìcí.
Nejvyí trest obdrel kvùli klíèové roli,
kterou sehrál pøi výrobì nacisty vynalezeného nervového plynu, jeho úèinkùm po
útoku v metru podlehlo 12 lidí a tisíce dal-
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ích byly zranìny. Endo byl blízkým spolupracovníkem charismatického vùdce
skupiny ókó Asahary, který je nyní v cele
smrti poté, co v záøí minulého roku soud
definitivnì rozhodl o jeho popravì.
Endo naopak jetì má monost odvolání. Vyjádøil lítost nad rolí, kterou sehrál,
ale odmítá obvinìní, e chtìl úmyslnì zabíjet lidi. Soudce tuto obhajobu odmítl s tím,
e obvinìný se sám rozhodl pro svou úèast
na zloèinu.

Nemocnice
odmítla
dárce ledviny
motivovaného
náboenským
uèením

Kanadská nemocnice odmítla odebrat ledvinu A. Falkinghamovi z Austrálie, který
ji chtìl darovat k transplantaci kanadské
enì.
Mladý mu je èlenem náboenské skupiny Jeíovi køesané, autoritativnì vedené
Davidem McKayem, který v dárcovství vidí
nejvyí projev víry a lásky, a motivuje proto své následovníky, aby své ledviny darovali. Nìkolik èlenù nepoèetné náboenské
skupiny pùsobící kromì Austrálie také
v Keni, Velké Británii a Spojených státech
amerických, ji operaci podstoupilo. Média tuto skupinu pøezdívají Ledvinová sekta (Kidney Cult).
Falkingham se podle vlastních slov rozhodl darovat ledvinu, protoe má rád pozitivní èiny, které pomáhají lidem a protoe
chce následovat pøíklad svých souvìrcù,
jim operace nijak neukodila.
Austrálie vak nedovoluje dárcovství
mezi lidmi, kteøí nemají pøíbuzenský nebo
pøátelský vztah. Falkingham se proto zapsal na mezinárodní seznam dárcù. Projevila o nìj zájem nemocnice v Ontariu, která
jeho ledvinu chtìla transplantovat enì
trpící nemocí ledvin. Její bratr na tuto ne-

-

s e r v i s

moc ji zemøel. Falkinghamova operace
byla plánována na 30. duben.
Rodièe vak nemocnici kontaktovali
s tím, e jejich syn je pod vlivem nebezpeèné sekty a nejedná tedy z vlastní vùle.
Nabádání k dárcovství neznámým lidem
povaují za ílenství. Stìují si, e s nimi
syn poté, co ke skupinì pøistoupil, výraznì
omezil kontakty.
Intervence rodièù pøispìla k rozhodnutí
vedení ontarijské nemocnice Falkinghamovì ádosti nevyhovìt.
Podle http://www.wwrn.org
vybral, pøeloil a zkrátil Milo Mrázek.

Kazachstán:
Oáza náboenské
harmonie
Vysoký kazachstánský úøedník pro náboenské záleitosti Yeraly Tugzhanov se na
konferenci proti diskriminaci, kterou poøádala Organizace pro bezpeènost a spolupráci v Evropì (OBSE) 7. èervna letoního
roku v Bukureti, chlubil, e jeho zemì je
oázou náboenské harmonie. Tvrdil, e
neexistují ádné dùvody diskriminace na
základì náboenství. Takto mluvil jen est
dní poté, co byly svìdkùm Jehovovým
v kaspickém pøístavu Atyrau udìleny vysoké pokuty za to, e konali bohosluebné
shromádìní bez registrace. Dva ze esti
svìdkù jsou dùchodci s malým pøíjmem.
Aby mohli pokuty zaplatit, nesmìli by osm
mìsícù nic jíst, øekl pøedstavitel jejich
spoleèenství Alexandr Rozinov, který byl
sám také pokutován. Nemìli právo se
scházet k bohoslubì bez registrace,
uvedl úøedník z Atyrau. Ètyøi ádosti o registraci, které od roku 2001 atyrautí svìdkové Jehovovi podali, byly neúspìné.
O této zprávì stejnì jako o pøíkazu k demolici chrámu hnutí Hare Krina v Almaty
odmítl Tugzhanov hovoøit.
n
Zprávu z http://www.forum18.org
vybral a pøeloil Zdenìk Vojíek.

Sláva a tragédie Krinova chrámu v Almaty.

Foto: http://www.kazakhkrishna.com.
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u d á l o s t i
Jeden svìt
a náboenské
meniny

V rámci letoního 9. roèníku mezinárodního festivalu dokumentárních filmù Jeden
svìt byly pøedstaveny i filmy, které se týkaly náboenství a meninových náboenských hnutí.
Film Jesus Camp1 diváky zavádí do
prostøedí amerických pentekostálních (letnièních) církví. Popisuje specifickou skupinu vìøících - toti dìti. Snahou je podat
svìdectví o tom, jak a co vyuèuje desetileté i mladí dìti pastorka Becky i jejich
vlastní rodièe, jak vypadá jejich Biblický
tábor, pøípadnì demonstrace pøed budovou
Kongresu USA.
Èeský divák, který má vytøíbený smysl
pro humor, se mohl bìhem sledování tohoto filmu i zasmát, napø. pøi scénì, kdy
pastorka Becky v modlitbì prosila, aby
nedolo k výpadku elektøiny v dùsledku
bouøky, aby fungovaly prezentace v PowerPointu..., anebo pøi sledování dìtí, které zdraví papírovou figurínu George Bushe
jako skuteèného prezidenta. Ano, èlovìka,
který nìco takového sleduje, skuteènì mùe
v první chvíli pøepadnout záchvat smíchu.
Ale vzápìtí mu úsmìv na rtech ztuhne, kdy
vidí dìti, které pláèou, protoe doly poznání vlastního høíchu. Dìti, které se ví
energií a zlobou v tváøi rozbíjejí porcelánové hrníèky, které symbolizují nespravedlnost v USA. Dìti, které sní o tom, e
dokáou jednou za svou víru bojovat.
Pastorka Becky ve filmu vyslovuje pøání,
aby dìti, které ona vychovává, byly za svou
víru ochotné poloit ivot.
Velice dùleitá fakta zaznìla nejen bìhem filmu, ale i v následné diskusi, kde na
otázky z publika odpovídali Duan Neumann (èeský publicista pùsobící v USA)
a prof. Tomá Halík. Za zásadní povauji
jejich svìdectví, e to, co film Jesus Camp
popisuje, je vskutku velice meninovou záleitostí, protoe èeský divák by si také
mohl z projekce odnést dojem, e takto vypadají vichni ameriètí køesané. Nebylo by
také asi pøíli pravdivé identifikovat postavu souèasného prezidenta USA s nìkterým
z tìchto hnutí, i kdy na druhou stranu je
pravda, e právì pentekostalisté masivnì
podporovali George Bushe pøi jeho prezidentské kampani.
Dalím filmem Jednoho svìta, který se
týkal problematiky náboenských hnutí, byl
Jonestown.2 Pøíbìh Jima Jonese a jeho
Chrámu lidí (Peoples Temple) jistì není

tøeba ètenáøùm Dingiru zvlá pøibliovat,
jde rozhodnì o jeden z nejznámnìjích pøípadù konfliktu náboenského hnutí a vìtinové spoleènosti. Snad je i mono øíct, e
tak tragická událost, jako byla hromadná
sebevrada èlenù Peoples Temple, velmi
ovlivnila postoje Amerièanù k meninovým
náboenským hnutím. Neodváím se tvrdit,
zda v pozitivním, nebo negativním slova
smyslu. Rozhodnì je vak moné øíct, e
bezdùvodná a náhlá smrt témìø tisíce pøísluníkù vlastního státu by nespornì ovlivnila mylení kadého národa.
Film Jonestown byl natoèen v roce 2006
a sestával pøedevím z výpovìdí bývalých
èlenù komunity a lidí, jich se dotkly tragické události listopadu 1978. Mezi vypovídajícími byli jak pøíbuzní zemøelých, tak
ti, kterým se z Jonestownu podaøilo uprchnout. Zaznìlo i svìdectví sekretáøky kongresmana Ryana, která pøeila útok na skupinu novináøù. Dalí slokou filmu byly
autentické zvukové i obrazové nahrávky,
jak z doby fungování komunity v USA, tak
ze dnù v Guyanì, vèetnì tragického 17. listopadu 1978. Pøedevím v tomto schématu
spatøuji velkou výpovídací hodnotu filmu.
Jednotlivé výpovìdi byly samozøejmì rozstøíhány a seøazeny tak, aby divák mohl sledovat celou cestu spoleènosti Jima Jonese
od tolerované evangelikální køesanské
církve po vysoce konflitní a tragicky konèící uzavøenou komunitu.
Na výpovìdích bývalých Jonesových
následovníkù bylo moné sledovat jeden
velice zajímavý fakt. A do posledního dne
byli toti nìkteøí z nich Jonesovi vìrní
a dùvìøovali vemu, co jim øíkal. Pokud se
v komunitì vyskytl nìjaký odliný názor,
byl velice rychle potlaèen.
Ve filmu zaøazené autentické video,
které zaznamenávalo uzdravení chromé
staøenky pøímo ve shromádìní, vyvolalo
pøi projekci, které jsem se úèastnil, hoøký
smích. Staøenka, kterou do sálu pøivezli na
vozíku a která po minutì ji bìhala sem
a tam, na nezaujatého pozorovatele pùsobí
velmi nepravdìpobnì. A ani kdyby nezaznìl komentáø jedné ze svìdkyò, která se
pozdìji dozvìdìla, e lo o Jonesovu sekretáøku (samoejmì zdravou), ze záznamu je
na první pohled patrné, e jde o podvod.
To ale není ve, co se z tohoto záznamu divák dozvídá. Vidí v nìm také ostatní èleny
komunity, kteøí nad zázrakem asnou a naprosto upøímnì volají Haleluja a chválí
Boha za to, e provádí v jejich komunitì
takové divy.

James (Jim) Warren Jones (1931-1978).

Jonestown je dùleitým svìdectvím, na
které by se nemìlo zapomenout. Svìdectvím o tom, kam a mùe vést cesta konfliktu s vìtinovou spoleèností. Svìdectvím
o manipulativní síle èlovìka, která rozhodnì nepatøí k tìm nejlepím lidským vlastnostem. Tak rychle, jak lidé zapomenou, e
nìco takového také v lidské mysli existuje,
se také blíí tomu, e sami nìjaké manipulaci podlehnou. Manipulace s druhými
mùe být sice i témìø nevinná, sledující
jen nízké cíle tak, jak je tomu napøíklad
u reklamy. Jene jakákoliv, i mírná, manipulace mùe èasem pøerùst v nìco natolik
otøesného, èím byl Jonestown. Dìti, které
vychovává dnes pastorka Becky, sice nejsou natolik uzavøenou komunitou, jakou byl
Peoples Temple, nicménì i jim hrozí velké
nebezpeèí støetu s vìtinovou spoleèností,
který mùe vypadat jakkoliv, od demonstrací a soudních pøí a po zoufalé èiny.
Jeden svìt je velice kvalitním festivalem a o jeho kvalitì svìdèí i zájem divákù.
Jak na film Jonestown, tak na Jesus Camp
byly kinosály zaplnìné. Snad je z toho
moné usuzovat, e ani problematika
meninových náboenských hnutí není
mnoha lidem cizí.
Vojtìch Basl

n

Poznámky
1 Jesus Camp / Heidi Ewing, Rachel Grady / USA / 2006
/ 84 min.
2 Jonestown: The Life and Death of Peoples Temple
/ Stanley Nelson / USA / 2006 / 90 min.

Tato rubrika je urèena i pøíspìvkùm, které nemusejí vyjadøovat stanovisko redakce.
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u d á l o s t i
Younglife
Køesanské sdruení pro dìti a mláde
Young Life vzniklo ve Spojených státech
roku 1941.1 Do Èeskoslovenska pøinesl ideje této organizace misionáø Bill Gregory
roku 1992 a na sídliti v Praze - Stodùlkách
vznikl na základì jeho pùsobení klub Skála
(od roku 2001 obèanské sdruení Younglife 2 ). Jeho cílem je - jak uvádí vedoucí
Martin Hasík3 - poskytnout zábavný, sportovní a pøípadnì i duchovní program sídlitním dìtem, které naprosto nemají zájem
o náboenství. Iniciativa je motivována
evangelikálním (probuzeneckým) køesanstvím, 4 ale k jeho zámìru se mohou
pøipojit i mladí lidé jiné církevní pøíslunosti. O tom svìdèí i pøíspìvek, který byl
zaslán redakci. Jeho text byl krácen.
Poprvé jsem se s touto organizací setkal na
letním anglickém táboøe, kam bylo pozváno
asi 10 amerických studentù. Dopoledne
probíhala výuka angliètiny, odpoledne byl
klasický táborový program a po veèeøi byly
scénky. Na konci mluvil jeden èlovìk, který
za tìch sedm dní vyloil struènì a populární formou, o co jde v Bibli, kdo byl Jeí
a podobnì. Na táboøe byla vìtina dìtí nevìøících. Necítil jsem (ani nikdo ostatní) ádný
nátlak na pøijetí nauky. (...)
Kadou støedu se u jednoho z vedoucích
doma poøádá klub. To znamená, e jsou
vichni zváni, pøijde, kdo chce. Je nìco
malého k jídlu a pití, poøád se povídá. Hovoøíme prostì jako -náctiletí mezi sebou.
Po veèeøi jsme si sedli a zase povídali jen
tak, jak jsme chtìli. Pak jsme èetli z kníky
Purpose Driven od Ricka Warrena. Nikdy jsem o té kníce pøedtím neslyel. Ji
ji vlastním. Hovoøí se tam o høíchu, lásce,
víøe obecné, co je motorem naeho ivota,
jak øeit neúspìch, netìstí a podobnì a text
je propleten informacemi z Bible. Pokadé
jsme diskutovali o jedné kapitole. Protoe
byla vìtina nevìøících, èasto se diskutovalo
o pohledu na danou vìc ze svìtského
hlediska, nikomu nebyly jakkoli vnucovány biblické mylenky. Vdy bylo zdùrazòováno, e máme mít svùj názor, a pokud
nám není nìco jasné, a se ptáme. Od dalího roku jsme nediskutovali o kníce, ale
o køesanském televizním poøadu Exit 316.
Nikdy nikdo neøíkal, co je dobøe a co patnì, kadý mìl naprosto volný prostor sdìlit
ostatním svùj názor.
Od zaèátku tohoto kolního roku se uí
skupinka vedoucích scházela jednou
mìsíènì v sobotu na dvì a v nedìli na ètyøi
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hodiny. A vedoucí øíkám proto, e to u
byli jen lidé vìøící. Na setkáních se probíral
letní tábor, a jeden - hlavní - vedoucí mìl
vdy pøipraven nìjaký tematický okruh
ohlednì víry. Napøíklad jsme diskutovali
o tom, jak si pøedstavujeme Jeíe - jako
éfa, co má kontrolu, jako dobrého otce
a podobnì. ádná vìda. Na mìsíèních setkáních jsme se pøipravovali na vedení
nebo spoluvedení (to ti mladí - chodí nás
asi pìt) veèerní skupinky. Probírali jsme
èistì obecné vìci o víøe, spíe je to zamìøené
na to, abychom dokázali formulovat srozumitelnì svùj názor. A co jsme tak trochu
pøipravovali, byl svùj vlastní pøíbìh, jak
jsme se dostali k Bohu, který bychom mohli
komukoliv øíci, kdy by se nás na to zeptal.
Napsal jsem svùj pøíbìh a pak jsem ho probíral s vedoucím. Nic mi na nìm nemìnil,
pouze opravil pár stylistických chyb a logické upøesnìní nìkterých faktù. Nikdy
jsem nebyl povinován se úèastnit na nìjaké akci, vdy mi bylo umonìno øíci svùj
názor, který nikdo neopravoval ani nenapan
dal.
Marek Ehrenberger (*1990),
student Gymnázia Jaroslava Heyrovského
v Praze, pøipravuje se na pøijetí svátosti biømování v øímskokatolické církvi
Poznámky
1 Více na http://www.younglife.org/AboutYoungLife/
History.htm.
2 Více na http://www.younglife.cz.
3 V rozhovoru 14. 5. 2007.
4 Martin Hasík je èlenem Církve bratrské.

Novela
církevního
zákona
na Slovensku

Podle nového zákona 201/2007 Z. z.
návrh na registraci církve nebo náboenské
spoleènosti musí obsahovat èestné vyhlásenia najmenej 20 000 plnoletých èlenov,
ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a sú obèanmi Slovenskej
republiky, o tom, e sa hlásia k cirkvi alebo
náboenskej spoloènosti, podporujú návrh
na jej registráciu, sú jej èlenmi, poznajú
základné èlánky viery a jej uèenie a sú si
vedomí práv a povinností, ktoré im vyplývajú z èlenstva v cirkvi alebo náboenskej
spoloènosti, s uvedením ich mien, priezvisk, trvalého pobytu a rodných èísel.2
Novela vstoupila v platnost 1. kvìtna
2007. Tìsnì pøedtím (19. dubna) byli registrováni sloventí stoupenci víry bahá´í,3
jich je pravdìpodobnì pouze nìkolik desítek. Po nich u vichni ostatní budou
muset nepøimìøenì vysoký poèet 20 tisíc
naplnit. Debata o novele zákona nebyla z pohledu vnìjího pozorovatele - pøíli
bouølivá. Proti ní se ozvalo jen nìkolik
hlasù. Také podle mediálních vyjádøení se
zdá, e znaèná èást slovenské veøejnosti
novelu pøijala kladnì jako hráz pøed sektami, recesistickými skupinami a hlavnì
pøed obávaným islámem.
Ano, novelu je moné snad uvítat jako
nástroj pro zpøehlednìní registraèních procesù, nebo dosavadní praxe registrujícího
orgánu (Ministerstva kultúry) byla velmi
podivná. Daleko vìtí (a neblahý) je ale její
význam v tom, e nadále potvrzuje diskriminaèní práh 20 tisíc pøísluníkù a e silnou averzi slovenské spoleènosti vùèi
novým náboenským hnutím a vùèi islán
mu jetì podporuje.
Zdenìk Vojtíek
Poznámky

1 VOJTÍEK, Z., patný zákon kazí dobré mravy, Dingir
Ve vztahu Slovenské republiky k náboen9 (4), 2006, str. 116-118, a VOJTÍEK, Z., Nevìøící
ským spoleènostem dolo v posledních mìa registrace, Dingir 10 (1), 2007, str. 5-6. Na první èlánek
odpovìdìl øeditel církevního odboru MK SR: JURAN,
sících k zajímavému vývoji, o nìm DinJ., Èo kazí dobré vzahy, Dingir 10 (1), 2007, str. 36.
1
gir referoval ve dvou èláncích. Nyní zbý2 Zákon 201/2007 Z. z., § 11.
3 Jako Bahájske spoloèenstvo v Slovenskej republike.
vá doøíci, e novela zákona 308/1991 Zb.,
kterou Dingir v minulém èísle avizoval, ji
vstoupila v platnost.
Novela ponìkud zjednoduuje právní situaci (ruí zákon 192/92
Zb. a to podstatné z nìho pøejímá do zákona
308/91 Zb.), ale hlavnì zpøesòuje význam
slov osoba hlásící se
k církvi nebo náboen- Nejblií chrám mají sloventí (i èetí) pøísluníci víry bahá´í
ve Frankfurtu n. M.
ské spoleènosti.

Tato rubrika je urèena i pøíspìvkùm, které nemusejí vyjadøovat stanovisko redakce.
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u d á l o s t i
sjednocení
pravoslavných
církví
Na svátek Nanebevstoupení Krista (17. 5.
2007) byl v chrámu Krista Spasitele
v Moskvì podepsán akt o kanonickém sjednocení Ruské pravoslavné církve (RPC)
a Ruské pravoslavné církve v zahranièí
(RPCZ). Tento akt ivì vysílaný nìkolika
ruskými televizními kanály (on-line na webu chrámu Krista Spasitele) za úèasti obou
nejvyích pøedstavitelù církví (patriarcha
RPC Alexij a mitropolita RPCZ Lávr) i prezidenta Putina se stal v Rusku hlavní událostí dne. Za vechny oslavné novinové titulky zmiòme Konec ruské obèanské války
(Komsomolskaja Pravda). Dramatické události 20. století v Rusku, které k existenci
dvou ruských pravoslavných církví vedly
(viz Dingir 4/2006), jsou po estiletém
procesu vzájemného sbliování obou církví
pøekonány a RPCZ získala status autonomní církve v rámci moskevského patriarchátu.
Je tøeba pøedeslat, e se tento proces
sbliování nezrodil snadno. V jeho poèátcích (2001) stál vnitrocírkevní spor mezi
mitropolitou Vitalijem a pozdìjím mitropolitou Lavrem, který vedl k roztìpení
RPCZ (druhá èást bývá oznaèována za Ruskou pravoslavnou církev ve vyhnanství).
Ani souèasné kanonické sjednocení mezi
RPC a RPCZ nebylo pøijato celou strukturou RPCZ - odmítají jej jak nìkteré pravo-

Podpis pod ehnajícími paemi samého
Krista.
Zdroj: http://www.synod.com.

slavné klátery (napø. ukrajinský enský
monastyr sv. Jana, Lesninskij monastyr
v USA a dalí), tak i biskup odìsské a záporoské eparchie Agafangel (Pakovskij)
a celá øada niích klerikù.
O propojení struktur RPCZ s ruským
kapitálem (Norilsk Nickel - nejvìtí svìtový producent platiny a palladia) informoval portál www.credo.ru ji v èervnu 2004.
Pøipomeòme si, e k RPCZ se hlásilo v roce
2000 okolo 150 000 vìøících (cca 250 farností na pìti kontinentech). Touto celosvìtovou strukturou nyní bude svým zpùsobem
disponovat Ruská pravoslavná církev a lze
jen domýlet její ekonomický a zahraniènì
politický efekt. Dnes ji (z pohledu RPC)
kanonické zahranièní struktury budou poèetnì narùstat pøedevím díky stále neutuchající migraci z Ruské federace.
Pøes vechny pragmatické dùvody ke
kanonickému sjednocení obou církví by
bylo zatìko najít obdobnì významnou paralelu v souèasném náboenském svìtì. n
Karel Spal

reklama na Boha
Dávno minuly doby, kdy mocný starozákonní Bùh seehával svým hnìvem kadého, který se jen nepatrnì vzepøel Jeho velikosti a majestátnosti. Nanetìstí dávno
minuly i ty doby, kdy byl Bùh milujícím Otcem a Synem vykupujícím svým vtìlením
høích èlovìka. Bùh dneka je kamarád do
nepohody, kterého klidnì mùete nìkam
pozvat s pøáteli. Má Tì rád.

Tak vidí situaci Boha dneka skupina zhruba sto padesáti køesanských kostelù v Singapuru, známých také jako Churches of
the Love Singapore Movement. Není nepravdou, e povìdomí o køesanském Bohu
ji není takové, jako za dob naich praotcù.
Neustálé ití ve strachu pøed cizími národy
a hnìvem Hospodina vystøídala konzumní
letargie edivé pohodlnosti. Ohroení ivota, nato pak touha po ivotu vìèném, ustupuje do pozadí a lidské smysly jsou stále
více masírovány masivními reklamními
kampanìmi na nejrozliènìjí zbyteènosti,
které dìlají ivot vezdejí lehèím. I z tohoto
dùvodu se v roce 2001 výe zmínìné køesanské hnutí rozhodlo vyuít nepøítelovy
zbranì ve svùj prospìch - reklamou na Boha. A proè právì v Singapuru? Republika,
která by se dala nazvat jako melting-pot kultur a náboenství, vyniká jetì nìèím jiným.
Zdejím národním sportem je nakupování
a co s ním není spjato, jako by nebylo.

Tato rubrika je urèena i pøíspìvkùm, které nemusejí vyjadøovat stanovisko redakce.
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Tohoto velkolepého a v dìjinách evangelizace pravdìpodobnì jedineèného projektu se ujala uznávaná reklamní agentura
Ogilvy1 . Newyorský marketingový gigant,
jemu v 60. letech 20. století vtiskl jeho
zakladatel David Ogilvy jasný smìr svým
prohláením: Pøi náboru a propagaci jsme
fanatiètí ve své nenávisti ke vem formám
pøedsudku,2 rozhodnì ví, jak na smyslové
kanály mnohdy nebohých konzumentù zaútoèit. Jen pro ilustraci zmiòme reklamní
kampaò z tého roku na pivo San Mig,
toho èasu jedno z nejménì prodávaných
a nejménì výrazných alkoholických nápojù v regionu. Díky vhodnému zatahání za
nitky lidských tueb vzrostlo povìdomí
o nízkoalkoholickém pivu bìhem tøí týdnù
na 98%, o jeho odbytu ani nemluvì.
Nyní ale vymìòme pivo za produkt jiný
- Boha. Na první pohled nesluèitelné
a k porovnání absolutnì nevhodné, avak
z perspektivy agentury Ogilvy naprosto pøirozené. Vymezení Boha je z pohledu marketingové strategie velmi jednoduché. Boha
tonoucího v záplavì bohù a vesmírných
zákonù je tøeba èlovìku pøipomenout. U
netrestá a nehnìvá se, ale omládl a chce být
s Vámi ve vedních chvílích Vaeho ivota.
Bylo by vak chybou domnívat se, e si tímto singapurtí køesané chtìli dopomoci
k rozíøení vlastních øad. Dùraz byl kladem
výhradnì na svìejí a modernìjí vyznìní
souèasného køesanství. Zkrátka a dobøe být in. Slovy Ogilvy: Nejene Bùh tímto upoutá pozornost na tìch nejvhodnìjích
místech a v nejvhodnìjích èasech, zároveò
ho to automaticky postaví do pozice toho,
kdo se lehce vyrovnává s výzvami doby
(early-adopter), který si osvojil nová média, a kdo je tedy moderní, aktuální a pokrokový.3
Ano, velké ambice a silná slova, leè
následná realizace samotného projektu byla
jetì mnohem velkolepìjí. Videoklipy, reklamní SMS, trièka, nálepky, TV spoty ...
To ve bìhem nìkolika dnù zaplnilo média
a stalo se tématem rozhovorù. Tak se mohl
obyvatel Singapuru setkat s jablky, na nich
byla nepatrná nálepka s nápisem Toto jablko Jsem vypìstoval výhradnì pro Tebe
nebo s trièky s potiskem Nietzsche je
mrtvý. Bìhem dne chodily sms zprávy
typu: Zastaví se u mì dneska? Bùh.
Ulice byly pokryty billboardy: Jsem zde.
Bùh.
Reakce byly rozporuplné. Na jedné
stranì fascinující zpestøení denního ivota
s Bohem, na druhé stranì odmítavé reakce
konzervativcù. K tomu vemu se pøidala
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média, která celý poèin drela stále aktuální, a tak i po prvním odeznìní kampanì
rezonovala reklama na Boha na stranách
deníkù a bulvárního tisku. A výsledek?
Bùh a jeho kampaò je pøedmìtem rozhovorù na ulici, na pláích i pøi veèeøích,
Bùh je zase na poøadu dne... Nesvázáni
tradicí èi konvencí - kampaò byla schopna
vytvoøit dojem, e Bùh je opravdu vude.4
Mùeme jen dodat, e celý projekt byl ocenìn dvìma Zlatými lvy v kategorii Press
and Poster na festivalu v Cannes 2001.
Autor tìchto øádkù si nikterak nedovoluje zhodnotit obsah a vyznìní celé kampanì. Závìrem snad jen citujme krátkou vìtu
nacházející se na úplném konci Resumé
celého projektu: I médium je nositelem
sdìlení - vhodné kanály reflektují hlavní
n
myšlenku“. 5
Viktor Mácha
Poznámky
1 Více na http://www.ogilvy.com.
2 In recruitment and promotion, we are fanatical in our
hatred to all forms of prejudice, Ibid.
3 Pøevzato z mediální prezentace firmy Ogilvy, programu The God´s campaign.
4 Resumé agentury Ogilvy v programu The God´s campaign.
5 Ibid.

pro studium nových náboenství (CESNUR) v Turínì.
Minulý èas jsem u jména J. Aagaarda
pouil proto, e letos 23. 5. zesnul. M. Introvigneho zmiòuji proto, e mu záhy vìnoval svùj nekrolog, který umístil na oficiálních stránkách CESNURu. Myslím, e
tento text mùeme chápat jako urèitý dokument pro studium studia alternativní
religiozity. Italský sociolog v nìm vzpomíná na Aagaarda jako na èelní postavu
moderního kontrakultovního hnutí (tedy
iniciativ brojícím proti netradièním náboenským skupinám z náboenských pozic,
ve jménu ochrany pravovìøí pøed herezemi), jako na horlivého misionáøe, ale také
dobrého znalce východních náboenství.
Vzpomíná na jejich èetná osobní setkání, pøi kterých se nìkdy dostali na kordy ohlednì pojetí náboenské svobody,
co vak nebránilo tomu, aby k sobì pøistupovali se vzájemným respektem. Vzpomíná
i na to, e pøes velmi odliný pøístup k otázce sekt dokázali nalézt spoleènou øeè,
vycházející z konzervativního pøístupu ke
køesanství, který jim byl obìma vlastní.
J. Aagaard byl evangelikálnì orientovaný
luterán, M. Introvigne je katolík a kromì
jiného také èlen politického konzervativního hnutí Alleanza Cattolica. V tomto
kontextu Introvigne píe: Vìtina naich
rozhovorù se toèila kolem zásadního rozdílu
mezi sekulárními antikultovními a náboenskými kontrakultovními hnutími a ko-

které vyaduje výraznou oddanost a je pøesvìdèeno o svém spoleèenském a politickém významu a o urèitých tématech, u nich
køesanská pozice nemùe èinit kompromisy. Italský sociolog oceòuje Aagaardovu upøímnou snahu o dialog a spolupráci
odborníkù rùzných stran barikád sektáøských válek a také to, e se nikdy nesníil
k napadání a uráení svých oponentù, co
není v tomto prostøedí vùbec samozøejmé.
Introvigne také oceòuje Aagardùv
smysl pro humor a spoleèenskou povahu.
A v závìru svého nekrologu konstatuje:
Aèkoliv jsme v CESNURu nesouhlasili
témìø se vemi jeho závìry ohlednì sekt
a nových náboenských hnutí, budeme na
nìj spíe vzpomínat jako na výborného teologa, misiologa a organizátora. A dìkujeme mu za ten výborný dánský chléb. n
Milo Mrázek

profesor
a sekta

Pod tímto titulkem informoval nìmecký
èasopis Der Spiegel (19/2007) o odvolání
øeditele Institutu Hannah Arendtové pro výzkum totalitarismu pøi Technické univerzitì
Massimo
v Dráïanech. Evangelický teolog a proIntrovigne
fesor církevních dìjin Gerhard Besier
(*1947) byl v dubnu odvolán zjevnì kvùli
vzpomíná
svým sympatiím ke scientologùm. Øada
na Johanese
vìdcù z Institutu pøedloila 14. bøezna pøedAagaarda
sedkyni kuratoria Institutu
Pøed èasem jsem si na stránmateriály, které Besierovu
kách Dingiru (4/2004, 139pøízeò ke scientologùm do140) posteskl nad nedobrými
kládaly. Saské ministerstvo
vztahy mezi zástupci jednotnáslednì Besiera uvolnilivých pozic pøi studiu alterlo, aby se mohl plnì vìnonativní religiozity (konkrétnì
vat vìdeckému bádání na
mezi tábory sektobijcù na
Technické univerzitì. Ale
jedné stranì a obhájcù sekt
ani tam to profesor Besier
na druhé), které zasahují i do
nebude mít lehké. Devìt
akademického studia. Akadejeho kolegù z Filozofické
mické prostøedí se tak nechafakulty Technické univerzilo vtáhnout do tzv. sektáøty u rektora protestovalo
ských válek. Mezi známé
proti Besierovì agitaci ve
sektobijce patøil Johannes
prospìch kontroverzní
Aagaard, profesor teologie
scientologické organizace.
a zakladatel organizace DiaObávají se, e jeho pøítomlog Center, který pøed èasem
nost na fakultì ohrozí její
navtívil Prahu na pozvání
povìst. Poprvé na sebe BeJohannes Aagaard (1928-2007) pøi návtìvì Prahy roku 1995.
Spoleènosti pro studium sekt
sier v tomto smìru upoa nových náboenských smìrù. Mezi známé lem nebezpeèí, se kterým se mohou evange- zornil roku 2003, kdy øeènil na slavnostobhájce sekt patøí italský právník a socio- likální køesané potýkat pøi spolupráci se ním otevøení scientologické Evropské
log Massimo Introvigne, který také ji dva- sekulárními humanisty, jejich kritika sekt kanceláøe pro lidská práva v Bruselu.
krát pøednáel v Praze na pozvání tée in- stìí zakryje jejich nepøátelství k náboenn
stituce. Introvigne je zakladatelem Centra ství jako takovému, nebo alespoò tomu, Zdenìk Vojtíek
Tato rubrika je urèena i pøíspìvkùm, které nemusejí vyjadøovat stanovisko redakce.
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záhadný svìt
jednoho
dogmatu
Kolektiv autorù: ivot je svatý. Svìdkové
Jehovovi a otázka krve, Nakladatelství
L. Marek, Brno 2006, 306 stran.

Svìdkové Jehovovi pøedstavují pro bìného èlovìka mylenkový svìt sám pro sebe.
I kdy se ve svých publikacích èasto vyjadøují k rùzným globálním problémùm,
vypadá to tak, e to, co trápí bìného èlovìka, je ve skuteènosti pøíli netrápí (mají
pøece øeení - stát se èlenem jejich organizace). Nicménì trápí je mnohdy vìci, nad
kterými bìní lidé jen udivenì kroutí hlavou a vùbec nerozumí, o co v nich vlastnì
jde.
Nechci sniovat náboenské pøesvìdèení svìdkù Jehovových. Není ale sporu,
e jedním z nejdùleitìjích, nejkontroverznìjích a souèasnì pro lidi stojící mimo
organizaci nejménì pochopitelných problémù v jejich uèení je otázka dovolenosti
èi nedovolenosti krevní transfúze. Toto
uèení prolo za posledních edesát let
sloitým vývojem. V souèasné dobì vak
pøedstavuje natolik kontroverzní otázku, e
v rámci samotné organizace vznikají spontánnì publikaèní, vzdìlávací a do jisté míry
i organizaèní aktivity, které výrazným zpùsobem oponují oficiálním uèení Stráné
vìe. Svìdkové, kteøí se v tìchto aktivitách
angaují, zùstávají pøekvapivì (aspoò pro
bìného èlovìka) disidentským proudem,
tedy skupinou lidí, která se nehodlá od stávajícího hlavního proudu oficiálnì oddìlit.
Usilují o reformu uèení zdola. Zùstávají
anonymní, protoe se bojí sankcí ze strany
vedení, ale sami nehodlají organizaci svìdkù Jehovových opustit. Jde o pozoruhodný
jev, který není plnì sluèitelný s fenoménem
sektáøství coby formy organizaèní struktury, která pøedstavuje totalitní závislost øadových èlenù na vedení. Proto nìkterými sociology bývá tato skuteènost povaována
za známku pøerùstání NSSJ ze sekty v sice
extrémní, ale v zásadì etablující se parakøesanskou denominaci.
Dokladem tohoto vývoje mezi svìdky Jehovovými v Èeské
republice mùe být kniha ivot
je svatý. Jde o publikaci, která
na více ne tøech stech stranách
pøedstavuje celou íøi pohledù
na uèení Stráné vìe o odmítání krevních transfúzí. Je èle-
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nìna do sedmi rozsáhlejích kapitol a na
sepsání kadé z nich se podílelo více autorù. V úvodních tøech kapitolách se pojednává o vztahu etiky a køesanství obecnì, i kdy zcela pochopitelnì se kriticky
zamìøuje na uèení o krvi ve svìtle originálních textù Bible a interpretací, které k nim
podávají klasické køesanské církve. Ètvrtá
kapitola pojednává o medicínské stránce
problému a ètenáøi se v ní mohou velmi
podrobnì seznámit se zdravotnickou problematikou krevních pøevodù, jak ji vidí
souèasná medicína. V páté kapitole se hovoøí o známé registraèní aféøe z roku
1993, kdy pøedstavitelé svìdkù Jehovových
u nás proti ví evidenci oficiálnì prohlásili, e jejich náboenská spoleènost neuèí
odmítání krevní transfúze. V následující
kapitole se mùeme seznámit s nìkolika
zajímavými a závanými svìdectvími aktivních svìdkù,
kteøí ve svých ivotech byli
konfrontováni s nutností pøijmout krevní transfúze v ivoty ohroujících stavech.
A kniha je posléze uzavøena
nìkolika hlubími úvahami
nad rolí, kterou hraje uèení
o krvi v ivotì jejich organizace.
Z uvedeného pøehledu je
patrné, e kniha ivot je svatý je ponìkud
nesourodá. Pøes tuto vadu vak docela dobøe mapuje nejen souèasný stav uèení svìdkù Jehovových o krvi, ale i jeho vývoj.
Vypovídá zejména svými kazuistikami
mnoho zajímavého o mylenkovém svìtì
této organizace. Zejména tím mùe mnohé
objasnit i lidem stojícím mimo jejich prostøedí, a proto je moné ji s klidným svìdomím doporuèit i ètenáøùm, kteøí ke svìdkùm ani jejich organizaci nemají osobní
vztah. Kniha toti poodhaluje zákulisí
ponìkud záhadného a z bìného pohledu
nepochopitelného prostøedí, ve kterém
svìdkové ijí, a právì v tomto ohledu je to
kniha nespornì zajímavá. Avak to hlavní
je tøeba mít neustále na pamìti: nejde v ní
o prostý popis jednoho náboenského uèení. Je plná emocí
a osobních svìdectví. Ale
právì tím je nástrojem angaovanosti v nelehkém procesu
pøerùstání sekty v renomovanou denominaci. A zejména
za odvahu v této angaovanosti zaslouí její autoøi nejvyí ocenìní.
n
Prokop Reme

zbranì,
nebo dialog?
Zdenìk Müller: Svaté války a civilizaèní
tolerance, Academia, Praha 2005, 131
stran, bro., doporuèená cena 150,- Kè.
ISBN 80-200-1355-5.

Tato publikace ji není na èeském kniním
a vìdeckém poli novinkou. Zdá se nám
vak, e nebyla úplnì dostateènì reflektovaná, a proto se k ní i po více ne roce od
jejího vydání vracíme.
Aèkoliv název by ètenáøùm napovídal
pojednání o jevu svatých válek obecnì, toho
se doèkáme jen v zaèátku a závìru knihy.
Nejrozsáhlejí èást je zamìøena na islám,
jak napovídá odborné zamìøení autora i jak
to vyaduje kadá dalí obì na Blízkém
východì.
První oddíl je vìnován roli
a vývoji náboenství ve 20. století. Ukazuje se, e religiozita ze
spoleènosti nezmizela, jen se
dokázala pøevléci za zdánlivì
ateistické diktátorské reimy.
Autor mapuje soupeøení církví,
pøelévání jejich moci a vlivu
v zemích, kde se poèty èlenù
protestantských a katolických
církví mìní podle toho, kdo
a jak jim zrovna pochlebuje. Ohlédnutí se
do minulosti nám ukáe køesanskou Evropu, která bojovala pod roukou náboenství za politické cíle, stejnì jako se to dìje
dnes v muslimském svìtì, o jeho pøítomnosti v Evropì je zde podán struèný dìjinný pøehled.
Ve druhém oddíle se ji zcela dostáváme
na pùdu islámu, kde je nejprve vysvìtleno
teologické podloí války v islámu. Následnì autor popisuje obraz muslimských
zemí fanaticky bojujících proti ïábelskému Západu. Hlavní mylenkou je velmi
cenný názor, e za vemi násilnostmi proti
Západu nestojí touha ho znièit a nahradit
islámem (jak se nám snaí namluvit média), nýbr snaha promìnit muslimský svìt.
Právì jeho krize pøitahuje pochybné mesiáe. Problémem je podle Müllera neustálá snaha obracet se k islámu doby Muhammadovy a aplikovat boí zákon do
21. století (jak chce vìtina tìchto pseudozachráncù). To se podle Müllera rovná
schizofrenii.
Jakoby jedním dechem pokraèuje tøetí
èást knihy vysvìtlováním politické situace
v muslimských státech. Vládní reimy sice
pøijímají pomoc ze Západu, ale pouijí ji
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zcela jinak, a pak neèinnì pøihlíejí bouøím
zfanatizované nevìdoucí veøejnosti. Kadá
z tìchto zemí sleduje své vlastní zájmy
a neslyí hlas lidu, který touí po míru
a prosperitì a který oèekává, e jejich vlády
budou jednat. (Dále autor rozsáhle pojednává o stále se táhnoucím konfliktu v Palestinì.) Po mnoha zklamáních nacházejí muslimové viníka v podobì Západu. Náboenství se zpolitizovalo (muslimové ijí své
15. století) a jediné øeení vidí Müller v situaci, kdy Západ pøestane muslimy pouèovat
a pochlebovat jim a poskytne jim modernitu z jiné ne hospodáøské a technologické
strany. Ti se ovem budou muset vymanit
z pozice sebelítosti a nenávisti a zamìøit se
cele na tvoøivé úsilí o pozvednutí sebe sama.
Islám je ji dlouho pøítomen v Evropì
a ètvrtý oddíl vìnoval autor právì postavení
muslimù na Západì. Ukazuje pøípady jednotlivých zemí, kterak se vyrovnávají s rozdíly kultur. Hodnotí zejména zmatenou
Francii, její situaci stále donedávna propírala média, a èeskou veøejnost, muslimy
ignorující. Mluví také o hùøe fungujícím
dialogu s muslimy, kteøí pøeli do pozic negativního vyhraòování se vùèi Západu. Ten
na tom není lépe, protoe se nechává obelhávat extrémními názory xenofóbních nacionalistù a nesnaí se vidìt vìci objektivnì.
Poslední èást se zabývá snahami o toleranci. Tvrdí, e souèasný islám se opírá
pouze o rigidní právní výklady Koránu
a neustále se odvolává na posvátný boj
Dobra se Zlem. Lidé si ale nemohou vytvoøit vlastní názor, protoe jakékoliv jiné
postoje jim omezený pøístup ke vzdìlání
neposkytuje. Hnutí, která suplovala státem
opomíjené veøejné sluby, stále oèekávají
na oplátku vìrnost veøejnosti jejich militantnímu programu. Mnozí z jejich pøedstavitelù pøesto zaèínají hledat lepí cesty, jak
lidem pomoci. Muslimové zkrátka musí
proniknout skrze svá tabu a Západ musí
opustit pozice nadøazených importérù
pravdy. Autor se náhle dostává na pole filosofie. Cituje Reného Girarda a Gillese Kepela a pøemýlí o køesanském humanismu
jako o pozici, která sice vrací køesanství
do úlohy náboenství jedineèného fenoménem univerzální lásky, avak která mùe
být také pøekákou smíru civilizací. Evropa
musí pøestat ignorovat rostoucí imigraci,
co oèekává formaci tolerantního evropského islámu, který by respektoval demokracii, ale zároveò neztrácel svou identitu.
Autor zøejmì pøedpokládal rozíøení
knihy mezi irí vrstvy, proto zcela chybí
poznámkový aparát. Jako dùvod pøepisu
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nìkterých arabských termínù uvádí v edièní
poznámce vití jejich nesprávné podoby
vlivem médií, ale bohuel byl nucen pøijmout i takový lingvistický nesmysl jako
je oznaèení islamista pro muslimského radikála, které se v souèasné vìdecké mluvì
u pomìrnì zabydlelo, a pro vìdce pouívá
slova islamolog. V tom pøípadì by arabista byl patrnì arabský nacionalista a vìdec by byl nazýván arabologem.
n
Kateøina Vodièková

dìjiny
èeské mystiky
Josef Sanitrák: Dìjiny èeské mystiky I.
Legenda Karel Weinfurter. Eminent, Praha 2006. 325 s.
Josef Sanitrák: Dìjiny èeské mystiky II.
Konec zlaté éry. Eminent, Praha 2007. 379s.

Ke studiu materiálu o Karlu Weinfurterovi
(1867-1942) pøivedl publicistu Josefa Sanitráka (*1960) jeho dlouholetý osobní zájem.
Chtìl nejen popsat Weinfurterùv ivot
a tvorbu, ale i vyvrátit omyly a nepravdy
íøené o jeho osobì (1. díl, s. 325). Autor
nebyl veøejnosti do vydání své monografie
o Karlu Weinfurterovi pøíli znám. O to
vìtí pøekvapení to bylo.
První díl Dìjin èeské mystiky je zamìøen na osobu Karla Weinfurtera a popisuje
jeho první kontakty s okultismem, literární
a vydavatelskou èinnost, zaloení spolku
Psyché a mnohé dalí souvislosti poèátkù
jeho èinnosti na poli mystickém. Druhý
díl navazuje chronologicky,
a pokraèuje tak v popisu událostí od poloviny 30. let 20. století: pøináí podrobnosti o rozkolu ve spolku Psyché (v souvislosti s pùsobením Paula
Bruntona) a jeho dalím vývoji po Weinfurterovì skonu, kdy
tafetu pøevzal Otakar Èapek.
Nìkolika dalími kapitolami
v druhém díle trilogie autor doplòuje peèlivì skládaný obraz
osobnosti Karla Weinfurtera
(napø. Weinfurter a tajné spoleènosti, Weinfurter a køesanství). Souèástí druhého dílu je
více ne stoètyøicetistránková
pøíloha obsahující seznamy
Weinfurterovy literární tvorby
(jak pùvodní, tak i pøekladatelské), ukázky z jeho pohádek
a povídek a také jeho vech-

ny dochované básnì (1. díl, s. 325). Seznamy jsou doplnìny o soupis dìl Otakara
Èapka a Gustava Meyrinka, pøetitìna je
v plném znìní (jako divadelní scénáø) i mystická pohádka Princezna Sofia, kterou
Weinfurterovi vìnoval autor Frantiek Jirásek.
Poslední, zatím nevydaná, èást trilogie
je avizována pod názvem Galerie osobností
a má pøinést kapitoly o poèátcích teosofie
a spiritismu v naich zemích spolu s profily mnoha dalích osobností a autorù okultní literatury (tak v doslovu autora v 2. díle).
Josef Sanitrák poutavì vtahuje ètenáøe
do mnoha i dosud nikde nezveøejnìných
souvislostí, a vytváøí tak úplnì jiný obraz
Karla Weinfurtera, ne jaký jsme dosud
mohli znát. Dovídáme se napøíklad i takové detaily, jako e Weinfurter mìl ke své
výce neúmìrnì slabý hlas (1. díl, s. 259)
nebo e mìl rád støelné zbranì a od svých
tøiceti let vlastnil zbrojní pas (1. díl, s. 297).
Jednou z nepravd íøených o Weinfurterovi, které chce autor uvést na pravou
míru, je napøíklad aféra Kvìtoslav Minaøík. Tu komentuje slovy: Samozøejmì
se zrodila zvìst, dodnes ivená Minaøíkovými pøíznivci, o tom, e Weinfurter dal
povel k jeho vyhození z práce ( ) Roky
po tìchto událostech se také z øad Minaøíkových pøíznivcù rozíøila fáma, e Weinfurter zapojil èleny spolku do hromadného
proklínání  (1. díl, s. 317). Poznamenává v této souvislosti, e se onoho tradovaného pohledu na Weinfurtera, který údajnì
vyhodil Minaøíka, nezdrel ani èasopis Dingir (M. Pekárková: Pøímá Stezka, 4/2002,
s. 8).
Pøi této pomìrnì dobrodruné èetbì o málo známém
tématu vak kromì mnoha fascinujících nových informací
narazíme i na nìkolik váných
nedostatkù.
Struktura tìchto knih je sice
v obsazích pøehlednì a podrobnì èlenìna, pro mnoství pøedkládaných informací a zpùsob
jejich zpracování vak není jednoduché se v nich orientovat. Je
jistì zajímavé doplnit text dobovými ilustracemi a reprodukcemi rùzných dokumentù, Sanitrákovo vyprávìní je vak
doprovázeno snad a pøíli poèetnými obrazovými vsuvkami
(pøetisky pøebalù knih, fotografiemi Weinfurtera a dalích
osobností, kopiemi novinových
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r e c e n z e
èlánkù, dokumentù). Rozsáhlé
lech, i kdy se autor snaí slejsou i rùzné odboèky v toku
dovat mystickou cestu Karla
vyprávìní o Weinfurterovi (naWeinfurtera a jeho ákù, nejde
pø. dvacetistránková kapitola
tu pouze o mystiku (pojem
o stigmatizované Terezii Neuvlastnì ani není v knihách termannové) a citace rùzných dominologicky vymezen), pohybových pramenù (ty tvoøí témìø
bujeme se v irím spektru rùzpolovinu vekerého textu).
ných okultních vìd, a za druhé
U pøejatých citací mnohdy
je myslím pøíli odváné nazýchybí pøesný odkaz na zdroj;
vat toto dílo dìjinami. Spíe
jak se dovíme v úvodu, mìly by
ne dìjinný pøehled pøedkládá
této Weinfurtepocházet vìtinou z dìl Karla Vliv
autor nìkolik jednotlivých rovy knihy byl miWeinfurtera a jeho pøekladù, moøádný.
i kdy velmi hlubokých, podnebo z èasopisù Okultní a spirirobných a pouèených - sond do
tualistické revue a Psyche. Autor tak èiní ivota mystika Karla Weinfurtera, nìkozámìrnì kvùli lepí ètivosti (1. díl, s. 13) lika jeho spolupracovníkù a dalích osobtextu a odkazovat chce jen u citací, které ností okultní scény první republiky.
pocházejí z jiných zdrojù. Nevím, zda to poI pøes výhrady musím konstatovat, e
mohlo lepí ètivosti, spí se mi zdá, e to Dìjiny èeské mystiky by si zaslouily vìtí
zpùsobuje zmatek, a není to jen v pøípadì pozornost, ne jakou zatím vzbudily v odtìchto pøevzatých dlouhých citací. Autor borných kruzích. Kromì jiného se Josefu
neodkazuje ani v pøípadì, kde bychom Sanitrákovi podaøilo sestavit Weinfurteropotøebovali znát, jakého charakteru je pøed- vu obsáhlou bibliografii (ovìøení, zda je
kládaná informace. Tak napøíklad pøi vý- opravdu kompletní, by si vyádalo nìkolik
ètu osobností ve vedení spolku Psyché píe, let práce) a v jeho monografii najdeme nee tento spolek se nepodobal dosavadním jen seznam, ale i pøefotografované obálky
spiritistickým spolkùm, jim vévodily vìti- knih, a to je velký pøínos - mnohé z titulù
nou eny, èasto starí a nepøíli vzdìlané. dnes ji nelze dohledat v ádných èeských
(1. díl, s. 253). Nevíme, k jakému èasové- institucích.
mu období se toto tvrzení vztahuje, zda se
Josef Sanitrák nemìl v úmyslu napsat
jedná pouze o èeské (nebo i moravské a odbornou práci, historikové, religionisté èi
slezské?) spolky a odkud autor èerpá, kdy teologové ji tedy nemohou brát vánì
tvrdí, e ve vedení vìtiny spiritistických kvùli zmínìným formálním a metodolospolkù byly eny. Pochybuji, e by to byl gickým nedostatkùm; osobnì vak smekám
výsledek autorova vlastního bádání - pokud pøed jeho pílí a vytrvalostí - je obdivuhodby toti porovnal sloení výborù spiri- né, jak ohromné mnoství materiálu se mu
tistických spolkù u nás v celém období je- podaøilo shromádit.
n
jich èinnosti tak peèlivì, jak to provedl Andrea Hudáková
v pøípadì spolku Psyché v letech 19291951 (2. díl, s. 224-227), nemohl by k takovému závìru dojít. Absence poznámkového aparátu nechává ètenáøe èasto na po- Hidra
chybách; nedovíme se, z jakých zdrojù auMilo Mendel: Hidra. Náboenská emitor èerpal - bibliografické údaje ani ádné
grace v dìjinách islámských zemí, Oriensouhrnné odkazy na pouitou literaturu netální ústav Akademie vìd ÈR, Praha 2006,
jsou uvedeny. V porovnání s jistou nedùs388 stran, doporuèená cena 290,- Kè,
ledností v práci se zdroji jsou vak rejstøíky
ISBN 80-85425-58-0
zpracovány velmi peèlivì a autor upozoròuje na mnohé zvlátnosti a nepøesnosti v rùz- Na sklonku minulého roku
ných vydáních jednotlivých titulù.
vydal Orientální ústav AkaJak autor øíká v úvodu k prvnímu dílu, demie vìd ÈR obsáhlou (388
podaøilo se mu bìhem mnoha let nasbírat stran) monografii arabisty a isvelké mnoství materiálu, rozhodl se tedy lamologa Miloe Mendela
s vydavatelem, e budou sledovat irí zá- pod názvem Hidra. Jak nabìr, nejen osobu Karla Weinfurtera. V této povídá u podtitul Náboensouvislosti se mi jeví problematický název ská emigrace v dìjinách iscelého díla - nejsem si jista, zda je pojme- lámských zemí a ostatnì i sanování Dìjiny èeské mystiky pøesné. Za motný rozsah díla, zámìrem
prvé, jak se ukázalo ji v prvních dvou dí- autora zdaleka nebylo pouze
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pøiblíit a analyzovat skuteènost, kterou si
bìný ètenáø vybaví pod slovem hidra nejèastìji, tedy vlastní pøesídlení proroka Muhammada a jeho druhù z Mekky do oázy
Jathrib (pozdìjí Medína), historické reminiscence této zcela zásadní události, od ní
muslimové dodnes poèítají svùj letopoèet,
a rozmanité souvislosti v kontextu islámského právního a exegetického písemnictví.
Pøedmìtem monografie - jak autor sám
uvádí v úvodní èásti Téma, metody a stav
výzkumu - je spoleèenský jev, který se
s vìtí èi mení intenzitou objevuje v dìjinách tøí velkých monoteistických náboenských systémù - judaismu, køesanství
a islámu. Spoèívá v rozhodnutí náboenské
pospolitosti (obce, komunity), je sdílí spoleèné duchovní (politické) hodnoty a formu rituální praxe, vystìhovat se (odejít,
uprchnout, pøíp. uzavøít se do vnitøní izolace), a vyjádøit tak negativní vztah ke svému okolí, je je touto pospolitostí zpravidla
hodnoceno jako nepøátelské, pøípadnì bezvìrecké...
Ambicióznímu zámìru monografie odpovídá i její struktura, kde se v první èásti
Emigrace jako náboenská reflexe politické
reality seznámíme s autorovými východisky metodologickými a heuristickými,
stavem výzkumu dané problematiky v kontextu svìtové orientalistiky i historickokulturními koøeny emigrace v islámu.
Hidøe proroka Muhammada se vìnuje èást
druhá a navazujícím souvislostem ideologickým, exegetickým a právním pak èásti
tøetí a ètvrtá, Hidra jako ideologický nástroj v dìjinách islámského støedovìku
a Hidra v exegetickém a právním mylení.
Nejrozsáhlejí celek vak pøedstavuje èást
pátá, nazvaná Hidra v reformaèních hnutích a migracích 18.-20. století, co jasnì
odráí vìdecké zamìøení jejího autora,
který se zabývá pøedevím moderními
a soudobými dìjinami Blízkého východu,
se zvlátním zøetelem k politickým a kulturním dìjinám islámu. Monografii uzavírají
èetné pøílohy (napø. koránské vere vztahující se k hidøe a dihádu, seznamy úèastníkù hidry do Etiopie aj.), obsáhlý seznam pramenù a literatury a podrobný rejstøík.
Recenzovaná publikace
pøedstavuje první práci svého
zamìøení v produkci èeské i slovenské orientalistiky a zároveò
patøí k tìm nemnoha titulùm, je
ð Dokonèení vpravo dole.
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e s e j
Medzináboenský
dialóg:
Perspektívy
nádeje
Mahátma z Washingtonu
Vyaruje nadpozemský zápal. Srí dynamikou. Energicky vykraèuje, a pritom sa
nehýbe. Mahátma z Washingtonu. Nenápadný, a predsa monumentálny pamätník
génia.
Stojí tam osamelý, kúsok od k¾úèového
komunikaèného uzla mesta, na skok od
Dupont Circle, ten, èo nikdy nebol sám.
Bápú, otec národa, Gándhí. Milovaný
vodca miliónov Indov v boji za nezávislos,
protagonista fenomenálneho experimentu
s pravdou, satjágrahin.
Symbolika umiestnenia nenápadného
monumentu nápadného velikána je ve¾avravná: v samom centre politickej moci
svetovej ve¾moci, na úpätí komunikaènej
tepny ve¾komesta, v prieseèníku mocenských siloèiar ve¾kého sveta, len nieko¾ko
metrov od runej kriovatky metropoly,
odkia¾ vedie cesta nahor po Massachusetts
avenue, popred honosné rezidencie zahranièných zastupite¾ských úradov smerom
k National Cathedral. Ako sa ni ulíc a ulièiek zlieva do centrálneho bodu uprostred
kriovatky, tak sa sple kultúrnych a náboenských tradícií sústreïuje v jedinom
ohnisku, v objatí ve¾kého ducha.
Gándhího postava sa vynára z toku èasu
ako ivé memento sily pravdy, strhujúci
príklad nezitnej sluby, zmierenia, odpustenia a spoluitia, vzor pokorného prijatia
mnohosti v celej jej rozmanitosti.

ð

Dokonèení z pøedchozí strany.

se danou problematikou zevrubnì a v irích souvislostech zabývají, i v kontextu
orientalistiky svìtové. Její autor dokázal
shromádit a analyzovat úctyhodné
mnoství pramenù a sekundární literatury
a pøedstavit tak hidru nejen jako konkrétní - a ojedinìlou, jakkoliv velevýznamnou - událost 7. století naeho letopoètu, ale té jako významný koncept,
jen byl inspirativní i produktivní nejen
ve støedovìkých dìjinách islámského
svìta, nýbr se v mnoha svých aspektech
dotýká i souèasnosti.
n

Bronislav Ostøanský
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Global village
a kríza spoluitia
Nikoho dnes u azda
neprekvapuje èudesné panoptikum rás,
etník, národov a kultúr, èo defiluje v pestrofarebnom sprievode ulicami ve¾kých
miest a prevracia tradièný poh¾ad na svet
na ruby, málokto sa
u v súèasnosti pozastaví nad kultúrnou
rôznorodosou. Na
predmestiach metropol vyrastajú chrámy
zasvätené cudzím bohom a ¾udia sa èoraz
viac odkláòajú od miestnych tradícií. ¼udstvo prechádza zmenou kultúrnej a náboenskej paradigmy.
Moderna sa otriasa
v základoch. Kultúrna pluralita sa ukazuje v celej okujúcej
pestrosti a s òou aj
Pamätník mahátmy Gándhího vo Washingtonu. Fotográfia
pluralita náboenská.
Martin Dojèiar.
Zvidite¾nenie plurality je predovetkým dielom globalizácie.
Ukazuje sa, e jediným adekvátnym
A hoci je vdy prítomná, nejaví sa vdy ako prístupom k mnohosti je dialóg. Niet preto
problematická. Proces prelamovania hraníc divu, e ¾udstvo stojí na prahu globálneho
medzi kultúrami a náboenstvami robí ekumenického prebudenia, na zaèiatku seinakos len zjavnejou. Nevytvára ju vdy riózneho medzináboenského dialógu.
nutne, iba ju komunikuje.
Globalizácia spája dohromady vetky Dialogické partnerstvo
oblasti ivota, nielen ekonomické a po- Ale èo je vlastne medzináboenský dialóg?
litické truktúry, ale aj kultúrne a ducho- A tie, èo nie je?
vné fenomény. Svet sa stáva èloveku èoraz
Medzináboenský dialóg nespoèíva
stiesnenejím príbytkom, globálnou de- v tolerancii alebo v pokojnom spoluití
dinou. ¼udstvo je na ceste k planetárnej stúpencov rozlièných náboenstiev. Ani
civilizácii. Ako napokon iadna cesta, ani vzájomná komunikácia nie je ete diatá sa nevyhne úskaliam.
lógom. A úprimné a priate¾ské stretnutie
Vypuklým problémom globalizácie je ¾udí rôzneho náboenského presvedèenia,
otázka globálneho spoluitia. Na pozadí zamerané na rieenie spoloèných probneutíchajúceho násilia, zoèi-voèi akútnej lémov, mono povaova za dialóg. Medzihrozbe terorizmu, èoby pecifickej forme náboenský dialóg je vzájomným zdie¾atotalitarizmu, sa s osobitnou naliehavosou ním, spoloèným putovaním k pravde, spoaktualizuje problém porozumenia a doro- luprácou na projektoch spoloèného záujmu.
zumenia. Za problémom globálneho spo- Dialóg je duchovným partnerstvom postaluitia treba toti h¾ada práve absenciu veným na vôli poèúva a uèi sa od seba
porozumenia a zlyhanie dorozumenia. Nie navzájom.
náhodou v porozumení vidí medzikultúrna
Subjektívnym predpokladom dialohermeneutika i teológia náboenstiev k¾úè gického partnerstva je postoj repektu
k dorozumeniu, ktoré jediné môe vies a otvorenosti, ochota prija druhých v ich
k plne ¾udskému spoluitiu.
odlinosti. Na spoloèenskej rovine dialóg
predpokladá náboenskú slobodu. Medzi-
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náboenský dialóg chráni legitímne právo
kadého jednotlivca na vlastné náboenské
presvedèenie, keï garantuje právo na slobodnú vo¾bu vyznania a jeho praktizovanie.
Èriepky zo ivota
Duchovné partnerstvo môe v praxi nadobúda rôzne podoby pod¾a momentálnej
potreby. Raz je to spolupráca na projektoch
charitatívnej povahy, inokedy snaha o zblíenie èi aspoò porozumenie na poli doktríny, alebo zas pokus o spoloèenstvo modlitby.
Úsiliu o porozumenie a dorozumenie je
zasvätené aj pôsobenie nadácie Fórum
2000. Od svojho vzniku v roku 1996 venuje táto intitúcia vo svojich projektoch sústredenú pozornos identifikácii k¾úèových problémov, ktorým èelí naa civilizácia a ich rieeniu. S opakovanou naliehavosou a z rôznych aspektov tematizuje
problém globalizácie v snahe da jej ¾ud-
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skú tvár, po¾udti globalizáciu (Yokei
Sasakawa).
Poèas desiatich rokov svojej existencie
aktivity nadácie Forum 2000 prenikli do
povedomia irej verejnosti a stali sa príkladom zodpovedného prístupu angaovaných jednotlivcov k rieeniu závaných
spoloèenských problémov.
Okrem exkluzívneho klubu prominentov sa na poli medzináboenského dialógu
angauje aj èeská Spoleènost pro studium
sekt a nových náboenských smìrù. Z jej
iniciatívy sa v máji 2005 konal v budove
Fakulty humanitných túdii UK v Prahe Jinoniciach seminár o medzináboenskom
dialógu.
V poslednom období sa doèkali vydania viaceré práce z oblasti medzináboenských vzahov. Na jeseò roku 2005 vyla
vo vydavate¾stve Návrat domù túdia Pavla Hoka z katedry religionistiky Evanjelickej teologickej fakulty UK Na cestì
k dialogu. Køesanská víra
v pluralitì náboenství.
Pod¾a recenzií sa jedná
o prelomovú prácu z odboru teológia náboenstiev
a medzináboenský dialóg.
Koncom roka 2006 bratislavský Slovart vydal výnimoènú náboenskovednú publikáciu kolektívu
autorov, èoby fundovanú
sondu do náboenského
sveta pod názvom Viery
a vyznania. Nový sprievodca náboenstvami sveta.
V rovnakom období bola na trh uvedená kniná
novinka profesora Halíka
Prolínání svìtù. Ze ivota
svìtových náboenství
(Nakladatelství lidové noviny). Paralelne s òou vychádza na DVD rovnomenný televízny seriál autorov
Martina Kratochvíla a Tomáa Halíka. Promo (úvod
a epilóg) k nemu odvysielal
druhý kanál ÈT v januári
2007.
Predstavitelia piatich
náboenstiev pôsobiacich
na území Èeskej republiky
(hinduizmu, buddhizmu,
judaizmu, kresanstva a islamu) pracujú od roku 2006
na projekte medzináboenského kalendára.

A samozrejme, nemono opomenú
Dingir, excelentný èasopis o duchovnej
scéne s dialogickým rozmerom, ktorý vychádza pod taktovkou Zdeòka Vojtíka.
Bohaté sú monosti dialógu. Azda táto
malá ukáka medzináboenského diania
v naich krajinách naznaèila aspoò trochu
jeho skrytý potenciál. V podujatiach tohto
typu nachádza dialóg svoje spoloèenské
ospravedlnenie, v nich sa zhodnocuje trpezlivé, obetavé, èasto dlhoroèné úsilie zapálených jednotlivcov. A oni sú aj znamením nádeje pre tento násilím zmietaný svet,
nádeje v naplnenie, nádeje v absolútnu budúcnos.
¼udstvo stojí na kriovatke. Ale poblí,
len zopár krokov od upachteného virvaru
gigantického civilizaèného kotla kráèa tichý
mu v ústrety pravde. Razí si cestu z mnohosti do jednoty. Odkrýva pred nami monosti slobody, podáva svedectvo o moci
vo¾by.
n

Martin Dojèár
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PROÈ DINGIR

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 Grálu má své stoupence u nás ji 80 let. Na fotografii z roku 1932,
pøetitìné z èasopisu Hlas è. 2/1993, je první èeský následovník Abd-rushina, Josef Kováø (vpravo). Abd-ru-shinovo dílo zaèal èíst roku 1927,
a následujícího roku se dokonce se zakladatelem hnutí Grálu setkal. Spolu
s ním jsou na snímku Rudolf Klíma (vlevo) a Jan Kováø (uprostøed).

Buddhismus Diamantové cesty je první èeskou buddhistickou spoleèností,
je je registrována státem (od 8. 6. 2007). Osm dní po registraci pøijel do
Prahy karmapa, duchovní hlava koly kagjü, k ní se tato spoleènost hlásí.

Pravidelné semináøe pro veøejnost Spoleènosti pro studium sekt a nových náboenských smìrù se na podzim
2007 konají v tìchto termínech a s tìmito tématy: 11. øíjna (o kvakerech - s Eugenem Schartem a Pavlem Maruincem), 15 listopadu (o Kvìtoslavu Minaøíkovi - s dr. Zorou ubrtovou) a 6. prosince (o humanistické astrologii
s Pavlem Turnovským). Vdy ve ètvrtek od 17 do 20 h
v posluchárnì Evangelické teologické fakulty UK, Èerná
9, Praha 1.
Na titulní stranì je pouit obraz Frantika Drtikola, Bez názvu, 19. 2. 1948, olej na pøeklice, 35 x
35,5 cm, z knihy Frantika Drtikola Duchovní
cesta, vydané nakladatelstvím Svìt v roce 2004.
© Frantiek Drtikol - dìdicové a nakladatelství
Svìt. Redakce dìkuje dritelùm autorských práv
za poskytnutí souhlasu s reprodukcí obrazu.
Na protìjí stranì: grafika Miloe Tomáe.
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Na semináøi Spoleènosti pro studium sekt a nových náboenských smìrù
31. 5. 2007 o øímskokatolickém tradicionalismu vystoupil vedle éfredaktora
èasopisu Te Deum Martina Èejky také Michal Semín (na snímku). Pøekvapil
kultivovaným projevem.
Foto: Zdenìk Vojtíek
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JÓGA PRO VECHNY

(...) Jóga pro vechny (...) zaèíná zdánlivì od konce: nebudeme sedìt v pozici proto, abychom se stali astnými a vynikali nad své okolí. Budeme se uèit být astní,
abychom byli schopni klidnì sedìt a tak vytváøet podmínky k tomu, abychom pak z vlastní vùle mohli vstoupit do transcendentního svìta, který ovem musíme chápat jinak ne dosud.
Máme se tedy uèit být astní! Je to vùbec dùleité
a patøí to skuteènì k józe? V esoterické èásti uèení
o józe se mùeme dozvìdìt, e strané nebezpeèí mystických výek lze znekodnit pøimìøeným stupnìm optimismu a radostnosti. Kterýsi spisovatel tzv. okultních
románù napsal, e kdyby se lidé více smáli, bylo by ménì
válek. A tímto citátem jsme u na naí pùdì, na zemi, ve
vedním ivotì, jeho problémy také dobøe vyøeíme
touto ,,malou jógou.
Její princip je velmi jednoduchý. Mùeme se cítit
astní nebo neastní bez zevní pøíèiny, pouze z moci
své vlastní vùle. e to jde, to nám nepøímo potvrzuje
napø. známý fakt, e kdy má nìkdo nìjaké trápení, zaMystik Kvìtoslav Minaøík roku 1958.
Foto: Miloslav Kováø.
pomíná na nì, jestlie jeho pozornost pøivábí nìco jiného. A právì z tohoto poznatku se dá udìlat systém. Mocí své vùle mùeme odvracet pozornost od situací, které nám
pøipravily trápení, a jednodue celou situaci zmìnit tím, e upoutáme pozornost na vìci, které v nás budí dobré pocity.
Podle jógické nauky je proívání nejmocnìjím èinitelem v ivotì tvorù. Je udrováno setrvaènou silou, která
bytostnì nejen usmìròuje, ale i kategorizuje. Tomuto bìnému proívání je mono èelit jedinì opakovanými akcemi,
jejich cílem je zmìnit jeho kvalitu. To znamená znovu a znovu se uèit radovat se a cítit se astným i bez pøíèiny.
Opakovat tuto snahu tak dlouho, dokud se radost a tìstí nestanou jedinými duevními stavy, které se nás budou
zmocòovat, jakmile se pøestaneme snait takové nálady vytváøet.
Kdy dospìjeme a tak daleko, zmìnili jsme u vlastnì své duevní prostøedí nebo také pøeli jsme ze sféry lidí
neastných do sféry lidí stále obastòovaných pùsobením duchovních èinitelù. A to u se povauje za zaèátek cesty
vyího typu k cílùm praktické jógy. Nebo jen astný èlovìk, optimista, získává ze soustøeïování rostoucí jas
vìdomí, schopnost jemného a hlubokého postøehu, monost ve lépe vnímat, a proto i chápat, tedy vechno to, co od
jógy smíme èekat.
Pak u tedy opravdu staèí jen se soustøeïovat. Jen astný èlovìk je schopen se soustøeïovat tak, jak to jóga
pøikazuje, tj. myslit na pøedmìty a pozorovat je, ani upadne do duevní otupìlosti, ani se sníí jas jeho vìdomí.
Chcete to také zkusit? Jestlie ano, pak se drte následujících zásad, je jsou vlastnì celou jógou v kostce:
1. Musíte se pozvednout ze stavu pasivity vùèi reflexivním, tj. bezdìèným, neuvìdomìlým reakcím na zevní svìt
tím, e si budete neustále vyvolávat vepøekonávající radostnost.
2. Musíte rozvinout a vystupòovat sebekontrolu, a to vytrvalým uvìdomováním si veho, co dìláte, tj. e stojíte,
jdete, jíte, tak nebo onak jednáte.
3. Musíte zkouet soustøedìní tím zpùsobem, e myslíte (soustøeïujete se) na zvolený pøedmìt (svoje nohy), ale
pouze potud, abyste neztlumili uvìdomování, abyste se znovu a znovu vraceli k normální registraci vìcí okolního
svìta, nebo jenom tak si zajistíte kontrolu bdìlosti. Tento druh soustøedìní buddhisté nazývají pohranièním.
4. Kdy tímto postupem dosáhnete tak vysokého stupnì bdìlosti, e nedochází k jejímu utlumení, ani kdy vìnujete pozornost pouze jedinému, hlavnì fiktivnímu, tj. neskuteènému pøedmìtu pro soustøedìní, smíte pohranièní
soustøedìní zmìnit v úplné. Toto soustøedìní vám pomùe pøenést empirické vìdomí, tj. vìdomí zaloené na zkuenosti, do oblasti jevù psychických, ani ztratíte vìdomí o tom, zda sníte nebo dobøe evidujete ve, co se v této oblasti
dìje. A tím jste v sobì realizovali stav moudrosti.
Kvìtoslav Minaøík,
zkráceno ze stejnojmenného èlánku v pøíloze Lidové Demokracie Nedìle s LD, è. 21, 5. 7. 1969.
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