POLARITA,
NEBO PALETA
NÁBOENSKÝCH POSTOJÙ?
Ivan O. tampach
Podle realistického pohledu na náboenskou scénu souèasného svìta nejsou
dnes u hlavním problémem rozdíly mezi vyznáními èi mezi náboenstvími,
nýbr spor náboenských konzervativcù (tradicionalistù, fundamentalistù)
s progresisty (liberály, lidmi reformního ladìní). Tento spor jde napøíè
jednotlivými smìry, a nìkdy probíhá i uvnitø jednotlivého èlovìka, který
shledává dùvody pro jeden i druhý postoj a nemùe se jednoznaènì rozhodnout.
Tento spor se stal se tématem tohoto èísla Dingiru.
Ivan O. tampach v pilotním èlánku nabízí tyto dva v médiích èasto
uvádìné pøístupy k náboenství v historickém pohledu a ukazuje, e nejde
o jednoznaènou polaritu, nýbr o celou kálu èi paletu tradiènì zastávaných
nebo novì utváøených postojù.
Rovnì historik z Masarykovy univerzity v Brnì a pracovník Centra pro
studium demokracie a kultury Jiøí Hanu se ve svém èlánku pøimlouvá za
sloitìjí seskupení náboenských postojù, ne nabízí klasické politické dìlení
na levici a pravici. Více se vìnuje ortodoxii a heterodoxii, rozhodnì vak ne
v tom smyslu, e by konstatování jednoho bylo synonymem chvály a druhé
záminkou vyøízení ideového protivníka.
Ivana Noble z Evangelické teologické fakulty pøekvapivì zamíchala konvenèními významy slov konzervativní a progresivní. Jako znalec katolického
modernismu a z nìj vzelé Církve èeskoslovenské (pozdìji husitské) ukazuje,
jak to, co pøed desetiletími mohlo být progresivní, mùe dnes být tìce konzervativní a naopak. Závisí to na tom, kam taková pozice ukazuje, jakým
smìrem vede, jak je tvoøivá a plodná. I ona ukazuje, e je nìkdy nesnadné
o pøíslunosti rozhodnout.
Evangelický faráø orientovaný na starozákonní biblistiku Mikulá Vymìtal
se ve svém rozsáhlém èlánku zabývá dvìma ze smìrù souèasného judaismu,
ortodoxií a liberalismem, zejména v èeských pomìrech, ani by opomíjel ostatní
proudy. Nehodnotí, spíe popisuje a historicky dokládá. Zdá se mu, e ohroení
idù v nìkterých èástech svìta èiní rozdíly mezi smìry ménì podstatnými;
neuvádí ovem, e rùzné smìry i údajná ohroení hodnotí rùznì.
Doktorandka z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a spolupracovnice
pardubického religionistického pracovitì Viola Pargaèová se zabývá íitským
islámem, který vládne v Íránu a je jednou ze stran krvavého iráckého konfliktu,
který dostal prostor k projevení americkým vojenském zákrokem proti døívìjímu reimu.
Martin Fárek, historik zejména indických náboenství z pardubického
Ústavu religionistiky a filosofie nabízí alternativní hodnocení indického
kastovního systému, který, pokud se aplikuje i dnes, je pokládán za typickou
ukázku konzervativismu. Uvádí ménì citované prameny, které ukazují, e
v celých segmentech indické spoleènosti nebyly vdy a dnes nejsou kasty tak
rigidní, jak uvádìjí západní kritici. Redakcí pøipojený delí citát z díla
indického uèence a politika Bhímráo Ambédkara tlumoèí indickou zkuenost
zevnitø, toti kritický postoj pøísluníka nejnií, vlastnì u mimokastovní
vrstvy dalitù, tzv. nedotknutelných, který se, nutno øíci, e i díky britské
koloniální moci, propracoval k právnickému vzdìlání a k politické dráze.
patné zkuenosti z èernobílých schémat by mohly být výzvou zaujímat
zcela osobní a promylená stanoviska k náboenství (a nejen k nìmu) a neøadit
se do pøedem pøipravených ikù.
n
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Smìr súfismu, který si nael cestu na Západ

UNIVERZÁLNÍ
SÚFISMUS
Bronislav Ostøanský

Postavení islámské mystiky (súfismu) v rámci islámu prodìlalo
za více ne ètrnáct staletí, která nás dìlí od vystoupení proroka
Muhammada, èetné promìny, a ani dnes nejsou postoje
muslimù v tomto smìru jednoznaèné. Praxe i uèení súfijù byly
dlouhá staletí trnem v oku tradicionalistickým teologùm a ani
poté, co vrcholný pøedstavitel støedovìké islámské teologie
Abú Hámid Muhammad al-Ghazzálí ve svém monumentálním
díle - jak se tradiènì uvádí - smíøil umírnìný súfismus
s ortodoxní sunnou, nemìli súfijové na rùích ustláno.
Historie nám nabízí nesèetné pøíklady, kdy byli súfijové
obviòováni z toho, e zneèistili pùvodní duch uèení Prorokova,
na druhou stranu vak súfijtí mistøi stáli v èele mnoha
obrodných hnutí, kterými je poznamenáno pøedevím 18. a 19.
století, kdy se svìt islámu dostával stále nezadritelnìji do
defenzívy vùèi Západu. Z islámského mystického podhoubí
vzela celá øada hnutí, øádù, proudù a spoleèností, které dnes
køehce balancují na samé hranì toho, co je bìný muslim
v souèasnosti ochotný jetì za islám vùbec povaovat. Tradièní
súfijské sklony k synkretismu se odrazily i v uèení univerzálního súfismu, jemu se dostalo na Západì vøelého pøijetí,
a který je spojován pøedevím se jménem Hazrata Inájata
Chána.
rozvinout systém duHazrat Inájat Chán,
chovního následovnictví,
nejvýraznìjí pøedstakterý je na mystické cestì
vitel - a de facto zaklatak nezbytný. Inájat Chán
datel - univerzálního
pozdìji pøesídlil do Angsúfismu, se narodil
lie, pak do Francie, Ruska
v roce 1882 v Baródì
a po skonèení první svìv Indii. Studoval indictové války opìt do Frankou hudbu u pøedních
cie. Na konci svého ivomistrù své doby a zárota se vrátil do Indie, kde
veò se ivì zajímal o zábyl podle vlastního pøání
padní kulturu, co mu
pohøben poblí hrobky
mìlo pozdìji usnadnit
velkého èítíjského svìtjeho misi na Západì. Ve
ce Nizámuddína Awliètrnácti letech, po smrti
já´.
svého milovaného dìÚstøední osu celého
deèka, zaèal Chán cesHazrat Inájat Chán.
mylenkového systému
tovat po Indii a pozdìji
pøi tìchto cestách poøádal koncerty a pøed- univerzálního súfismu pøedstavuje víra
náky o hudbì. V roce 1910 odplul do USA, v jednoho, vìèného a vemohoucího, Boha.
Na první pohled zde nenacházíme nic, co
kde se zapoèala jeho mise na Západì.
Inájat Chán pøiel se súfijským posel- by mohlo muslimùm, jejich víra stojí na
stvím, ale uvìdomoval si, e zpoèátku bude principu tawhídu (dogma o jedinosti, jedijeho jediným prostøedníkem hudba. Mezi neènosti a vnitøní jednolitosti Boha), vadit.
jeho prvními stoupenci pøevaovaly eny. Ovem Hazrat Inájat Chán tento bod dále
Obzvlá obtíné v západním prostøedí - jak rozvádí: Bùh je jediným jsoucnem a nic ne
si Inájat Chán dobøe uvìdomoval - bylo On de facto neexistuje. Ke standardní vý-
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zbroji muslimských intelektuálù kritizujících
univerzální súfismus tedy tradiènì patøí
obviòování z panteismu. V uèení Hazrata
Inájata Chána nalezneme nepøehlédnutelné
stopy vlivu nejvìtího støedovìkého mystika
islámu, ajcha Muhjiddína ibn cArabího,
jeho uèení bylo rovnì èasto odsuzováno
jako panteistické. Jeho pozdìjí vykladaèi
a stoupenci si dali mnoho práce, aby vysvìtlili, e to tak není a e Ibn cArabího
koncept jedinosti veho bytí (wahdat al-wudúd) není nikterak v rozporu s principem
tawhídu.
Dalí z klíèových mylenek Hazrata
Inájata Chána se týká progresivního pojetí
náboenského vzestupu lidstva, co - opìt
- na první pohled vùbec nemusí protiøeèit
islámskému pojetí dìjin profécie, které se
zakládá na pøedstavì neustálého prosazování a naplòování Boích zámìrù, jich se
lidem dostává prostøednictvím vystoupení
celé øady prorokù. A protoe lidé byli nadáni
svobodnou vùlí (jak se alespoò èást muslimských teologù domnívala), èasto v islámských dìjinách profécie naráíme na pøíklady, kdy jsou poslové poníeni a zavreni
a národy, k nim byli vysláni, se dostávají
na scestí. Vystoupení prorokù na cestì lidského vzestupu hraje roli jistého korektiva
zabraòujícího tomu, aby se Boí zámìry
a lidské úmysly nenávratnì rozely. V tomto
smìru chápou muslimové dìjiny jako
smysluplný a lineární proces, jeho cílem je
veobecné naplnìní Boí vùle v podobì
nastolení øádu, který bude tím nejlepím ze
vech moných. Vyvrcholení a zároveò
uzavøení øetìzce proroctví pøedstavuje
vystoupení Muhammadovo. Jeho prostøednictvím se Arabùm a skrze nì celému lidstvu
dostalo zavreného, dokonalého a autentického textu Zjevení.
Stoupenci univerzálního súfismu vìøí
(podobnì jako tøeba bahá´isté), e Boí komunikace s lidstvem byla vdy podmínìna
historickými a kulturními okolnostmi, èili
øeèeno jinými slovy: Poselství bylo vdy
takové, aby mohlo být adresátem pøijato
a pochopeno. Proto zvìstování, které probíhalo skrze Mojíe (Músá), se tolik liilo
od toho Jeíova (cÍsá) a to zase od vystoupení Muhammadova. Muslimové vìøí, e
Muhammadovou smrtí a uzavøením se
øetìzce profécie se dostalo lidstvu zavrené a dokonalé podoby zjevení, které
mohou lidé studovat, rozebírat a komentovat, avak nesmí k nìmu nic pøidávat, ani
z nìj nic ubírat. Aèkoliv mezi proroky, v nì
muslimové vìøí, figuruje kromì Jeíe té
celá øada starozákonních i jiných (v Bibli
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mystika (arab. tasawwuf, mystik - súfí, odtud súfismus)
Nekonformní mylení, jednání a duch. zkuenosti, které mají vìøícího vést k bezprostøednímu sblíení nebo dokonce splynutí s Bohem. V poèátcích m. jsou zøejmé vnìjí
vlivy (novoplatonismus, gnosticismus, mysticismus), jde vak o svébytné, dodnes rozíøení islám. hnutí. Rozvíjelo se od raného islámu jako zvlátní proud paralelnì se zákl.
uèením, vycházejícím z prorockého poslání Muhammadova. M. vak usilovala o iracionální, intuitivní a emocionální poznání Pravdy (al-Hakk - synonymum Boha). Islám byl
kolektivní vírou obce, islám. m. byla vyjádøení víry jednotlivce. Poèátky m. byly projevem
nesouhlasu se zpùsobem uplatòování norem náb. a spoleè. systému, pohorení budil u
okázalý dvùr umajjovských chalífù v Damaku. M. v mnohém obcházela zásady
kodifikovaného islámu, a proto bývala zavrhována a pronásledována. Cíl m. se dosahoval
opakovaným vzýváním Boha (zikr), rituálním zpìvem (báká - dosl. pláè), hudbou
a tancem (samá), modlitbou (wird), askezí (zuhd), kontemplací, extatickými výkøiky
(ath). Mystik se musí dlouho cvièit (azkár), podrobit se øádu a duch. autoritì, kolem
ní se spoleèenství seskupilo. Mystikové (súfí, derví, fakír, sálik) sídlili v øádových
domech, útulcích rùzného druhu a rùzných èástech chalífátu (záwija, ribát, chánaka,
tekke, chalva). Mnozí ili potulným ivotem - zejm. dervíové, jiní se naopak sdruovali
v disciplinovaných a bojovných bratrstvech - murábité. M. je jedinou duch. sférou, kde
mìly monost uplatnit se i eny, jak dokazuje existence nìkolika enských mystických
øádù.
Za první mystiky jsou povaováni asketové (zuhhád) v Sýrii a v Iráku (8-9. stol.).
Velké rozíøení m. v 10. a 11. stol. a její konstituování do podoby systému vyvolalo
konflikty a pronásledování, postupnì byla vak m. legalizována, pøedevím zásluhou
sunnitského teologa al-Ghazzálího. Hnutí nacházelo odezvu ve stø. Asii, v Malé Asii,
zejména vak v Íránu a mezi Berbery na severu Afriky, ménì mezi Araby. (...) V moderní
dobì (od konce 19. stol.) vliv mystických øádù upadal, by pùsobily pøi rozvoji nápravných hnutí (mahdíja, sanúsíja). Oivení mystických øádù pøinesla 70. a 80. léta
20. stol. v souvislosti s globální krizí sekularismu a liberalizací (islamizací) pomìrù
v bývalých komunistických zemích.
Heslo mystika ze slovníku PAVLINCOVÁ, H., HORYNA, B. (eds.), Judaismus, køesanství, islám,
nakl. Olomouc, 2003, str. 602-603, autor hesla Milo Mendel, v redakci Dingiru mírnì zkráceno.

neznámých) postav, muslimové nemohli
nikdy pøiznat prorocké poslání klíèovým
osobnostem východních polyteistických
náboenství.
Súfijové v synkretickém indickém prostøedí byli v tomto smìru èasto mnohem
benevolentnìjí a moment Boí inspirace
(kdy ne pøímo zjevení) byli ochotni pøiznat
i autoritám islámem tolik proklínaných
náboenství modlosluebníkù (murikún).
Hazrat Inájat Chán mezi velké proroky,
skrze nì byla vyjevována Boí vùle, zaøadil
té Zarathutru, Krinu a Buddhu. Súfismus
v Inájatovì pojetí byl starí ne islám sám,
a tudí jej jen stìí vymezíme jako duchovní
smìr pro stoupence jednoho náboenství.
Spíe ne cokoliv jiného pøedstavoval pro
Inájata Chána súfismus starobylou moudrost, která byla rozvíjena ji od dob starého
Egypta a v prùbìhu dìjin èerpala z rozlièných inspiraèních zdrojù. Mezi tìmito zdroji
vynikla gnoze, køesanství, zoroastrismus,
ale klíèovým se stalo poselství islámu a s jeho rozíøením pak následovaly podnìty
z buddhismu a védanty.
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tuací adresátù, jim byly seslány, a shodují
se v tìch nejhlubích rovinách, kde
odráejí svùj nebeský pùvod. Nicménì
stoupenci univerzálního súfismu jsou
pøesvìdèeni, e k tomu, aby èlovìk poznal
svého Stvoøitele, mu staèí studovat ten
nejdokonalejí rukopis, který jej k Nìmu
mùe pøivést - a tím je svìt, do nìho byl
èlovìk stvoøen, a on sám. To ve v intencích
proslulé súfijské moudrosti, e ten, kdo
pozná sebe sama, pozná i svého Pána.
Uèení univerzálního súfismu se na
Západì zprvu prosazovalo velmi pomalu,
avak zejména po druhé svìtové válce se
jeho obliba stále zvyuje, nebo - na rozdíl
od islámského súfismu - nikterak netrvá
na tom, aby se jeho stoupenci vzdali svého
pùvodního náboenství. Èlovìk mùe být dle Inájatova uèení - zároveò dobrým
køesanem i pøesvìdèeným stoupencem
univerzálního súfismu. Oblibì univerzálního
súfismu hodnì napomohlo i dílo vlivného
pákistánsko-britského myslitele Idriese
Shaha, který proslul pøedevím jako velmi
plodný spisovatel, jeho dílu se dostalo
mnoha ocenìní a právì jeho prostøednictvím
se tisíce západních ètenáøù seznámily
s moudrostí súfijù. Tak ostatnì nazval
i jednu ze svých publikací. Jak zdùrazòovaly
èetné kritiky, v tvorbì Idriese Shaha se spojil
Východ a Západ, co zní sice jako tradièní
klié, avak pro nìj samého to byl nespornì
vrcholný cíl celoivotního úsilí. Pro porozumìní poselství univerzálního súfismu tak
západní ètenáø nemusí studovat teoretické
spisy Hazrata Inájata Chána èi jeho literárnì
zruèných stoupencù, ale mùe se obracet
i k podobenstvím a pøíbìhùm plným poetiky
i smyslu pro psychologii, jejich prostøednictvím podával Idries
Shah súfijské moudrosti. A je jedinì dobøe,
e v dnení dobì se
s nimi mùeme setkat
i na èeských knihkupeckých pultech.

Hazrat Inájat Chán hlásal, e vechna
velká svìtová náboenství jsou jen odlinými
projevy stejného základního poselství, tedy
jinými slovy, odhlédneme-li od stránky
vnìjích projevù zbonosti, rituálù, právních
záleitostí a podobnì,
a ponoøíme-li se do
vlastního spirituálního
poselství, zjistíme, e
existuje jistý soubor
základních pravd,
v nìm se vechny náboenské systémy shodují. Hazrat Inájat
Chán nikdy netvrdil, e
uèení rùzných náboenství jsou identická
- identický je pouze
zdroj, z nìho shodnì
vycházejí. Posvátná
písma jednotlivých náboenských smìrù jen
odráejí toto východisko. Lií se tam, kde
jsou historicky a kulHazrat
turnì podmínìna si-

n

Inájat Chán.

PhDr. Bronislav Ostøanský,
Ph.D. (*1972), vystudoval
arabistiku a dìjiny a kulturu
islámských zemí na Filozofické fakultì Univerzity
Karlovy. V souèasnosti pùsobí v Orientálním ústavu
Akademie vìd ÈR v Praze,
kde se vìnuje islámu, støedovìkému muslimskému mylení a pøedevím islámské
mystice - súfismu.
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Populární kulturu je mono povaovat za implicitní náboenství

RELIGIOZITA
POP-KULTURY
Ale Èrniè

Nyní, kdy z kinosálù definitivnì zmizela ifra Mistra Leonarda
a povolila vlna euforie, nastal pravý èas k vánìjím analýzám.
Ani ne tak filmu samotného, aèkoli si je svou závratnou úspìností jistì zaslouí, nýbr spíe irího kontextu, v nìm se
vyskytl. Filmový (a pøedtím samozøejmì i kniní) bestseller toti
otevírá øadu otázek týkajících se souèasné pop-kultury, reakcí
na ni i jejího spojení s náboenstvím.
jediným opravdovým duchovním - nebo
chcete-li náboenským - vìdìním, které by
ifra Mistra Leonarda
Film, který celosvìtovì vydìlal 740 milionù mìlo vést ke spasení; zároveò ale i fascinace
amerických dolarù, samozøejmì vychází mocí církve jako nejstarí pùsobící globální
z jetì úspìnìjí knihy - pøes 40 milionù instituce a tajným zákulisím, které tuto moc
ètenáøù si zakoupilo exempláø v jednom ze pohání. Vzhledem k tomu, e moc øímsko44 jazykù, do nich byla pøeloena. Obsaho- katolické církve nesahá pouze do oblasti
vì ovem svìtový bestseller Dana Browna ducha, nýbr zasahuje témìø vekerou oblast
nenabízí nic nového. Za svùj úasný úspìch lidského (a spoleèenského) ivota, není
nevdìèí novému tématu, ale pøedevím vùbec divu, e fascinace zdroji této moci je
výjimeènì dovednému spojení víceménì stará témìø jako církev sama.
Pokud je tedy poslední bestseller popstarých idejí v nový, zdaøile sepsaný celek.
Jde o kombinaci historických faktù a spe- kultury pouze novì zabalené spojení urèikulací, spojení skuteèných událostí a výmys- tých starých alternativních dìjin køesanství,
lù - tedy souèástí kadého dobrého thrilleru, a tím i celého západního svìta, proè tak
kterým ifra Mistra Leonarda bez pochyb luèovité reakce z Vatikánu i mnohých jije (alespoò kniha, a do znaèné míry - na- ných køesanských smìrù? Nìkteøí vlivní
vzdory upjatým odborným kritikám - i film). kardinálové mluví o soudních zákazech
Ètenáøe a diváky pøitahuje (dvojí) fas- uvádìní filmu, jiní vyzývají katolíky k jeho
cinace tajemstvím: na jedné stranì je to bojkotu a podání aloby na autory, Øecká
fascinace esoterickým, tajným a domnìle pravoslavná církev se dokonce skuteènì
pokouí soudní cestou promítání filmu
zabránit atd.
Na jednu stranu je
to jistì proto, e film
podává radikálnì jinou (aèkoli ne novou) interpretaci základního køesanského mýtu - pokud
souhlasíme s ifrou
Mistra Leonarda, pak
nemùeme vìøit Novému zákonu, je-li
ifra opravdová, je
Nový zákon podvod.
Zároveò je ale ifra
mnohem více ne
Madonna (*1958), ikona populární kultury. Její vzhled i slova
kritika náboenství,
odkazují k náboenství.
jde samozøejmì o kri-
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tiku církve. Její antikatolický sentiment má
hluboké koøeny, církev ale místo vypoøádání
se s jejich pøíèinami znovu odhodlanì poutí
jen do boje s jejich symptomy.
Na druhou stranu ale ostré církevní reakce (které nejsou nic nového, pøipomeòme
si jen Scorseseho Poslední pokuení Krista),
svìdèí o tom, e si øímskokatolická církev
dobøe uvìdomuje výjimeènou moc pop-kultury, která do znaèné míry utváøí souèasnou
spoleènost. Zahrnuje ifru mocnými výèitkami, e podává nepøesná a pøekroucená
fakta, pøestoe je (alespoò ve filmu) zcela
jasné, e jde o fikci (jasným indikátorem
tohoto rozporu je i mnoství knih, které
dokazují její omyl a v názvech kromì ifry
Mistra Leonarda nosí i slova rozbíjení, odhalení, deifrování, podvod, léèka; dodnes
je jich na trhu více ne 50). Jen dva roky
pøed premiérou ifry Mistra Leonarda øímskokatolická církev (spoleènì s vìtinou
jiných, zvlátì amerických køesanských
církví) odhodlanì podpoøila Gibsonovo
Umuèení Krista, navzdory èetným legitimním upozornìním a protestùm, e jeho
falené vytváøení pocitu autentiènosti je
zaloeno na nepøesném zpodobení evangelií
a klamném podání historických skuteèností.
Umuèení Krista
Gibsonùv spektakulárnì násilnický film zail
velmi kontroverzní reakce: na jedné stranì
explicitní podporu konzervativních amerických køesanských církví i øímskokatolické
církve (sám pape údajnì po filmu prohlásil:
Tak to bylo.), na druhé stranì ale u pøed
premiérou film doprovázely bouølivé kritiky,
které zdùrazòovaly pøedevím teologickou
nekonzistentnost a z ní vycházející antisemitismus filmu a zároveò promylené
vytváøení falené historické autentiènosti.
Ve svém celku toti film nekriticky a úèinnì
reprodukuje stereotyp o idech jako Kristových vrazích, prùmìrný id ze zástupu je
krveíznivý, nemilosrdný, ukrutný a je obecným ztìlesnìním zla (ovlivòuje ho sám
Satan, který se èasto prochází zástupem);
jediní pozitivnì pøedstavení idé jsou ti, kteøí
pøijmou Jeíovo uèení a pozdìji se v katolické tradici stanou svìtci. Zároveò film zbavuje jakékoli viny Øímany: idé zavradí
Jeíe, dobrý Pilát má ale svázané ruce
a nemùe ho zachránit (co je ovem historicky nepøesné a v rozporu s evangelii). Film
staví na zdvojené manichejské pøedstavì
a zobrazuje tedy èernobílý boj mezi Bohem
a Satanem a mezi køesanskými svìtci a idy.
Mel Gibson, spoluscénárista, reisér
a producent mìl samozøejmì pøi jeho tvorbì
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Jeho film sice zobrazuje pøíbìh,
který pochází z Bible, nelze si vak
nepovimnout, e jde o výbìr jen urèitých èástí evangelií a jejich autorskou
harmonizaci a interpretaci, která zámìrnì (a velice dovednì) vytváøí zavádìjící dojem, e film je hodnovìrným
zobrazením Bible. A zároveò je udìlán
tak, e díky promyleným kostýmùm,
natáèení na historických místech, pouití starobylých jazykù, citátù z Bible
atd. vzbuzuje iluze dokumentárnosti. Umuèení Krista je zkrátka velice
pùsobivì pøedstaveno jako biblicky,
historicky a teologicky autentický
dokument; ve skuteènosti je ale, jak
ukázali mnozí kritici, v urèitých bodech nebiblický, nehistorický a nabízí
radikální sektáøské katolické teologické interpretace, které v mnoha bodech
oficiální katolické i protestantské teoHarry Potter. Magické schopnosti této literární
a filmové postavy dokázaly znepokojit nìktelogii odporují. Navzdory tomu vemu
ré køesany obavou, e její popularita bude
je ale jeho vliv dalekosáhlý a mnohomít dùsledky pro náboenské postoje Zápavrstevnatý: poèínaje tím, e mnozí
du.
jednotlivci budou jetì dlouho køeshlavní slovo, proto pøi analýze nelze nezmí- anské Bibli rozumìt skrze prezentaci
nit jeho fundamentalistický køesanský tohoto filmu, pøes chápání komplexních
pùvod. Je toti stoupencem radikální ame- vztahù mezi køesany a idy, konèe pak
rické katolické sekty (Catholic Traditio- obecným vnímáním náboenství v západní
nalism), která odporuje II. vatikánskému spoleènosti.
koncilu (mimo jiné také rozhodnutí, e idy
jako pospolitost nelze vinit z bohovrady), Pop-kultura a náboenství
jeho reformy jsou prý spiknutím svobod- Pop-kultura výraznì formuje souèasnou
ných zednáøù, které údajnì (finanènì i jinak) spoleènost a dokonce dnes vykonává i nìpodpoøili idé. Gibsonova církev slouí me které funkce, které v historii patøily do
v latinì a výraznì odporuje Vatikánu (který domény náboenství - urèitým zpùsobem
vykonává funkce lidové víry. Jako kdysi lije prý pøíli liberální).
Implicitní náboenství
Religionistika jako vìda o náboenství se zabývá samozøejmì i jevy náboenství
podobnými. Nìkteøí autoøi (z dostupných v èetinì napø. v pøekladu Jacques Waardenburg a z èeských autorù Bøetislav Horyna) jevy se vím vudy náboenské, odpovídající definici náboenství, oznaèují jako explicite náboenské. Stoupenci tìchto
smìrù sami také pokládají své smýlení a jednání za náboenské, pøípadnì náboensky
interpretují nìjakou svou zkuenost a vytváøejí náboensky odùvodnìné èi vyloené
normy. iroký okruh jevù podobných náboenství, je tyto znaky nemají, oznaèují
jako implicite náboenské. Doslovný význam slova implicite je zavinutì, èím se
naznaèuje, e nejde o náboenství v jeho plnì rozvinuté (explicitní) podobì.
Nìkteøí jiní autoøi místo o implicitních náboenstvích mluví o jevech kvazináboenských (pøípadnì kvazireligiózních). Jeví se to jako èastìjí, a pokud to neznamená nìjaké hodnocení, i korektní. Nìkdy se pak jetì tyto zdánlivì náboenské èi
náboenství podobné jevy dále rozliují na kryptoreligiózní, skrytì, nepøiznanì náboenské (napø. náboenství podobné jevy v politice jako zboování národa, státu,
trhu, vùdcù, symbolù, a zboování sportovcù, zpìvákù apod.) a jevy pseudonáboenské (padìlající náboenství, nejèastìji se míní skupiny, které se z pragmatických
dùvodù prohlaují za náboenství, ale smysl a cíl jejich smýlení a jednání je zjevnì
èasný, pozemský, imanentní, napø. èistì politický nebo obchodní).
Ivan O. tampach
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dová víra vytváøela alternativní interpretace
svìta (v opozici k oficiálním církevním
dogmatùm), tak dnes podobnì èiní i popkultura. A stejnì jako oficiální církev kdysi
jednu èást lidových pøesvìdèení pronásledovala a utlaèovala (i ohnìm a meèem)
a jinou èást povolovala, ba dokonce povzbuzovala (uctívání rùzných svìtcù, májové pobonosti aj.), dnes podobnì reaguje
na pop-kulturu. Obèas ji, jako v pøípadì
ifry Mistra Leonarda, ostøe kritizuje a snaí
se ji rùznými zpùsoby omezovat: Národní
rada køesanských církvi v USA napø. ostøe
kritizovala seriál Sex ve mìstì, který podle
jejího pøesvìdèení propaguje zavádìjící hodnoty, èetné církve ostøe napadaly Harryho
Pottera, snaily se omezit promítání filmu
a zabránit pouití knih ve kolách, pøipomeòme si ostré køesanské kritiky rappové
hudby apod.
Obèas ale církev urèité segmenty popkultury podpoøí (jako v pøípadì Umuèení
Krista) a pouije pøi propagaci urèitých cílù:
napø. spolupráce církve s pop hvìzdami
v kampaních proti drogám, násilí atd. Na
druhou stranu je ovem také pop-kultura
odedávna èasto kritická k náboenství nebo
církvi (vzpomeòme britskou skupinu Monty
Python a jejich klasiku ivot Briana a mnohé
filmy výjimeènì kritické k nìkterým událostem uvnitø køesanství, jako napø. Padlé eny
atd.).
I jinak nacházíme v souèasné popkultuøe mnoství náboenských (ne nutnì
køesanských) motivù, a u jde o názvy
hudebních skupin (napø. Nirvana) nebo
jejích písní a videoklipù (napø. Madonna
a její kontroverzní videoklip Like a Prayer),
najdeme je v kreslených filmech (South Park
ertuje o náboenství neustále, v Simpsonových se s náboenstvím setkáváme prostøednictvím souseda Neda Flanderse, obèas
se zjeví sám bùh nebo ïábel), pøedevím
ale ve filmech.
Nìkteré filmy náboenské pøíbìhy
zobrazují explicitnì (kromì u zmínìných
pøíkladù jetì napø. Jesus Christ Superstar,
Malý Buddha aj.) a mnohá náboenská témata najdeme skryta i ve filmech s nenáboenskou tematikou. Hvìzdné války (Star
Wars) napø. obsahují vechny základní
mýtické prvky, jasnì èitelné jsou i paralely
s biblickou Apokalypsou: Luke Skywalker
je univerzální hrdina, paradigmatická spasitelská postava (mnozí zdùrazòují i paralely
s Jeíem), která brání celou kulturu; v kosmické bitvì mezi silami dobrého a zlého
spravedliví pøeijí pomocí nadpøirozené,
duchovní, boské Síly (the Force). Podobnì
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je Superman, souèasný popkulturní mesiá,
jakousi sekulární analogií k Jeíi Kristovi;
nìkteøí vidí alegorie Krista dokonce v E. T.
(na Zemi pøinese mystické léèivé síly, nevinní
ho milují a chrání, autority ho stíhají).
Hlavní hrdina Matrixu Neo je obdobnì
paradigmatickým spasitelem (neo znamená
nový, co oznaèuje nového èlovìka, ale
pøedevím je Neo anagram slova one - the
one, On, jediný, který mùe znièit matrice
a rozpustit iluze) a hlavní hrdinka se jmenuje
Trinity (bez pochyby aluze na biblickou
trojici). Celý film navíc velice jasnì èerpá
z buddhismu: neznalostí jsme vtaeni do
materiálního svìta (samsara, kterou ve filmu
velice jasnì znázoròuje matrice), z nìho
se mùeme s pomocí duchovního vùdce
(uèitele) zachránit osvícením (probuzením),
na co jasnì náraí i závìreèná píseò v provedení Rage Against the Machine s názvem
Wake up! (Probuï se!).
Pokud náboenství pojímáme v irím
smyslu a vezmeme-li v úvahu, e jako takové pøesahuje kulturní hranice a jednotlivé
tradice - v náboenství se zachází s univerzálními archetypy, symboly a obøady, které
se objevují v rùzných formách - najdeme
náboenství jetì leckde jinde (v sociologii
se tìmto náboenským elementùm øíká
implicitní náboenství). V souèasné popkultuøe snadno nacházíme øadu postupù,
které se podobají náboenským - vytváøejí
a zprostøedkovávají svaté pøíbìhy, obøady
a etické pøíkazy, které do ivota vnáejí
urèitý øád a dávají mu smysl. Pop-kultura
je dnes hlavním tvùrcem souèasných mýtù;
média a sport vytváøejí veøejné obøady, mytologii a systémy symbolù, jejich pomocí
lidé interpretují skuteènost. V tomto smyslu
se pop-kultura z nevyèerpatelného pramene
náboenských symbolù a idejí nejen napájí,
nýbr se sama stává svého druhu (implicitním) náboenstvím.
n

Pøeloila Tina Klau, studentka kulturologie Fakulty spoleèenských vìd Univerzity
v Lublani.
Poznámka redakce
O knize ifra Mistra Leonarda viz KVASNIÈKA, D., ifra
postmoderní spirituality, Dingir 9 (1), 2006, str. 6-7.
O filmu Umuèení Krista viz LANDRES, J. S., BERENBAUM,
M., Diskuse o Gibsonovì Umuèení Krista, Dingir 8 (2), 2005,
str. 38-39.
O vztahu øímskokatolické církve k fenoménu Harryho Pottera
viz MRÁZEK, M., Harry Potter posvìcen?, Dingir 6 (1), 2003,
str. 13-14.
Ale Èrniè (*1971), doktor spoleèenských vìd, je docentem Fakulty spoleèenských vìd Univerzity v Lublani,
Slovinsko.
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Zpùsob vedení svìdkù se bìhem let výraznì mìnil

VEDENÍ SVÌDKÙ
JEHOVOVÝCH
Petr Velechovský

V posledních dvaceti letech je v literatuøe svìdkù Jehovových
uvádìn tzv. vedoucí sbor jako ideální model vedení organizace.
Má naplòovat slova biblického proroka Izajáe (60:17):  pokoj
chci urèit jako tvé dozorce a spravedlnost jako ty, kteøí ti pøidìlují úkoly.1 Tento vedoucí sbor údajnì zaèal existovat od vyvolení dvanácti uèedníkù Jeíem a po pøestávce byl obnoven
C. T. Russellem, zakladatelem svìdkù Jehovových.2 Skuteènost
je ovem jiná: po 70 let historie svìdkù Jehovových ádný
vedoucí sbor tak, jak dnes svìdkové tvrdí, neexistoval.
V posledních sedmi letech nastává v orga- oenil s Mary
nizaci svìdkù Jehovových mnoho zmìn. Francis AckSouvisejí patrnì s tím, e poèet èlenù stag- leyovou. Ronuje,3 poèet køtù klesá,4 finanèní zdroje sláb- ku 1881 zalonou, nauky jsou mìnìny, mnoí se aféry5 il Sionskou
i diskuse mezi svìdky o nevyøeených otáz- traktátní spokách minulosti (spolupráce nìkterých leènost Strávrcholných pøedstavitelù s nacistickým re- ná vì.Regisimem, spolupráce pøedstavitelù se Státní trována byla
bezpeèností v komunistických zemích). Sílí 1884.7 O vetaké rozpaky èlenù a nevole veøejnosti ve dení Spoleèvìci úmrtí kvùli odmítání krevních transfúzí nosti Russell
(hlavnì v USA, Nìmecku a Anglii). Zdá se, o 10 let pozCharles Taze Russell.
e se blíí rozhodující období této nábo- dìji napsal:
enské spoleènosti. Zvládne stárnoucí ve- ..sestra Rusdoucí sbor tyto nepøíjemnosti a zmìny? sellová a já samozøejmì volíme pøedstaA jaká je vlastnì historie a souèasnost vedení vitele, a tím také spoleènost ovládáme. Øesvìdkù Jehovových? Zatímco na první otáz- ditelé to od poèátku také takto chápou. Roku odpovìdìt nemùeme, druhé se vìnuje zumí se, e jejich uiteènost vystupuje do
následující èlánek.
popøedí v pøípadì naeho úmrtí.8
Russellovo hnutí se zaèalo íøit hlavnì
Charles Taze Russell
díky nauce, e se Jeí Kristus vrátil neviZakladatel Charles Taze Russell se narodil ditelnì v roce 1874. Viditelný návrat Krista
16. února 1852 v Allegheny nedaleko penn- a konec svìta Russell pøedpovídal na rok
sylvánského Pittsburghu. Charlesovi rodièe 1914. Proroctví se ovem nenaplnilo. RusJoseph Lytel Russell a Ann
sell zemøel na cestì vlakem
Eliza Birneyová se kvùli
31. øíjna 1916.
chudým pomìrùm rozhodli
r. 1839 vystìhovat z Irska
Joseph Franklin
do Ameriky. Pronajali si
Rutherford
obchod s pánskými odìvy.
Charismatickou osobností,
Po setkání s nìkolika
která podobnì jako Russell
adventisty nael mladý Rusvládla organizaci pevnou rusell pravdu o druhém pøíkou, byl i Russellùv nástupce
chodu Jeíe Krista. Opustil
Joseph Franklin Rutherford.
otcùv obchod a v èervenci
Narodil se 8. listopadu 1869
1879 zaèal vydávat v náv Boonville ve státì Missouri.
kladu 6 tis. výtiskù èasopis
Tam se také stal advokátem
Joseph F. Rutherford.
Stráná vì.6 Tého roku se
a pozdìji pùsobil jako státní
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návladní a zastupoval jako
v organizaèní oblasti a jeho
Poèet èlenù vedoucího sboru kolísá.
soudce. Mezi badateli Bible
pøirozené vlohy doly pøi or- Zpoèátku byl sedmièlenný; jeho èlenové byli
(jak se tehdy svìdkové naganizování a rozíøení orga- souèasnì èleny správní rady Biblické a trakzývali) byl proto znám jako
nizace plného uplatnìní. tátní spoleènosti Stráná vì. Nejvìtího
soudce Rutherford.
Roku 1943 zaloil Biblickou poètu (osmnácti èlenù) dosáhl vedoucí sbor
S badateli Bible se Rukolu Gilead, která slouí roku 1977. V prùbìhu roku 2006 se poèet
therford kontaktoval poprvé
sníil z dvanácti na deset.
k výcviku misionáøù.
roku 1894. Roku 1906 se
Vedoucí sbor pøedstavuje pro ostatní
V dobì Knorrova presetkal s Russellem. 9 O rok
zidentsví se kolektiv sedmi svìdky Boí informaèní kanál. Svìdkové
pozdìji se stal právním poèlenù rady øeditelù zaèal Jehovovi vìøí, e si vedoucí sbor vyvolil
radcem Spoleènosti Stráná
nazývat vedoucí sbor. Pra- sám Bùh, aby se jim vem dostalo smìrnic
vì v Pittsburghu. Roku
vomoci ovem nemìl ádné. i náleité duchovní potravy v pravý èas.
1917 se za podivných okolVedoucí sbor se zároveò tìí vysoké
Rutherfordovu teokracii
Nathan H. Knorr.
ností stal prezidentem SpoKnorr postupnì pøemìnil mravní autoritì. O to bolestnìjí jsou pro
leènosti.
v pyramidální systém øízení. svìdky skandály, které se týkají jeho èlenù.
Russellova závì toti mìla obsahovat Centralizovaná moc ovem postupem èasu Leo K. Greenless (který i za totality navtívil
pøání, aby jeho místo zaujal Vydavatelský stále více pøecházela na tzv. vedoucí sbor, Èeskoslovensko) musel z vedoucího sboru
výbor. Mezi mui, kteøí mìli výbor tvoøit, protoe s rostoucím mnostvím èlenù ji odejít roku 1984, kdy vyla najevo jeho
Rutherfordovo jméno nefiguruje. Byl uve- nebylo moné ji dret jen v rukou preziden- homosexuální orientace (mezi svìdky je
den a jako náhradník ve druhé skupinì. ta, který navíc v závìru ivota trpìl dlouhou silnì odsuzována). Stráná vì z 1. ledna
Rutherford ovem jako zkuený znalec nemocí. Pøiblinì od roku 1974 jsou vech- 1986 se v èlánku Dny podobné Noemovým
právních záleitostí Russellovu závì igno- na významná rozhodnutí schvalována dnùm dotkla nepøímo této události, kdy
roval a ikovnou politikou se nechal zvolit dvoutøetinovou vìtinou vedoucího sboru. uvedla, e  nemravného jednání, vèetnì
do èela. Bìhem nìkolika mìsícù odstranil Reorganizace vyvrcholila 1. ledna 1976, kdy homosexuality, vymìòování manelek a obodpùrce a získal volnost v jednání ve vech bylo vedení organizace rozdìleno do nìko- tìování dìtí se dopustili i nìkteøí lidé pøední
(angl. prominent) v Jehozáleitostech Spoleènosti Stráná vì. lika výborù a pravomoc prevovì organizaci.14 Jetì vìtV roce 1925 se proti Rutherfordovi postavil zidenta velmi oslabila. Prei Vydavatelský výbor, protoe nesouhlasil zident Nathan Homer Knorr
ím skandálem se stal pøípad
s jeho názorem, e boí království zaèalo zemøel 8. èervna 1977.
dalího èlena vedoucího sbov roce 1914. Rutherford vechny vylouèil.
ru Ewarta C. Chittyho. Jeho
Jako prezident korporace drel a do své Vedoucí sbor
homosexuální druh, sedmsmrti organizaci autokraticky ve svých Podle svìdkù Jehovových
náctiletý svìdek Jehovùv,
rukou. 10 Roku 1931 reorganizoval badatele Jeí Kristus zaopatøuje a vespáchal po odhalení sebeBible a pøejmenoval je na svìdky Jehovovi. de své spoleèenství pomocí
vradu.15
V roce 1942 si na smrtelné posteli zavo- vìrného a rozváného otrolal Nathana Knorra, Fredericka Franze ka. Tato nauka vychází ze
Frederick William Franz
a Haydena Covingtona a vyslovil pøání, aby svérázného výkladu Jeíova
Nástupcem N. H. Knorra se
spolu udreli organizaci. Nástupcem byl podobenství, které je zapsáno
stal Frederick William Franz.
Frederick W. Franz.
zvolen radou øeditelù pouze Knorr, ádné v Matouovì evangeliu, 24.
Ètvrtý prezident Spoleènosvýbory ani jiné rozdìlení pravomocí mezi kapitole 44-51. Za vìrného
ti Stráná vì se narodil
tyto tøi nenastalo. 11 Rutherford zemøel 8. 1. a rozváného otroka se povaoval ji 12. záøí 1893 v Covingtonu ve státì Ohio.
1942. Po edesáti letech trvání organizace zakladatel Charles Russell;12 dnes se ovem Podle Spoleènosti Stráná vì se setkal
stále není o vedoucím sboru ádná zmínka. mezi svìdky ji nemluví o jednom otroku, s Russellovou organizací, kdy studoval na
ale o tøídì otroka. Tuto tøídu tvoøí po- presbyteriánského duchovního.
Nathan Homer Knorr
zùstatek 144 tis. pomazaných - dìdicù
Po Rutherfordovì smrti se Franz stal
Prezidentem organizace se stal po Ruther- Kristova nebeského království. (Poèet viceprezidentem Spoleènosti. Vzhledem
fordovi Nathan H. Knorr. Narodil se 23. 4. 144 tis. je odvozen z biblické knihy Zjevení k rozsáhlým biblickým znalostem byl pova1905 v pennsylvánském Betlehemu. Jako 7:4 a 14:3). Tøídu vìrného a rozváného ován na hlavního znalce Písma. Roku 1966
se stal tvùrcem nauky o konci svìta v roce
osmnáctiletý se stal pracovníkem ústøedí otroka reprezentuje vedoucí sbor.13
1975. Tato nauka zvedla organizaci z mírStráné vìe. Zastával postupnì rùzná místa
ného poklesu èlenù k novým vrcholným
Prezidenti Spoleènosti Stráná vì
poètùm. Velká propagaèní kampaò na nový
prezident
narozen
v úøadu od
v úøadu do
zemøel
konec svìta odstartovala knihou Vìèný
C. T. Russell
16. 2. 1852
15. 12. 1884
31. 10. 1916
31.10.1916
ivot ve svobodì Boích synù v roce 1966.
J. F. Rutherford 8. 11. 1869
6. 1. 1917
8. 1. 1942
8. 1. 1942
V roce 1974 interní bulletin urèený èlenùm
N. H. Knorr
23. 4. 1905
13. 1. 1942
8. 6. 1977
8. 6. 1977
svìdkù Jehovových napsal: Mnoí se
F. W. Franz
12. 9. 1893
22. 6. 1977
22. 12. 1992
22. 12. 1992
zprávy o bratrech, kteøí prodávají domy
M. G. Henschel
9. 8. 1920
30. 12. 1992
7. 10. 2000
22. 3. 2003
a majetek a plánují strávit zbytek svých dnù
D. A. Adams
1925
7. 10. 2000
dosud
v tomto starém systému vìcí prùkopnickou
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z a dh or m
a n
o iv èa í
slubou. Je to jistì pøíkladný zpùsob, jak proít krátký
èas, který jetì zbývá do
konce tohoto zkaeného
svìta. (1. Jana 2:17). Text
dále chválí ty, kteøí tráví
zbytek èasu prùkopnickou
slubou (v té dobì to znamenalo minimálnì 60 hodin
mìsíènì). 16 Jiné èlánky
vzbuzovaly ve svìdcích výMilton G.
èitky svìdomí, pokud dávali
v tìchto posledních dnech pøednost zbyteèným vìcem, napø. studiu na vysoké kole.
Po roce 1975 následovalo tìké zklamání. Vina spoèinula na øadových èlenech,
kteøí údajnì ve patnì pochopili. Ti, kdo
reptali nebo poadovali nazpìt svùj majetek,
byli vyluèováni. Rok 1975 se stejnì jako léta
1914 a 1925 stal pomníkem nesplnìných
oèekávání.
Po smrti Fredericka Franze (22. prosince
1992 ve vìku 99 let) doznala zmìny i nauka
o generaci 1914. Pùvodnì se mìli lidé,
kteøí zaili tento rok, doèkat konce. Ale od
roku 1997 svìdkové význam slova generace vykládají jinak a ádné datum neurèují.
Stále ovem platí, e v roce 1914 vstoupil
tento svìt do svých ,posledních dnù. Toto
období trvá ji 83 let a my se blííme k jeho
konci. Rychle se blíí doba, která otøese
celým svìtem!17
Tìsnì pøed smrtí Fredericka Franze bylo
dovoleno vstupovat a nahlíet na zasedání
vedoucího sboru tzv. nepomazaným (jiným ovcím nebo
také pøísluníkùm velkého
zástupu). Museli být vybráni
z doporuèených a vìrných
svìdkù a nesmìli hlasovat.18
Milton George Henschel
Osm dní po smrti Fredericka

Franze se stal pátým prezidentem organizace Milton
G. Henschel (*1920). Bylo
o nìm známo pøekvapivì málo. Nebyl nikdy charismatickou osobností a pouze jeho
vysoká postava vzbuzovala
respekt. Ji jako dítì doprovázel svého otce na kazatelských cestách. Cestovali spoleènì v nákladním voze s ampHenschel.
lióny, jimi zvìstovali poselství
Stráné vìe. Henschel byl pokøtìn roku
1935. Roku 1939 postoupil na místo
Knorrova tajemníka. Zùstal na tomto místì
øadu let a navtívil témìø vechny zemì
svìta.
Henschel byl znám svou nechutí ke vem
návrhùm zmìn nauky. Pøesto od roku 1993
dochází k pøehodnocování nìkterých klíèových nauk svìdkù Jehovových.19 Dalí zmìny nastaly ve vedoucím sboru, kam byli
jmenovány výraznì mladí osobnosti: roku
1994 Gerrit Losch (*1941) a roku 1999
dalí ètyøi: Samuel Herd (*1935), Stephen
Lett (*1949), Guy Pierce (*1934) a David
Splane (*1944). V roce 2005 posílili øady
mladích èlenù Antony Morris (*1940)
a Geoffrey Jackson (*1955). V roce 2006
mùeme oèekávat jmenování dalích dvou
a tøí nových èlenù. Starí generace, narozená pøevánì v desátých letech minulého
století, toti odchází. Nejstarímu èlenu
vedoucího sboru Carey Barberovi je 101 let.
Je moné, e Henschelova nechu k radikálním
zmìnám sama zpùsobila
zmìnu: poprvé v historii se
stalo, e prezident abdikoval. Henschel opustil úøad
roku 2000 a o tøi roky pozdìji zemøel.

Don A. Adams.

Kdo je pomazaný
Svìdkové Jehovovi od roku 1935 uèí, e jsou dvì odliné tøídy - malé stádo 144 000
pomazaných s nadìjí na ivot v nebi po boku Jeíe Krista, a jiné ovce, také zvané
velký zástup, neomezený poèet tìch, kteøí budou po Armagedonské bitvì ít v pozemském ráji. Podle statistik svìdkù Jehovových dnes ije u jen asi 8 500 pomazaných.
Jsou nazýváni také ostatek. Drtivá vìtina svìdkù Jehovových (dnes asi 6,5 milionu)
patøí k velkému zástupu, nejsou v nové smlouvì s Kristem.
Èást z 8 500 pomazaných svìdkù byla vybírána do orgánu tzv. vedoucího sboru.
Tito svìdkové museli být podle Rutherfordovy nauky narozeni pøed rokem 1935. Od
vydání Stráné vìe z 15. dubna 1992 svìdkové Jehovovi nauku zaèali pozmìòovat na
základì nìkolika nových vysvìtlení. Sloitá konstrukce o vedoucím sboru je nyní od
základù pøepracována. Vìtina èlenù vedoucího sboru ji mezi pomazané nepatøí.
Podle: Jana Bartoová, Rozmluvy z Písem se Svìdky Jehovovými, Setkávání 1999, strana 29,
upravil a doplnil Petr Velechovský.
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Don A. Adams
V souèasné dobì je prezidentem Spoleènosti Stráná vì Don Adams (*1925).
Neèekané je, e tento svìdek Jehovùv není
èlenem vedoucího sboru, a dokonce se ani
nepovauje za pomazaného (mezi pomazané patøí lidé pokøtìní do roku 1935).
Donedávna bylo vylouèeno, aby èleny
vedoucího sboru byli nepomazaní.
Pomazanými by ovem nadále mìli být
vichni èlenové vedoucího sboru. Výbìr
pomazaných byl ovem podle nauky
svìdkù Jehovových ukonèen roku 1935.
Skuteènost, e vìtina souèasných èlenù
vedoucího sboru se narodila a po tomto
datu, byla zatím nìkolikrát rùznì vysvìtlována. Zmìna tohoto èlánku uèení není
zdaleka jediným problémem, který má
souèasné vedení svìdkù Jehovových pøed
sebou.
n
Poznámky
1 Pøeklad nového svìta Svatých písem, Wach Tower Bible
and Tract Society of Pennsylvania, 1991, strana 956.
2 Stráná vì, 15. bøezna 1900, uvádí obsáhlé èlánky
o vedoucím sboru a jeho údajné práci od poèátku historie
Spoleènosti Stráná vì.
3 Roku 2005 mìla spoleènost 6 613 829 pøísluníkù,
oproti roku 2004 zaznamen rùst pouze 1,3 % (zatímco
roku 1995 byl zaznamenán vzrùst o 5%). Zdroj: http://
www.watchtower.org/statistics/worldwide_report.htm.
V souèasné dobì je na svìtì více èlenù bývalých ne
souèasných.
4 Roku 2005 bylo 247 631 køtù, zatímco roku 1995 jich
bylo 338 491.
5 Homosexuální a pedofilní aféry jsou diskutovány na
stránkách Mlèící oveèky (http://www. silentlambs.org).
6 Pùvodnì se èasopis nazýval Siónská stráná vì a hlasatel Kristovy pøítomnosti.
7 Souèasný název zní Watch Tower Bible and Tract Society
of Pennsylvania. Roku 1909 byla zaloena Peoples Pulpit Association, pøejmenovaná v roce 1939 na Watchtower Bible and Tract Society, Inc., od roku 1956 známá
jako Watchtower Bible and Tract Society of New York,
Inc.
8 Siónská Stráná vì 25. 4. 1894, str. 59 (umístìná na
internetu na: http://www.e-cepher.com/books/fotm/).
Russell s manelkou vlastnil 3 705 hlasù z celkového
poètu 6 383. Tím spoleènost skuteènì ovládal a rada
øeditelù nemohla být a ani nebyla povaována za vedoucí
sbor.
9 MACMILLAN, A. H., Faith on the March, Englewood
Cliffs 1957, str. 70; HOROWITZ, D., Charles Taze
Russell, New York 1991, str. 61.
10 FRANZ, R., Krize svìdomí, Ethics 1994, str. 52.
11 Tamté, str. 76.
12 Stráná vì, 15. èervence 1906, str. 229; 1. bøezna 1923
str. 68 a 71.
13 Stráná vì, 1.1.1993 str. 15.
14 Stráná vì (anglické vydání), 1. 8. 1986, str. 9.
15 SPRINGMEIER, F., Be Wise as Serpents, Lincoln 1991,
str. 132. Viz té http://www.freeminds.org/bethel/homosexuality_bethel.htm#Leo.
16 Our Kingdom Ministry, kvìten 1974.
17 Stráná vì, 1. 4. 1997, s. 14.
18 Stráná vì, 15. dubna 1992 str. 31; Stráná vì,
1. èervence 1995, str. 22.
19 Zmìna postoje ke krvi: Stráná vì, 15. èervna 2004,
str. 22, zmìna postoje k civilní slubì: Stráná vì,
1. kvìtna 1996, zmìna v pohledu na generaci 1914:
Stráná vì, 1. listopadu 1995 apod.
Petr Velechovský (*1977) byl do roku 1997 èlenem Náboenské spoleènosti Svìdkù Jehovových. Systematicky
se nadále zabývá historií svìdkù Jehovových. Pracuje jako
analytik.
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Nový katolický èasopis vzbudil bouølivé reakce

ÈASOPIS
PRO REBELY

Milo Mrázek

V èeských zemích vychází øádovì nìkolik desítek katolických
(èi øímskokatolické církvi blízkých) èasopisù. Mùeme je
rozliovat podle toho, zda jde o tiskoviny oficiální (poèínaje
celostátním Katolickým týdeníkem a konèe farními bulletiny,
dále pak periodika vydávaná øády a kongregacemi) a neoficiální, s církevním schválením i bez nìj, èasopisy intelektuální èi,
øeknìme, lidové, ale také podle jejich ideového zamìøení (silnì
zjednoduenì od liberálních a po ultrakonzervativní). U poslední øady pak mùeme sledovat vìtí èi mení míru shody
s oficiálním uèením øímskokatolické církve a loajality s jejím
vedením. Dále mùeme rozliit ty, které umoòují publikovat
èlánky, jejich postoje pokrývají irí spektrum názorù a èasopisy ideovì jednoznaènì vyhranìné.
ního roku, které se distribuovalo zdarma
Te Deum vychází
a neslo podtitul katolický dvoumìsíèník,
Vydavatelé neoficiálních èasopisù se vìti- pøily reakce ze strany pøedstavitelù èeské
nou nedostali do vìtího konfliktu s hier- øímskokatolické církve. Nejdøíve Miloslav
archií. K urèitému napìtí dolo mezi biskupy kardinál Vlk v prohláení publikovaném
a vydavateli mládenického èasopisu Anno v Katolickém týdeníku a na internetových
Domini èi Mezinárodního katolického re- stránkách Arcibiskupství praského zakázal
portu. Oba dnes u nevydávané èasopisy nejen distribuci ve farnostech, ale jakoukoliv
vedly svùj boj o monost distribuce ve far- podporu jeho vydavatelùm. Dùvodem podle
nostech. Druhý zmiòovaný navíc i o ozna- M. Vlka je to, e èasopis je dílem lidí
èení katolický ve svém názvu - slovo bylo napojených na z církve papeem Pavlem
nakonec vydavatelem vyòato.
VI. (sic!)3 vylouèeného arcibiskupa MarZ velké èásti právì obci ètenáøù Mezi- cela Lefebvra nebo jeho dneního nástupce
národního reportu je pak urèen nový dvou- (rovnì schismatického biskupa) Bernarda
mìsíèník Te Deum. A právì tento èasopis Fellaye, kteøí odmítají reformy po II.
vyvolal na oficiálních místech øímsko- vatikánském koncilu. Èinnost stoupencù
katolické církve i mezi vìøícími bouølivý tohoto hnutí, tedy i èasopisu Te Deum,
rozruch. Ten zaèal vlastnì u pøed vydáním povauje za nebezpeèprvního èísla, kdy jsme mohli sledovat nou proto, e vyzývají
diskusi na køesanském internetovém k neposlunosti k círportálu Christnet.cz poté, co byl uveøejnìn kevní autoritì v èele
krátký rozhovor s éfredaktorem èasopisu s papeem, jeho údajMartinem Èejkou. Ten oznaèil pøipravované nì pokládají za antiperiodikum za programovì tmáøské.1 By- krista.4
lo zajímavé sledovat horlivé odpùrce a zaVe svém dalím
stánce tiskoviny, kterou zatím nikdo jetì prohláení z poèátku
neèetl. Zanedlouho se redakce Christnetu, kvìtna je praský arcikterý je jinak otevøený rùzným pohledùm biskup jetì ostøejí.
a názorùm, za publikování tohoto rozhovo- Lefebvristy obvinil z toru omluvila s tím, e nevìdìli, kdo Martin ho, e neuznávají platÈejka je a jací lidé za èasopisem stojí.2
nost katolických svátostí.5 Hovoøí o extréExtrémisté, heretici a podvratné ivly
mistech a o ivlech,
financované z Ameriky
kteøí vystupují na taBrzy po vydání prvního èísla v bøeznu leto- kových akcích, jako je
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Pochod pro ivot.6 Jmenuje konkrétní lidi,
kteøí za vydáváním stojí. Kromì knìí
z Knìského bratrstva sv. Pia X. (FSSPX)
zaloeného M. Lefebvrem je zmínìn známý
publicista Michal Semín (On je s nimi
osobnì i s celou rodinou úzce propojen).7
Èetí a moravtí biskupové se od èasopisu
oficiálnì distancovali s tím, e jeho
vydavatelé nemají právo oznaèovat jej jako
katolický.8 Biskup D. Duka k tomu uvedl:
Tento èasopis z hlediska církevní disciplíny není katolický. Pro nás je symbolem
tradice pape. Nemùeme tvrdit, e existuje
tradice bez papee. Tím se tito lidé dostávají mimo základní proud.9
Kauza Te Deum rozpoutala diskuse na
mnohých internetových stránkách. Nejbouølivìjí veøejná diskuse byla asi na oficiálních
stránkách Arcibiskupství praského. To ji
potom muselo zastavit, k èemu dosud zatím nikdy nedolo. Ale i oficiální èlánky zde
publikované byly dosti ostré. Vedle zmínìných prohláení kardinála Vlka se psalo
o heretickém jednání a podvratné èinnosti financované z Ameriky.10
Redaktoøi dvoumìsíèníku na tato obvinìní reagovali bezprostøednì na internetových stránkách redakce pøedevím tím, e
proklamovali svou úctu k papeskému
úøadu i k samotnému souèasnému papei
Benediktu XVI. Mnohé z toho, co bylo
v oficiálních odsouzeních, oznaèili za nepravdivé a celý tón vyjádøení za nenávistný.
Pochybili-li jsme v tomto ohledu a neúmyslnì nesplnili podmínky stanovené
kanonickým právem, pak jistì k sjednání
nápravy staèila otcovská domluva. Bohuel
jsme se místo toho doèkali nenávistného
útoku od naeho církevního otce, píe se
v závìru redakèního prohláení v souvislosti
s pouíváním oznaèení katolický.11 Toto
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oznaèení se redaktoøi skuteènì rozhodli
z podtitulu vykrtnout. Redakce se naopak
ohradila proti nálepce lefebvristický nejen
pro její pejorativní konotace, ale i pro fakt,
e ne vichni spolupracovníci èasopisu se
hlásí k aktivitám FSSPX.
Knìz z FSSPX T. Stritzko v rozhovoru
pro Te Deum øíká: Na proháení kardinála
Vlka je zajímavé i to, e je postaveno na
popøení ideologie náboenské svobody 12
a svobody svìdomí. [ ] Nezakazuje tento
èasopis pouze íøit, on ho zakazuje i kupovat, a tím i èíst. Vìøící si u tedy nemají na
vechno vytváøet vlastní názor, ale poslouchat své pastýøe. Kardinál Vlk po dlouhých
letech sáhl ke katolickému principu, ale nikoliv k hájení katolické víry. Také návrat
k oznaèení heretik a schizmatik je hluboce
pøedkoncilní.13
Bùh, vlast, rodina
Témata jednotlivých rubrik dvoumìsíèníku
odpovídají cílové skupinì ètenáøù. Na prvním místì jsou to katolíci, kterým má èasopis pomáhat orientovat se v církevní
nauce i v rùzných fenoménech dnení
doby. Druhou cílovou skupinou jsou ti,
kteøí hledají pravdu.14 Èasopis tak má i jistý
Hymna èasopisu Te Deum
Je veèer, stmívá se. Utichlo koloseum
Pøi louèích zpívá se Te Deum, Te Deum
Stráe jsou pozorné. Venku se rychle eøí
A hlasy pokorné zpívají pøed veèeøí
Tobì, Boe, Tobì náleí nae ití
Vem si nás k sobì, a Tvoje svìtlo svítí
Do naich duí. Na ití potìilé
To co jen tuím, zjeví se v plné síle
Císaø si podává ovoce v zlaté míse
A elmy hladové arénou rozhlíí se
Sám Jovi pøihlíí, co bude následovat
elmy se pøiblíí a není se kam schovat
Te Deum, Te Deum u due porouèíme
Te Deum, Te Deum, brzo Tì uvidíme
Pùjdeme za Synem, za Jeho jasnou záøí
A tady zahynem, staneme pøed Tvou
tváøí
Tobì, Boe, Tobì náleí nae ití
Vem si nás k sobì, a Tvoje svìtlo svítí
Do naich duí. Na ití potìilé
To co jen tuím, zjeví se v plné síle
Te Deum, Te Deum
Text: Tomá Hamet, v mp3 ke staení
na http://www.tedeum.cz/downoad.htm.
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misijní rozmìr, pøièem tato misie je zamì- mentní uskupení je nejvýraznìjí. Napø.
øena nejen na nevìøící, ale i na køesany televizní pøedvolební spot PaS byl doprojiného vyznání. (Výraznì neekumenický vázen písní písnièkáøe Tomáe Hameta,
pøístup je pro èasopis Te Deum charak- jeho text dalí písnì je oficiální hymnou
teristický. Protestantismus je jednoznaènì èasopisu. éfredaktor M. Èejka je zároveò
oznaèován za herezi, pravopøedsedou strany Národní sjedslavní jsou schizmatiky.) Sám
nocení (NSJ), které je souèástí
éfredaktor v ji zmínìném
volební koalice PaS. Ta se svým
rozhovoru pro Christnet.cz
názvem hlásí k prvorepublikové
tuto druhou skupinu ètenáøù
politické stranì vedené K. Krablíe charakterizuje jako remáøem. Organizaèní koøeny
bely bouøící se proti svìtu,
souèasného NSJ, které vzniklo
protoe být dnes katolíkem
na poèátku tohoto desetiletí,
je nejodvánìjí forma rebesahají k ultrapravicové Vlastelie.
necké frontì, v ní dolo k zajíIdeový program èasopisu
mavému setkání èásti nacionaje v prvním èísle kromì relistické skinheadské subkultury
Nový mení obøad
dakèního úvodníku vyjádøen
s tradicionalistickými katolicje jedním z hlavních
dùvodù nesouhlasu
i samotným prvním èlánkem
kými kruhy soustøedìnými napø.
nìkterých øímských
O pravdì nebeského patkolem èasopisù Pochodeò dnekatolíkù s vývojem
rona èasopisu Maximiliána
ka a Nové obzory.19
církve po II. vatikán15
ském
koncilu.
Kolbeho: Pravda je jenom
Dalím výrazným tématem
Obálka z publikace
jedna, tou je neporuená Knìského bratrèasopisu je rodina. Nìkolik
stva sv. Pia X.
katolická víra a jen ona mùe
rubrik je zamìøeno na praktické
být základem tìstí jednotrady a výmìnu zkueností z rolivcù i celého lidstva. A právì snaha o apli- dinného ivota, pøedevím výchovu dìtí.
kaci této jediné pravdy v ivotì lidí a celé Jedna rubrika je vìnována receptùm na
spoleènosti je spoleèným jmenovatelem zboná jídla.
vech èlánkù v èasopise. Èást rubrik se vìOsobitý charakter èasopisu dávají rubnuje katolické spiritualitì postavené na riky kulturní, které se urèitým zpùsobem
tradièní (tridentské) liturgii a na pravovìrné odliují od èistì katolických témat. Snad
dogmatice. Vysvìtlování, obhajování a vy- proti oèekávání se setkáme s recenzemi na
zdvihování nemoderních èlánkù katolické filmy èi knihy, které nejsou nutnì jednovìrouky (samospasitelnost øímskokatolické znaènì zboné a stoprocentnì katolické.
církve, uèení o limbu16 apod.) jsou pro nový Naopak na literaturu, která tyto charakèasopis typická.
teristiky splòuje, jsou recenzenti ochotni
Dalí rubriky se vìnují spoleèenským pohlíet i s urèitým despektem.20 Redaktoøi
a politickým otázkám, jejich spoleèným periodika se zjevnì snaí dát apologetickéjmenovatelem je pøedevím kulturní válka.17 mu zamìøení èasopisu takový rozmìr, kdy
Velký prostor je vìnován takovým tématùm, se ke kultuøe tohoto svìta nepøistupuje
jako jsou interrupce, eutanázie, homose- jen jako k nìèemu patnému, ale jsou
xuální hnutí apod., pøièem se poukazuje pøipraveni v ní hledat zrnka pravdy, by to,
nejen na nesluèitelnost tìchto jevù s kato- e její plnost je pouze v øímskokatolické
lickou mravoukou, ale i na moný nebez- církvi, je vdy podtreno. Typickým pøípeèný totalitní aspekt ideologií, z nich kladem tohoto je ivotopis O. Wildea, jeho
jejich prosazování vychází. Napø. nyní u bouølivý ivot není popisován jen jako
bývalý poslanec Parlamentu ÈR J. Karas nemravný a z katolického hlediska odv èlánku Bude za nás myslet Velký bra- souzeníhodný, ale pøedevím jako nabitý
tr?18 poukazuje na to, jak normy zrovno- touhou po pravdì, kterou spisovatel naprávòující homosexuální svazky s hetero- konec na smrtelné posteli pøijímá svým
sexuálními pøibliují evropskou spoleènost vstupem do øímskokatolické církve. Èlánky
v Te Deum jsou prokládány básnìmi
orwellovské antiutopii.
Zájem o politiku není vyhranìnì stra- J. Durycha, V. Renèe, J. Zahradníèka, ale
nický. To bylo patrné na pøedvolebním vy- také P. Verlaina. Je patrné, e redaktoøi
dání èasopisu, ve kterém byly jako volitelné nového èasopisu chtìjí svým zpùsobem
pøedstaveny hned ètyøi kandidující subjekty: navázat na tradici prvorepublikového Øádu,
ODS, KDU-ÈSL, Koruna èeská a Právo Durychova Rozmachu èi vydavatelské èina Spravedlnost (PaS). Nicménì vazba re- nosti J. Floriana ve Staré Øíi.
dakce na poslednì jmenované mimoparla-
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Kritika pokoncilní církve
Nejkontroverznìjí místa v dvoumìsíèníku
jsou ta, která jsou vìnována kritice pokoncilního smìøování øímskokatolické církve
a jejího souèasného vedení. By se zdaleka
nejedná o jedinou ani o dominantní náplò
nového èasopisu, setkáme se na nìkterých
místech s více èi ménì razantním odsouzením aktivit èi postojù oficiálních pøedstavitelù církve. Spoleèným pøedmìtem této
kritiky je údajné pøíliné pøizpùsobování se
duchu doby. Hned v prvním èísle je velmi
ostøe kritizován praský arcibiskup (potamo Vatikán) za udìlení vatikánského vyznamenání bývalému rektorovi UK I. Wilhelmovi za likvidaci bývalého vedení
praské katolické fakulty. (Laureát se
v èlánku ocitá v nelichotivé spoleènosti
pornografù èi mafiánù.) 21 Ovem ve srovnání s nìkterými jinými písemnými projevy
tradicionalistického katolicismu (napø.
s lefebvristickému hnutí blízkými soukromými internetovými stránkami Contras)22 ,
je celkové vyznìní èasopisu mnohem kultivovanìjí a pozitivnìjí.
Na co kauza Te Deum poukazuje
Je pøedèasné dìlat jakékoliv závìry z kauzy
Te Deum. Jistì vak ukazuje, e jde v èeské
øímskokatolické církvi o velmi citlivou záleitost. Co mùeme øíci nyní, je, e vydavatelé nového èasopisu ukazují jistou specifickou tváø katolicismu (nakolik je autentická èi nikoliv, není nyní pøedmìtem naich
úvah). Rozhodné odmítnutí èeských a moravských biskupù, kterého se v této podobì
zatím nedostalo ádnému jinému èasopisu,
ukazuje zase katolickou hierarchii v jiném
svìtle, ne v jakém je obvykle prezentována
v médiích. Ta èasto vedení øímskokatolické
církve vykreslují jako nemonì konzervativní a bránící se pokrokovým a modernímu
svìtu otevøeným mylenkám. Nyní katolickou hierarchii vidíme v opozici vùèi konzervativním hnutím. Z religionistického a sociologického hlediska je zase zajímavé
sledovat to, jak se do oficiálního církevního
diskursu navracejí výrazy jako heretik
a schismatik a jaký obsah se tìmto pojmùm pøidìluje.
n

Poznámky
1 Te Deum bude veskrze tmáøský èasopis. Rozhovor
s éfredaktorem nového katolického èasopisu Te Deum
Martinem R. Èejkou [online], Christnet.cz, 15. 3. 2006
[staeno 26. 6. 2006], URL: http://www.christnet.cz/
magazin/clanek.asp?clanek=2528.
2 éfredaktor nového èasopisu Te Deum je zároveò éfredaktorem Revue Katolik [online], Christnet.cz 16. 3.
2006, [staeno 20. 4. 2006], URL: http://www.christnet.
cz/magazin/zprava.asp?zprava=10750.
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Øímskokatolická hnutí prosazující tridentskou liturgii
Tradicionalistická hnutí v øímskokatolické církvi jsou rozmanitá a jsou mezi nimi
podstatné rozdíly, ale èasto dochází k jejich zamìòování. Jedním je Knìské bratrstvo
sv. Pia X. (Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii X, FSSPX) zaloené arcibiskupem
M. Lefebvrem (1905-1991) po II. vatikánském koncilu (1962-1965) primárnì jako
vzdìlávací instituce pro kleriky, kteøí chtìjí být formováni v tradièní, pøedkoncilní
spiritualitì. Bratrstvo pùvodnì získalo schválení Vatikánu,
po narùstajícím napìtí mezi hnutím a vedením církve vak
v roce 1988 Lefebvre vysvìtil ètyøi biskupy bez souhlasu
papee. Ten jej i nové biskupy za to exkomunikoval. Knìí
z FSSPX exkomunikaci neuznávají a i nadále pøi mi vzpomínají papee a místní biskupy (biskupové FSSPX mají statut
pouze svìtících, nikoliv diecézních biskupù). V souèasné dobì
probíhají oficiální jednání mezi zástupci FSSPX a Vatikánem
o moném oficiálním zaèlenìní organizace do církve. Centrum
hnutí je ve výcarském Ecône, kde se nachází knìský semináø. Po svìcení roku 1988 se od Lefebvrova hnutí oddìlili ti
knìí, kteøí nechtìli stát mimo spoleèenství s papeem. Zaloili Knìské bratrstvo sv. Petra. Slouí tradièní tridentský
obøad, ale plnì uznávají závìry posledního koncilu. Tento
Arcibiskup
Marcel Lefebvre.
postoj je zastáván i laickým hnutím Una Voce, jeho smyslem
je právì prosazování a uchovávání tridentské liturgie v ivotì
církve. Naopak zcela nekompromisnì se k pokoncilní církvi staví tzv. sedisvakantisté,
kteøí odmítají legitimitu papeù po Piovi XII. (1876-1958) a svatý stolec prohlaují za
neobsazený (sedes vacans). Toto hnutí je rozdìlené do nìkolika vzájemnì se neuznávajících proudù. Dalí radikální podobou tradicionalismu je tzv. konklávismus. Ten
narozdíl od sedisvakantismu nehovoøí o doèasném neobsazení papeského úøadu, ale
naopak svolává konkláve a volí pravé papee. I toto hnutí je velmi rozdrobené. Patrnì
nejznámìjí je Jedna svatá, obecná a apotolská církev palmariánská, v její èele stojí
pape Petr II. Pravá katolická církev je zase je vedena papeem Piem XIII. I u nás,
by velmi nevýraznì, pùsobí Latinská církev, její pape pøijal jméno Linus II.
Milo Mrázek
3 Ve skuteènosti byl arcibiskup Lefebvre exkomunikován
a v roce 1988 Janem Pavlem II.
4 Praský arcibiskup varuje pøed èasopisem Te Deum
[online], Praská arcidiecéze, 31. 3. 2006 [staeno
27. 6. 2006] URL: http://www.apha.cz/vypsat.php?ide=
2002&page=lefebvristi&datum=ano.
5 Ve skuteènosti Lefebvrovi následovníci na rozdíl od tzv.
sedisvakantistù platnost svátostí vysluhovaných v pokoncilním ritu nezpochybòují.
6 Pochod pro ivot poøádá Hnutí pro ivot, jeho pøedstavitelka Zdeòka Rybová se od lefebvristického hnutí
výslovnì distancuje (Kadý zná pocit, kdy se èlovìku
zastaví srdce. Dokonèení rozhovoru se Zdeòkou
Rybovou [online], Christnet.cz, 17. 5. 2006 [staeno
31. 8. 2006], URL: http://www.christnet.cz/magazin/
clanek.asp?clanek=2584) a na letoním pochodu ádný
jeho pøísluník oficiálnì nehovoøil. Naopak zde mìl proslov královéhradecký svìtící biskup mons. Kajnek.
7 Slovo kardinála Vlka k problematice kolem èasopisu
Te Deum [online], Praská arcidiecéze, 2. 5. 2006
[staeno 27. 6. 2006], URL: http://www.apha.cz/
vypsat.php?ide=2077.
8 Stanovisko biskupù k èasopisu Te Deum [online],
Praská arcidiecéze, 3. 4. 2006 [staeno 27. 6. 2006],
URL: http://www.apha.cz/vypsat.php?ide=2079.
9 Kriminál nauèí èlovìka toleranci. Pokraèování exklusivního rozhovoru s biskupem Dominikem Dukou [online],
Christnet.cz, 22. 5. 2006 [staeno 14. 3. 2006], URL:
http://www.christnet.cz/magazin/clanek.asp?clanek=
2589.
10 Informace k oivení aktivit schizmatického lefebvristického hnutí [online], Praská diecéze, 3. 4. 2006
[staeno 27. 6. 2006], URL: http://www.apha.cz/
vypsat.php?ide=2004&page=lefebvristi&datum=ano.
11 Vyjádøení redakce èasopisu Te Deum k nepravdivým
výrokùm praského arcibiskupa kardinála Miloslava
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Vlka, internetové stránky èasopisu Te Deum [staeno
31. 8. 2006], URL: http://www.tedeum.cz/texty/vyjadreni
_ad_abp_vlk.htm.
Dekret o náboenské svobodì II. vatikánského koncilu
patøil právì mezi ty, které M. Lefebvre nejvíce kritizoval
a odmítl jej podepsat.
Rozhovor s P. Tomáem Stritzkem, FSSPX, 3/2006,
s. 20.
1/2006, s. 3.
Je to poslední text M. Kolbeho, který napsal pøed svým
uvìznìním v koncentraèním táboøe, ve kterém zahynul.
Tedy místì, kam pøicházejí due zesnulých nepokøtìných
dìtí.
Culture wars je pojem, který se objevuje nejdøíve v americké sociologii, která jím chtìla uchopit narùstající
polarizaci spoleènosti v citlivých mravních otázkách.
1/2006, s. 7.
Miroslav Mare, Pravicový extrémismus a radikalismus
v ÈR, Barrister & Principal a Centrum strategických
studií, 2003. s. 247-250, 307-312, 391-393, 283-296.
Mare NSJ narozdíl od Vlastencké fronty neoznaèuje
jako organizaci extrémistickou, ale pouze jako pravicovì
radikální. Samo NSJ se oznaèuje jako strana
konzervativní a nacionalistická. (Oficiální stránky
dostupné z URL: http://www.nsj.cz.)
Srov. P. Píchlová, Polská varianta angaované poezie,
1/2006, s. 36.; tá, Èernobílá spirituální poezie,
3/2006, s. 52.
R. Malý, Mùj návrh na rytíøe Øádu sv. Øehoøe Velikého, 1/2006, s. 8-9.
Dostupné z URL: http://www.contras.wz.cz. Redaktor
stránek vystupuje pod pseudonymem Jan Nebadal.

Mgr. Milo Mrázek (*1974) pøednáí na Katedøe religionistiky a filosofie Filozofické fakulty Univerzity Pardubice.
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Existuje uvnitø náboenstvích tradic polarita postojù, nebo mùeme spíe hovoøit o spektru?

KONZERVATIVNÍ
A PROGRESIVNÍ
PODOBY NÁBOENSTVÍ
Ivan O. tampach

Vidìno urnalistickou optikou se musí ve eventuelnì zajímavé na náboenské scénì rozpadat
do dvou táborù, a ty musí mezi sebou vést lítý boj. V tomto èernobílém schématu se do té èi
oné z obou rolí, do role svìtlonoù nebo nepøátel pravdy, podle potøeby, napø. podle politické
objednávky, obsazují obhájci progresivní pøíp. liberální nebo konzervativní èi tradicionalistické
koncepce. Ve skuteènosti je tolik postojù, kolik je jednotlivcù a vymezených skupin. Vechny
minulé a souèasné postoje k náboenství lze nakonec opravdu naházet do dvou velkých
pojmových kontejnerù. Jednoduché, binární setøídìní je témìø s jistotou ideologicky pøedpojaté.
Nabízejí se i sloitìji uspoøádané do kály èi spektra postojù bez odesílání (hypotetických)
pólù nebo aspoò jejich krajních podob na smetitì dìjin. Kdo je k tomu svolný, bude ochoten
se na náboenské postoje podívat i historicky. Postoje se toti neuplatòují èirou náhodou
nebo podle osobní libovùle. Spíe na sebe konsensuálnì nebo kriticky navazují.
Tradièní ortodoxie
Za východisko pokládejme pøirozenou péèi
køesanù o èistotu a úplnost víry, tedy snahu
slavit Boha pravým zpùsobem.1 Víra je pøedevím praktický ivotní postoj. Je to dùvìra a spolehnutí na Boha, který v Jeíi
Kristu nabízí záchranu lidem. Není ale bezobsaná. Je i souhlasem s urèitými mylenkami, o kterých se nemùeme pøímo pøesvìdèit, protoe jsou principálnì netestovatelné.2 Víra se projevuje èiny, ale také slovy.
Církev svou víru oficiálnì vyznává (a uèí)
v textech, jako je krédo,3 konfese,4 katechismus.5 Jednotlivá závazná výpovìï se
oznaèuje jako èlánek víry (articulus fidei).
V tradiènì pojaté ortodoxii je souhlas s tìmito tezemi spíe jakousi nepøímou indikací
pravovìøí. Formulace èlánkù víry se udála
v bohatém kulturním kontextu. Je tedy
zøejmé, e èlánky jsou pouze analogicky
(tedy nejednoznaènì) platné.
Verbální ortodoxie
Jako významný a rùznì hodnotitelný pøedìl
v køesanských dìjinách mùeme vidìt
situaci od 4. století, kdy èlánky víry zaèala
garantovat státní autorita a nesouhlas s nimi se stal státnì stíhaným zloèinem. Sankce
u døíve pøidruované k èlánkùm víry se
staly hmatatelnými. Církevními autoritami
pøedepsané tresty za vìrouèné odchylky se
vyvíjely od uloených kajících skutkù pøes
vyhnanství a po vìznìní a trest smrti (ob-
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vykle milosrdnì, bez prolití krve, tedy
upálením zaiva). Takto pojatý èlánek víry
se oznaèuje výrazem dogma. Slovo samo
pøes svou odlinou etymologii6 bylo pùvodnì uíváno ve smyslu dekret èi naøízení.
Posléze u jde o oficiálnì uloený a poslunì
vyznávaný èlánek víry. Víra se pozvolna
v bìném chápání (nikoli v oficiální interpretaci) redukuje na souhlas s dogmaty
a jinými autoritou pøedloenými tezemi,
jednotlivì i s celým jejich souhrnem.
Reformaèní proudy od 16. století
Impuls reformátorù byl zpoèátku existenciální, orientovaný na praxi duchovního
ivota, ale posléze se reformátoøi sami podíleli na vytváøení textù, které jejich podnìty
stabilizovaly. Jejich spolupracovníci a pokraèovatelé vytvoøili jakousi alternativní
ortodoxii. Je uloena v souboru, kterému
se pak zaèalo v hlavních reformaèních
vyznáních øíkat symbolické knihy. Své
mínìní o otázkách víry tito autoøi pokládali
za ortodoxní, mínìní nereformované vìtve
latinské církve, ale i mínìní jiných reformaèních vìtví pokládali za heretická a stíhali je
kletbami. Takto se po jistou dobu k sobì
chovaly vechny zúèastnìné vìtve køesanstva.
K luterským reformaèním podnìtùm se
svým zpùsobem vraceli od druhé poloviny
17. století pietisté. Pro nì byla podstatná
osobní zbonost, mluvili o obrácení a znovu-

zrození, pøijetí Jeíe do srdce, zdùrazòovali
osobní svìdectví o Jeíi Kristu slovy i skutky. Organizace, obøady a také vìrouka symbolických knih a teologie nebyla pro nì tak
dùleitá. Staèila jim Bible. V ní se jako
dùleitý jevil morální a duchovní smysl
textù, ménì jejich doslovný historický vý-

Jedním ze symbolù tzv. islámského fundamentalismu se stal ájatolláh Chomejní. Na obrázku z Encyklopedie náboenství (Karmelitánské nakladatelství,
1997) je na plakátu nad hlavami íránských en.
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znam. Tam bývá hledán koøen køesanského
teologického liberalismu.
Toto pojetí, zastávané v rùzné intenzitì,
postupnì získalo silnou pozici v hlavním
proudu svìtového protestantismu, v církvích luterských, reformovaných, unionovaných a anglikánských. Vedle pietistického
dùrazu na srdce a jeho odtud odvozené
vlanosti k církevním textùm se na rozvoji
náboenského liberalismu podílela i souèasná osvícenská náboenská ideologie.7
Navazující hnutí
v øímskokatolickém prostøedí
Hnutí podobné liberálnímu protestantismu
vzniklo na pøelomu 19. a 20. století v øímskokatolickém prostøedí. Dostalo se mu
oznaèení modernismus. lo o iroké spektrum od naivního pøejímání schémat novovìké, osvícenstvím utváøené kultury do prostoru víry, a po snahu George Tyrella
a Alfreda Loisyho pøispìt k obnovì církve
ve svobodì z jejích koøenù. Typickými
projevy byla snaha o emancipaci tváøí v tváø
církevní autoritì, poèátky ekumenického
a mezináboenského dialogu, porozumìní
pro moderní humanismus a snaha o spolupráci s ním. Po krizi a odsouzení modernismu pokraèovala v podobných snahách
opatrnìji théologie nouvelle. Tato nová
teologie byla zpoèátku té odmítána,
uplatnila se vak na II. vatikánském koncilu
(1962-1965) a její pøedstavitelé (napø. Yves
Congar, Dominique M. Chenu, Henri de
Lubac) byli po døívìjích potíích osobnì
ocenìni na konci ivota.8
Konzervativní reakce
Klasickou podobu køesanské ortodoxie
mùeme oznaèit jako tradièní, protoe je
dynamická, je v pohybu, v procesu tradování od zakládajících událostí a jejich
bezprostøedních svìdkù a úèastníkù pøes
vechny generace k souèasnosti a dál.
Naproti tomu verbální ortodoxie (která
formuluje korektnì a bez irí souvislosti)
proud tradice zastavuje. Jakoby se oèekávalo, e z paøezu vyraí vìtve, odìjí se
listím, kvìty a plody. Pravé slavení Boha
a správné mínìní ve vìcech víry se najednou
jeví jako cosi statického, je to vlastnì u
jen soubor textù. Tyto mylenky mají tvoøit
dokonalou stavbu, katedrálu posvátného
vìdìní.
Tendence reagující na liberalismus
a modernismus mùe být oznaèena jako
náboenský konzervativismus, protoe tu èi
onu etapu náboenských dìjin, tu èi onu fázi
postupného formulování doktríny
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Tradicionalismus v pravoslaví
Napìtí mezi progresivními a konzervativními
proudy je patrné i v pravoslavné církvi. Institucionální podobou tradicionalismu v øecké církvi
je tzv. starokalendáøní hnutí, které je v opozici
proti modernizaèním projevùm, jejich výrazem
je zavedení nového kalendáøe ve 20. letech 20.
stol. Hnutí samo je rozdìlené a nalezneme mezi
nimi umírnìné tradicionalisty v tzv. Synodu v resistenci, kteøí vedle ekumenismu vystupují i proti nacionalismu, fundamentalismu
a protizápadním a konspiraèním náladám rozíøeným v øecké církvi a vyvíjejí úspìnou
misijní èinnost po celém svìtì,1 i znaènì rozdrobené, uzavøené extrémisty, kteøí se
povaují za jediné pravoslavné køesany. Nicménì vechny proudy jsou v silném napìtí
s vedením oficiální øecké církve a konstantinopolským patriarchou. Na obrázku jsou
mnii z athonského klátera Esfigmenou, který je obýván radikálními starokalendáøníky
a které se zatím neúspìnì konstantinopolský patriarcha snaí z mniské republiky
vyhnat i pomocí násilí. Nad kláterem vlaje vlajka s nápisem Pravoslaví, nebo smrt.
M. Mrázek, zdroj obrázku: http://www.esphigmenou.com/
1 Viz rozhovor s biskupem tohoto synodu in Dingir 2/2004, s. 62-64.

a praxe povauje za normativní. Ji chce konzervovat. Podle konzervativismu je tøeba se
vracet od pozdìjího neuspokojivého
vývoje k normativní minulosti. Napøíklad
v øímskokatolickém prostøedí ti, kdo odmítli
umírnìný i radikální modernismus i théologie nouvelle a její souèasné akademické
a praktické dìdictví, pokládají (obvykle
nereflektovanì) za normativní katolicismus
19. století, dohasínající snad jetì v pontifikátu Pia XII. (jemu se ale napø. v tìchto
kruzích tìce vyèítá jako kompromis s modernismem exkomunikace ultrakonzervativce Leonarda Feeneye9 ).
Fundamentalismus
Konkrétní historickou podobou programového konzervativismu v protestantském
prostøedí v zásadním sporu s teologickým,
resp. náboenským liberalismem jsou (vedle
jeho meninových a spíe elitních podob,
jako je napø. anglokatolicismus) rùzné masovì rozíøené a stále vitální podoby náboenského fundamentalismu.
Zejména ve Spojených státech amerických se ujalo zvlátní dìdictví reformace,
toti radikální reformaèní proudy, resp.
jejich pozdìjí pokraèovatelé. Charakteristické pro toto prostøedí jsou vlny probuzeneckého hnutí, Born-Again Christianity,
køesanství zaloené na radikálním obrácení,
které se interpretuje jako znovuzrození,
narození shùry, èi zrození k novému ivotu.
Nìkterými svými rysy je probuzenectví
podobné pietismu. Lií se od nìj pøedevím
tím, e zdùrazòuje svébytnou biblickou
ortodoxii, soulad kázání a uèení s biblickým
textem chápaným v jakési prosté doslov-

nosti (Bùh tento text nadiktoval shùry
takový, jaký je).10 Doprovodným znakem
tohoto pojetí bývá oèekávání brzkého
druhého Jeíova pøíchodu.
Radikálové z rùzných denominací se
scházeli v posledních desetiletích 19. století
na biblických konferencích. Formulovali
struèná spoleèná vyznání (pøekraèující
hranice tradièních denominací), obsahující
nìkolik vybraných a zjednoduených èlánkù
tradièních symbolù, na prvním místì s èlánkem mluvícím o neomylnosti Bible.11 Lyman
Stewart, prezident ropné spoleènosti Union
Oil (dnes Unocal) financoval (spolu se svým
bratrem Miltonem) vydání a bezplatné
rozesílání desetitisícù exempláøù celkem
dvanácti knih vìnovaných tìmto selektivním
èlánkùm víry v letech 1909-1920. Publikace
se souhrnnì oznaèovaly jako Fundamentals
(tj. Fundamenty èi Základy) a hnutí od nich
odvozené se záhy samo oznaèovalo a okolím bylo oznaèováno jako fundamentalismus.
Podobné tendence v návaznosti na to
nebo nezávisle na tom vznikaly i v jiných
køesanských vyznáních. V øímskokatolické
církvi byly oficiální reakcí na ji zmínìný
modernismus a zahrnovaly kromì jiného
i skládání rozsáhlé antimodernistické pøísahy, zakládání tajných výborù bdìlosti,
vytvoøení udavaèské atmosféry a pøímé
pronásledování jinak smýlejících teologù.
Pøímý vliv amerického fundamentalismu se
také silnì uplatnil v nìkolika posledních
desetiletích v nìkterých èástech svìtového
pravoslaví.
Inspiraci nebo aspoò analogii mùeme
také spatøovat v pøíklonu ofenzivních arab-

85

t é m a
pøinesl nebo jen otevøel, a tradicionalisty, kteøí s odùvodnìním, e koncil nic nestanovil jako plnì závazné dogma èi jako kánon, s obnovnými koncilními a pokoncilními iniciativami nesouhlasili.
Od této terminologie se pozvolna ustoupilo, protoe je
nevýstiná.
Dnes se èasto první smìr
oznaèuje jako modernistický
nebo (pro odliení od døívìjího sporu) jako neomodernistický. Bývají k nìmu poèítáni aktivisté ekumenického
Øímskokatolický konzervativní arcibiskup Marcel
dialogu, zejména dialogu tzv.
Lefebvre svìtí v Ecône 28. 6. 1988 ètyøi biskupy.
zdola, praktici mezináboO Lefebvrovi viz té v èlánku na str. 81-83.
Foto: http://www.seminaire-econe.com
enských vztahù, zejména ti,
kteøí avizují sdílenou náboských nacionalistù ve 20. století k pøísné enskou identitu,13 signatáøi petice My jsme
reformní kole wahhábíja, ke smìru dnes církev, pøíznivci laskavìjího jednání s hoznaènì rozíøenému a dále svým vlivem ros- mosexuálnì orientovanými lidmi a lidé uvatoucímu pod obecným oznaèením islámský ující o dalích monostech rovnoprávného
fundamentalismus. Je mu vìnována me- zapojení muù a en do rùzných slueb
diální pozornost zejména pro jeho obèasné v církvi.
extremistické výstøelky.12 V íitském isláKe konzervativcùm na hranicích øímmu zaujala kola dvanácti (zvaná té Da- skokatolické identity bývají poèítáni stoufarí) ostrý programovì konzervativní po- penci Knìského bratrstva svatého Pia X.
stoj, v kontrastu napø. s integrativními (tzv. lefébvristé14 ) a vedle nich radikálnìjí
a dialogicky otevøenými alevity.
a rozíøenìjí sedisvakantisté,15 jako i na
K èlánkùm víry vykrojeným z organic- nich nezávislí nebo od nich odvození stoukého celku tradièní ortodoxie a k èlánkùm penci èetných souèasných vzdoropapeù,
konstruovaným ranými fundamentalisty napø. Lina II.16 a Pia XIII. I uvnitø øímpøistoupily nové agendy, které jsou zrcad- skokatolické církve jsou obdobné skupiny,
lovým obrazem pozdìjího vývoje mezi napø. Knìské bratrstvo sv. Petra, Milites
náboenskými liberály: odmítání potratù, Christi (Kristovi vojáci), osobní prelatura
odmítání homosexuálních praktik a zejména Opus Dei (Boí dílo), spíe na obnovu traakceptace partnerských dvojic církvemi dièní latinské liturgie zamìøené hnutí Una
a státy, jako i akceptace sluebníkù církví, voce (Jedním hlasem). Mezi tìmito køídly
kteøí se otevøenì pøiznali k homosexuálnímu se postuluje støed chápaný jako rùznì ipartnerství. Speciálnì v USA se k tomu roký. V èeském øímskokatolickém prostøedí
jetì pøimyká spíe politická agenda, pod- se uplatòuje koncepce extrémnì úzkého
pora tzv. útlého státu (neoliberalismus støedu teoreticky i prakticky zastávaná smìnebo dokonce extremistické libertariánství), rodatným èeským teologem Otou Mádrem
obhajoba práva volnì nosit a iroce uívat (*1917).
støelné zbranì. Proslulé jsou konkrétní výV protestantském prostøedí se èasto
zvy fundamentalisticky ladìného televizního postulují dvì køídla. Jedno oznaèované
evangelisty Pata Robertsona k zavradìní nadále jako teologický nebo náboenský
venezuelského presidenta Hugona Cháveze. liberalismus snad pøevládá v lidových
církvích navazujících na hlavní vìtvì reforSouèasná polarizace náboenské scény
mace (luteráni, reformovaní, anglikáni)
Popsaný sloitý vývoj na náboenské scénì v Evropì, Americe a Austrálii a zdá se, e
bývá zjednoduován do jednoduchých, je na ústupu, co do poètu stoupencù a vlivu.
emocionálnì zabarvených schémat. V øím- Konzervativismus, nìkdy a ve fundamenskokatolickém prostøedí od II. vatikánského talistické podobì se nìkdy pauálnì pøikoncilu nastoupilo ostré dìlení na pro- pisuje evangelikální církvím.17 Nìkdy vak
gresisty, kteøí sledovali a moná i rozvíjeli vede linie rozdìlení uvnitø jednotlivých
stejným smìrem dál to ve nové, co koncil
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denominací, co dokládá napø. rozdìlení na
americké jiní a severní baptisty.
Pravoslavní bývají pokládání za konzervativní vìtev køesanstva, je to vak zjednoduené. Jsou stráci tradice, dìdictví
nerozdìlené církve, ale mají celou øádku
odváných tvùrèích osobností,18 proti nim
stojí jejich ultrakonzervativní køídlo povaující napø. ekumenismus a gregoriánský
kalendáø za bludy, Organizaci spojených
národù, Èervený køí a podobné organizace
za nástroje ïáblovy.
Polarizace zpochybnìna
Jednoduché dvojice pólù, do nich se
vtìsnává sloitost lidských situací, mají vdy
za cíl získávání pøíznivcù a eliminaci odpùrcù. Jde o èernobílé vidìní svìta bez
odstínù edi, nato rùzných barev. Vedle
konzervativcù se na evropské náboenské
scénì vynoøili tradicionalisté (zvaní té
perennialisté19), kteøí ovem pøekvapivì
pìstují intenzivní mezináboenské vztahy.
Do schématu se sotva vejde mohutný proud
køesanské teologie (a praxe) osvobození.
Jejich priority jsou vzdálené od náboenského liberalismu èi modernismu, lze je
nazvat radikálními køesany. Relativnì nové
je hnutí radikální ortodoxie20 (takto identifikováno od roku 1999, v èeském prostøedí
zatím nezastoupené) ije v kruzích anglikánských, presbyteriánských a katolických
autorù, kteøí se vracejí ke køesanství,
opøenému o patristickou a scholastickou
teologii a pìstují tradièní liturgii. Jako filosofická opora tohoto proudu slouí postmodernì interpretovaný novoplatonismus,
vedle tradièních teologických témat se
vìnují napø. teologické analýze moderního
a postmoderního mìsta, teologické interpretaci souèasného umìní, nerepresivní
interpretaci tìla a sexu, kritice politického
a kulturního liberalismu.
V judaismu bývají proudy oznaèované
jako konzervativní a progresivní spoleènì
øazeny k reformnímu judaismu, oba jsou
obvykle odmítány idovskou orthodoxií,
její nìkteøí pøedstavitelé vak vykazují
výrazné postmoderní rysy.
Zdá se, e pro úèastníka náboenského
sporu se pestrý a promìnlivý svìt náboenských postojù rozpadá víceménì na
spøíznìné a odpùrce, obvykle podle zásady
kdo není s námi, je proti nám. Kdo zachovává od náboenského hemení jistý
odstup, nebo je i uvnitø, ale ne jako straník, ten vnímá barvy a odstíny a také dìjinné promìny. Postoje pak popisuje spíe
jako spektrum nebo kálu.
n
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Poznámky
1
Slovo ortodoxie souvisí s øeckým slovem orqoV (orthos)
- správný, pravý a doxa (doxa) - sláva.
2
Nejsou to hypotetické teze interpretující empirická data,
nelze je podrobit tradièní, pozitivisticky pojaté verifikaci,
ale ani falzifikaci v duchu Karla R. Poppera.
3
Odvozeno z latinského credo - vìøím. Je to název vyznání
víry. V køesanské tradici se iroce uplatòují dva takové
texty, zvané jetì také symboly (souhrny) víry, tzv. Apotolské krédo a Nicejsko-caøihradský symbol víry.
4 Text obsáhlejí ne struèné krédo, uívaný v církvích
reformaèní tradice, napø. Augsburská konfese nebo
Helvétská konfese.
5
Cosi jako uèebnice obsahu víry, døíve psaná formou otázek a krátkých odpovìdí.
6 Od dokein (dokein) - ukazovat se správným
7
lo o poadavky, aby náboenství bylo racionální, uiteèné, výchovné a osvìtové, prospìné absolutistickému
státu.
8
Zásahy papee Pia X. proti modernismu prostøednictvím
dekretu Lamentabili sane exitu (1907) a pak obsáhlé
encykliky Pascendi Dominici gregis (1907) a prostøednictvím praktických vyetøovacích a trestních opatøení.
Èeský text obou encyklik a popis praktických opatøení
a dalích souvislostí, vèetnì pozdìjího dìdictví modernismu pøehlednì ve sborníku DOLEJOVÁ I., HRADILEK P. (eds.), Budoucnost modernismu?, Sí, Praha
1999.
9
Americký jezuita Leonard Feenney byl rozhodnutím
Svatého Oficia dne 13. února 1953 exkomunikován,
protoe nebyl ochoten akceptovat oficiální mírnìjí výklad tradièní teze Extra Ecclesiam nulla salus (Mimo
církev není spásy) poèítající pøedevím s tzv. køtem touhy, a v zásadì tvrdil, e lidé nepokøtìní v øímskokatolické
církvi nebudou spaseni a èeká je vìèné zavrení.
1 0 Pøipomíná se, e jde o doslovnost spíe chtìnou ne
reálnou, zaloenou v poèátcích na biblických pøekladech,
které jsou ovem vdy u i výklady, a e tam jde o vèítání soudobých obsahù do textù z jiného prostøedí
a jiné doby.
11 Niagarské krédo 1878, tzv. Pìtibodové krédo 1895.
12
Základem tohoto smìru je islámská právní kola salafíja,
jí do dnení podoby rozvinul novovìký vùdce reagující
pravdìpodobnì i na evropské osvícenství, Muhammad
ibn Abd al-Wahhab (1703-1792).
1 3 Podrobnìji pod záhlavím Postdialogické alternativy (str.
6-8) v èlánku TAMPACH I., Náboenská pluralita
a její (ne)zvládání, Teologie & Spoleènost, 4/2006,
s. 3 - 8.
14
Podle zakladatele arcibiskupa Marcela Lefebvra (19051991)
1 5 Název odvozen z latinských slov sedes - stolec (míní se
papeský stolec) a vacans - uprázdnìný. Sedisvakantisté
jsou pøesvìdèeni, e od smrti papee Pia XII. je papeský
stolec neobsazen. Zakladatelem a vùdcem byl døívìjí
saigonský arcibiskup Pierre Martin Ngô Ðinh Thuc
(1897-1984).
16
Tento vzdoropape má v Èechách biskupa, jím je Emanuel Koráb pùsobící ve Svitavách.
17
Není jednotné urèení kriterií. Zde mám na mysli jednodue církve, v nich (plné) èlenství závisí na osobním
postoji jednotlivce a na rozhodnutí sboru, resp. jeho reprezentace.
18
Napø. Amerièan abp. Seraphim Sigrist, polský teolog
Jerzy Klinger, Francouz Olivier Clément, ruský náboenský myslitel Nikolaj Berïajev, exilový ruský autor,
který pùsobil ve Francii, Paul Eudokimov, øecký teolog
Christos Yannaras.
19
Od latinského perennis, co je jeden z výrazù ve významu vìèný, v èetinì dostupní autoøi tohoto proudu
René Guénon, Titus Burckhardt, Huston Smith, Karen
Armstrongová. Viz té souhrnnou recenzi TAMPACH,
I. O., Knihy svìtové moudrosti, Dingir 8 (2), 2005, str.
68.
20
John Milbank, Catherine Pickstock, James K. A. Smith;
práce tìchto a dalích anglicky píících autorù èekají na
èeský pøeklad.

Doc. ThDr. Ivan O. tampach (*1946) je vedoucím
Katedry religionistiky a filosofie na Fakultì filozofické
Univerzity Pardubice.
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Podle jakého kritéria posuzovat vnitøní stav a vývoj køesanství?

OBJEV
ORTODOXIE
Jiøí Hanu

Byl jsem dlouho zastáncem tzv. politologického tøídìní jednotlivých náboenských (pøedevím køesanských) skupin, a to
z prostého dùvodu: setkal jsem se toti èastokrát s názorem,
e tøídìní na levici, støed a pravici (pøípadnì progresivismus støed - konzervatismus), ji ztratilo v náboenském prostøedí
své opodstatnìní kvùli jakési objektivní pravdì, ji garantují
vùdcové toho kterého náboenského smìru. Zároveò jsem se
setkával s jakýmsi druhem pokrytectví, kdy se sice na jedné
stranì nutnost tohoto tøídìní popírala, na druhé stranì se ho
hojnì vyuívalo pøi dehonestování èi likvidaci vnitøních
nepøátel. Dnes mám vak za to, e toto dìlení a jim podobná
jsou opravdu spíe neastná a neodpovídají v podstatì
nièemu, co víme o historii i souèasnosti náboenství. Ve svém
krátkém textu bych se rád zamyslel nad tím, proè jsou tato
tøídìní nevyhovující, pøípadnì nad tím, v jakých speciálních
pøípadech je moné je adekvátnì uívat. Omezím se pøitom na
køesanství, nebo jiná náboenství odbornì nestuduji, nato
abych se v nich cítil doma.
krétních dùsledkù v rámci ivota ve spoleèenství.
Praví a leví
Ne e by nelo v køesanství také o moc
Za prvé: tøídìní na levici - støed - pravici se
skuteènì více hodí do prostøedí sekula- a ne e by zde neexistovaly soupeøící skurizované demokratické politiky, kde jsou piny. Naopak - køesanství zná nejvánivìjí
tyto pojmy vyjasnìny, kde se zápasí o zisk boje, o nich takzvaní pohané nemìli
vìtiny a u vìtiny rozhodnutí (nikoli nejmení tuení. Kritéria pøípadných vou vech!) lze zjednoduit situaci do pøehled- lebních øádù, rozhodovacích pravomocí
ných formulací a podrobit se vùli stranických apod., a pøedevím jejich teologické zdùsekretariátù. I zde je ovem namístì zjedno- vodòování vak vychází i z premoderních
duenou trichotomii zpochybòovat, nikoli obyèejù a pravidel a v mnoha konfesích není
snad z toho dùvodu, e by ztratila smysl, urèitá politická vùle ve vnitrocírkevním
ale e se v urèitých historických konste- prostoru témìø vùbec od vìøících poadolacích promìòuje a musí se znovu a znovu vána. Pozornost se zde zkrátka soustøeïuje
definovat vzhledem k urèitým politickým na jiné vìci, jako je modlitební ivot,
subjektùm. V èeském prostøedí probìhla charitativní pùsobení, liturgické jednání,
v posledních letech zajímavá diskuse nad kadodenní zápas o mravný zpùsob ivota
otázkou, zda trojèlenné dìlení je adekvátní a pøedevím o spásu èili záchranu èlovìka.
postmoderní politice. Jakkoli se mnozí
Vìtina køesanských denominací navíc
publicisté a nìkteøí politikové vyslovili proti, nechává svým èlenùm doiroka otevøenou
souèasná politologická teorie i politická monost smýlet politicky rùznì a rùznì se
praxe ukazují na to, e je toto dìlení stále politicky angaovat. V rámci konfesí tedy
vìtinou neexistuje nìjaká naléhavá potøeba
funkèní.
V náboenském svìtì je tomu zøejmì politického rozliení. Co má tedy smysl, je
jinak, a to z mnoha dùvodù. Napøíklad køes- konstatování, zda urèitá konfese èi nìkteøí
anství nelze dnes zjednoduit do pomyslné její èlenové jsou politicky orientování - na
politické mapy u proto, e v nìm nejde vnitøní náboenský svìt je to vak nevhodné
primárnì o politický boj, ale o vnitøní pro- aplikovat. Existuje tedy baptista-pravièák èi
ívání víry, pøípadnì o adekvátní sdílení levicovì orientovaná køesanská strana.
spoleèných obsahù této víry a jejich kon- Badatelsky zajímavé je ovem vysvìtlit, zda
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a proè je urèitá køesanská skupina politicky
vyhranìná, èi co zpùsobilo zmìnu orientace.
Napøíklad má smysl se ptát, proè byl pøedváleèný èeský katolicismus spíe pravicový, zatímco pováleèný (a hlavnì pokoncilní) v øadì aspektù støedový èi støedolevicový.
Konzervativní a liberální
Za druhé: zdá se, e tøídìní na postoje
liberální - støedové - konzervativní má
v náboenském prostøedí hlubí smysl.
Odpovídá také evropskému chápání vývoje
spoleènosti, který vypadá napøíklad takto:
Po francouzské revoluci, v zásadì protikøesanské, pøichází restaurace s pokusem obnovit i veøejný vliv náboenství. To se nezdaøí, vytvoøí se spíe alternativní svìt rùzných spoleèenských sloupù: katolického,
protestantského, ale tøebas té socialistického, které spolu zápasí o due stoupencù. V tìchto alternativních svìtových názorech spolu zápasí liberálové a konzervativci, pøièem v mnoha církvích a náboenských spoleènostech vítìzí ti druzí.
Jako klasický pøíklad bývá v tomto schématu uíván øímský katolicismus, v nìm se
v prùbìhu 19. století uplatnil tzv. ultramontanismus, tj. jakýsi alternativní systém
(nejen nauky, ale i zbonosti) k modernímu
svìtu. Tento systém fungoval v podstatì
hluboko do 20. století a s jeho relikty je
moné se setkat dodnes.
Uvedený výklad má øadu slabin. Platí
pro Evropu, nikoli napøíklad pro (v mnoha
ohledech) blízkou severní Ameriku. Platí,
ale s tolika výjimkami, e je jeho platnost
moné úspìnì zpochybnit. Na katolické
stranì tento výklad problematizuje celá øada
evropských osobností, které se i k ultramontanismu pokoueli vytvoøit ne zcela liberální
alternativu (napø. v britském prostøedí kardinál Newman èi lord Acton), na protestantské stranì vývoj v rámci meních probuzeneckých církví, napøíklad metodistické,
kde fungovala lidová odbojná hnutí proti
oficiální hierarchii (staèí si pøeèíst napøíklad
román Farní letopisy od Johna Galta
z roku 1821). Nepochybnì se té s uplývajícím èasem mìnila náplò výrazù konzervativec - liberál.
V polovinì 19. století byl konzervativcem tøeba èlovìk obhajující papee, církevní stát a spojení státu s církví, na poèátku
století 20. tøeba ten, kdo u rezignoval na
svìtskou papeovu moc a kdo se ji smíøil
i s demokratickým státním uspoøádáním.
V prùbìhu 20. století situaci jetì zkomplikovalo ekumenické hnutí, které vedlo ve
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svých dùsledcích k promýlení identity
u protestantských a posléze i katolických
církví. V 60. letech u mohl být teolog, který
byl v létech 30. odsuzován jakoto liberál,
povolán ke slubì a významnému církevnímu úøadu, jiný teolog, stoupenec v podstatì velmi konzervativního náhledu na
sociální a hospodáøský øád ve spoleènosti,
mohl být odsouzen za pøíli liberální pohled
na teologické a filozofické problémy.
Dnes u je situace zcela nepøehledná.
Existují konzervativní liberálové i liberální
konzervativci, podle toho, jak kdo si tyto
pojmy interpretuje. Celou kauzu jetì
komplikuje poznání, k nìmu doli Gabriel
Le Bras a dalí badatelé - e toti èlenové
církví nikdy docela nepochopili, nevstøebali
a neaplikovali církevní nauky v jejich
úplnosti, nebo se èasto jedná o velmi
intelektuálnì nároèné systémy s celou øadou
interpretací. Jinými slovy - nìkdo si mùe
celý ivot myslet, e je konzervativní,
z hlediska církevní nauky a tradice je vak
holý liberál a vice versa.
Ortodoxní a heterodoxní
Za tøetí: jako nejsmysluplnìjí se nakonec
jeví starodávné èlenìní vnitøního stavu,
vývoje i jednotlivých nauk na opozici
ortodoxie - heterodoxie, a to z jednoho
prostého dùvodu. Vechny køesanské
konfese mají jak potøebu, tak nástroje
k tomuto vymezení èi spíe neustálému
vymezování. Vnitøní potøeba je dána stálým
vztahováním k zakladatelským textùm
jednotlivých konfesí, pøièem prim hraje
nejednoznaèný a èasto vnitønì rozporuplný
biblický text, v jeho výkladu ádná z køesanských církví èi skupin neustává.
Dílèím motivem k potøebì vymezování
ortodoxie je samozøejmì té vztah k mìnící
se okolní spoleènosti a jejím výzvám (napøíklad výzvì ke vzájemné toleranci),
popøípadì té k ostatním køesanským
denominacím - v poslední dobì i mimokøesanským náboenstvím. Zde je v sázce
nesmírnì dùleitá otázka vlastní identity,
kterou nyní proívá køesanství jako celek
(vztah k islámu, k evropskému humanistickému dìdictví apod.).
Co se týèe nástrojù, jednotlivé køesanské konfese (a ji byla jejich historie jakákoliv) mají k dispozici celou øadu zpùsobù,
jak ortodoxii od heterodoxie odliit - jsou
to ostatnì èasto zpùsoby, na nich se køesané kupodivu docela shodují, napøíklad
pomìrnì známá a uívaná metoda vztahu
mezi øádem modlitby a øádem víry, pøípadnì respektování urèitých základních

symbolických prvkù, jakým je napøíklad
køest.
Samozøejmì, i toto èlenìní je nesmírnì
problematické, napøíklad kdo a proè je
oprávnìn takovéto dìlení provádìt (zde jsou
naopak køesané v dosti zásadních vzájemných sporech). Problémy vyvstávají napøíklad i v otázce akceptace základních moderních poznatkù - jinak bude zøejmì nahlíet na problematiku základních èlánkù
víry ten, komu není cizí evoluèní náhled na
èlovìka a svìt, jinak ten, kdo se drí výpovìdí bible jako uèebnice geologie a biologie.
Pøesto se vak domnívám, e toto tøídìní je
ze vech uvedených moností nejvýstinìjí
pro uchopení vnitøího svìta køesanství
a jeho promìn. Ke slovu mùe pøijít køesanská teologie a její interpretace tradice
a specifické køesanské vidìní svìta a místa
èloveka v nìm.
Mýlil by se ovem ten, kdo by se domníval, e to, co je ve svìtì ortodoxní a co
nikoli, lze nìjak jednodue a prostodue
urèit. Urèitým, dnes ji klasickým pøíkladem
je to, co se stalo spisovateli Gilbertu
K. Chestertonovi. Ten svého èasu tvrdil, e
se snail dojít k pravdì svým vlastním
zpùsobem, svými vlastními metodami,
a nakonec s údivem zjistil, e to, k èemu
doel, je stará ortodoxie. Co ho stálo
nemálo intelektuální námahy.
I kdy se nìkomu bude zdát jeho nález
neaplikovatelný na souèasnou dobu, v ní
je samotné hledání pravdy (natopak nalezení!) zpochybnìno, pøece jen je jeho
pøíklad zajímavý z hlediska naeho tématu.
Ortodoxie (a na jejím pozadí nezbytná
a moná potøebná heterodoxie) se toti
netýká pouze nìjakých náboenských
pravd, vyjádøených navíc vìtinou nedokonalým, dìjinnì podmínìným zpùsobem.
Nakonec se týká toho, z jakého základu
vychází jakékoli lidské mylení a jednání.
Pøi ví toleranci a velkodunosti je rozliování mezi ortodoxií a heterodoxií (tedy mezi
správnými a nesprávnými mylenkami,
vedoucími ke vhodnému èi ménì vhodnému
jednání) velmi namáhavým lidským údìlem,
který mùe slouit nikoli pouze zpøehlednìní
v rámci rozmanitých køesanských skupin,
ale ujasnìní mylení vùbec.
n

Doc. PhDr. Jiøí Hanu (*1963) vyuèuje moderní dìjiny
a historiografii na Historickém ústavu FF Masarykovy
univerzity v Brnì, souèasnì pracuje v brnìnském
Centru pro studium demokracie a kultury.
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Konzervativní a progresivní proudy v Církvi èeskoslovenské husitské

DÌDICTVÍ
REFORMNÍCH IDEJÍ
Ivana Noble

V tomto krátkém èlánku budu pøistupovat k hlavnímu tématu tohoto èísla ze specifického úhlu
pohledu. Budu se zabývat tím, jak se tyto podoby potkávají, mísí, obohacují èi dostávají do
konfliktu v rùzných proudech náboenské praxe a teologické reflexe v Církvi èeskoslovenské
husitské. Za progresivní podoby budu pøitom povaovat ty, které otevírají nové horizonty, nutí
tradici k tomu, aby reagovala na nové situace, aby se promìòovala; za konzervativní pak ty
podoby, které se soustøedí na uchovávání toho, co u jsme dostali, co je tøeba spravovat nebo
snad i hlídat, aby se toto dìdictví zachovalo neporuené, nezmìnìné okolními vlivy.
Církev èeskoslovenská husitská se na naem
území zrodila jako dítì katolického modernismu v roce 1920. Její pùvodní název byl
Církev èeskoslovenská - a mìl vyjadøovat
to, e se jedná o místní podobu katolické
církve, která po nezdaøilých jednáních
s Øímem chce uvést do praxe reformní poadavky reagující na situaci katolických
køesanù na konci 1. svìtové války, po
rozpadu Rakouska-Uherska. Je tøeba novì
uchopit èeskou národní a náboenskou
identitu, co je vìc pro nás dnes moná
nejménì srozumitelná. Dále je tu sociálnì
levicová orientace, je tøeba se pastoraènì
zamìøit na skupiny lidí, kteøí houfnì opoutìjí církev, protoe se z ní cítí být vykoøenìni
- církev jako by zùstala na venkovì, ale
poèetná èást obyvatelstva se pøesunula
z vesnic do mìstských dìlnických ghett, kde
se s církví setkávají èastìji jako s tou, která
odmítá jejich problémy vidìt a zabývat se
jimi, protoe se bojí hrozby komunismu.
V neposlední øadì se zde setkáme se snahou
dovolit moderní dobì, aby vstoupila také
do církve a ustavila tam svùj øád - aby církev
demokratizovala, oprostila od pøedsudkù
a povìr, které osvícený rozum pøece mùe
vysvìtlit jinak. Vechny tyto tøi oblasti v sobì skrývaly budoucí otevøené èi potlaèené
konflikty, které urèovaly dalí vývoj Církve
èeskoslovenské.1
Snaha rozliit od sebe konzervativní
a progresivní proudy v poèátcích stejnì jako
v dalím vývoji, je velice obtíná, protoe
vdy záleí na tom, kdo, s jakými zájmy
a z jakého úhlu pohledu pojmenuje, co je
konzervativní a co progresivní. Aby tento
problém byl patrný, pokusím se na mozaiku
Církve èeskoslovenské husitské podívat
jetì z trochu vìtí blízkosti - a budu pøi
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tom sledovat tøi oblasti, v nich církev cítila
potøebu reformy.
Národní církev
Nejprve se zastavím u dalího vývoje církve národní. Bìhem první svìtové války byla
místní katolická církev vedena arcibiskupem
Pavlem Huynem, který nechápal èeskou
situaci a vydával nepøimìøená prohláení
podporující jeho rakouskou válku. Sen
o èeské církvi vedené èeskou hierarchií
tehdy pøedstavoval asi podobnì ádoucí
alternativu jako pro nai generaci církev
disidentù v dobách komunismu.
Rozpad Rakousko-Uherska mìní silové
pole a Církev èeskoslovenská tìí z nového
nadení pro svobodný národ - z nadení,

které není ji obruováno perzekucí, korigováno opozicí a které nyní kodifikuje novou
národní ortodoxii. Zkuenost promìny zde
a nyní jako by ale zakryla církvi oèi pro
dìjinnou hloubku a kulturní íøku2 køesanské tradice, z ní církev musí èerpat, aby
mohla zdravì ít. Mohli bychom tedy øíci,
e progresivní národovectví konèí rozpadem Rakousko-Uherska.
Konzervativní národovectví je pak
konfrontováno s moderním nacionalismem.
Bìhem druhé svìtové války církev musí
zmìnit svùj název na Církev èeskomoravská
a navíc - musí se vymezit proti nacionalistickým návrhùm ze strany Nìmeckých
køesanù.3 To zmìní její dalí orientaci smìrem k biblickému vyznavaèství a pøipraví

Jako modernismus oznaèujeme
hnutí nebo snahy, které smìøují k pøizpùsobení podmínkám
nové doby. Jako katolický modernismus pak oznaèujeme
mylenkový smìr v katolické teologii, který vznikl ve
druhé polovinì 19. století a snail se o to, aby katolická
teologie byla v souladu s moderní vìdou a kulturou. Byl
reakcí na novotomismus a usiloval pøedevím o to, aby
pøi studiu církevní tradice byly aplikovány moderní kritické
archeologické a filologické metody a aby zvìst církve byla
vykládána moderním zpùsobem ve zmìnìné filozofické
a spoleèenské situaci. V rùzných evropských zemích mìl
rùzné podoby. Zatímco ve Francii byl soustøedìn na
biblická studia (A. Loisy), v Nìmecku pak na dogmatické
Pius X. (1835-1914,
spekulace (H. Schell) a v Anglii na nové pojetí spirituality
papeem 1903-1914).
(G. Tyrell).
Obrázek je z èasopisu
Knìského bratrstva
Modernismus byl odsouzen papeem øímskokatolickou
sv. Pia X.
církví v r. 1907 papeským dekretem Lamentabili a encyklikou Pia X. Pascendi Dominici gregis. V r. 1910 byla naøízena v tée církvi tzv.
antimodernistická pøísaha, zruená a v r. 1967. Øada poadavkù katolických modernistù
(i kdy zdaleka ne vechny) byla realizována v øímskokatolické církvi v úsilí o aggiornamento (zdnenìní) po II. vat. koncilu.
Kamila Veverková
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dalí zmìnu názvu na Církev èeskoslovenská husitská, jí se bude chtít od nacionalismu nadobro distancovat.
Tato zmìna má v roce 1971 spolu s novými Základy víry 4 církev viditelnìji pøipojit
k dìdièkám èeské reformace. A zde pak
budeme mít dalí pøíklad toho, jak je od sebe
tìké odliit progresivní a konzervativní
proudy.
Bìhem druhé svìtové války a po ní
církev hledá alternativu vùèi národovectví,
lék na nacionalismus a oporu v novém
hledání vlastní identity. To jí poskytne hnutí,
které se stavìlo na odpor Nìmeckým køesanùm - Vyznávající církev.5 Její výraznì
protestantská teologie shora, kdy ve stojí
a padá Boím zjevením v Písmu, pøedstavuje
ádoucí alternativu vùèi nacionalismu i vùèi
protestantskému liberalismu, který nemìl
sílu se nové ideologii bránit. Sluebníkùm
Církve èeskoslovenské, kteøí byli od roku
1933 o roku 1950 vychováváni na evangelické Husovì fakultì, nebyla tato orientace
cizí.
Protestantský biblicismus doplnìn pozdìji o idovsky inspirovanou personalistickou teologii6 nìkteré dveøe otevíral, ale
jiné uzavíral. Znamenal posílení distance od
katolicismu, z nìho církev vyrostla. Tato
distance se objevovala ji v døívìjích letech,
ale spíe v heslech obhajujících schizma7
ne v tom, e by církev ve velkém mìøítku

zaèala èerpat z odliné køesanské tradice,
ne je ta, z ní se zrodila. V edesátých
a sedmdesátých letech pøedstavoval ale ji
konsolidovaný, konzervativní proud, který
do sebe ji neabsorboval zmìny a výzvy,
jaké pøinesl druhý vatikánský koncil. Komunikaci s øímskokatolickou církví jistì
nenapomohla politická situace, ale nenapomohl jí ani jistý nedostatek touhy registrovat reformy tak podobné tìm, po nich
touila první generace Církve èeskoslovenské, a reagovat na nì. V pozdìjích letech
to pak byl právì konzervativní biblicismus,
který stál jako protipól progresivním snahám o obnovu liturgického a svátostného
ivota církve.
Zde by bylo moné namítnout, e úkrok
protestantským smìrem nebyl prvním pokusem najít nového spojence. Ji v létì 1920
zaèala první jednání o monostech aliance
se Srbskou pravoslavnou církví - a tím také
o získání pravoslavné apotolské sukcese.
Tato jednání trvala do roku 1924 a byla
pozdìji nazývána dobou pravoslavné krize. O co se jednalo? Církev èeskoslovenská
v sobì ji od poèátku zahrnovala jak protidogmatický, svobodnì teologický proud,
který nemìl daleko od hnutí Volná mylenka,8 i tradiènì orientovaný proud, který po
rozchodu s øímskokatolickou církví vidìl
v pravoslaví monosti jak zajistit církevní,
duchovní i teologickou kontinuitu. Tato

kombinace byla ale pro Srbskou pravoslavnou církev nepøijatelná a v roce 1924
komunikace s pravoslavím na oficiální
rovinì ustala a byla na dlouhou dobu tabuizována.9 Pøesto tento pravoslavnì orientovaný proud ije jako menina v Církvi
èeskoslovenské husitské dodnes, i kdy je
vystaven obdobným tlakùm jako zastánci
katolicky inspirované liturgicko-svátostné
obnovy.
Levicová orientace
Jak se progresivní a konzervativní proudy
støetávaly v otázkách sociální orientace?
Podobnì jako francoutí dìlniètí knìí
v padesátých letech nebo latinsko-ameriètí
teologové osvobození koncem edesátých
let, tak i èeské modernistické duchovenstvo
znalo cosi jako pøednostní volbu pro chudé.10 Sociální cítìní a levicová orientace
se v církvi ovem ne docela pøekrývaly,
i kdy by se tak na první pohled mohlo zdát.
Snaha nevyhýbat se sociálním problémùm,
pastoraènì se angaovat v obtíných situacích nebyla na prvním místì inspirována
Marxovým Kapitálem, ale tradicí køesanské
diakonie, která byla s novou naléhavostí
nejen vykládána, ale zejména ita. Navíc,
do nové církve vstupovali èastìji lidé chudí
ne bohatí, byla spíe církví dìlníkù, nádraákù, potovních úøedníkù, maximálnì
venkovských uèitelù, neli církví intelek-

Souèasné sebepojetí Církve èeskoslovenské husitské
Církev èeskoslovenská husitská je spoleèenstvím lidí, které spojuje snaha navrátit se k Bohu cestou,
kterou nám ukázal Jeí z Nazareta, kterou hledaly a nalézaly prvokøesanské obce, putovali po ní
Mistr Jan Hus a husité i dr. Karel Farský a zakladatelská generace této církve.
Základní rysy
1. Úcta k vìdecké pravdì a a otevøenost vùèi svìtu. Poslední Pravda je jen jedna. Poznávání této
koneèné Pravdy je pouze èásteèné. Pravdu chápeme nejen jako princip poznání, ale jako odpovìdný
vztah k Bohu i k èlovìku. Co je pravdivé, je i dobré (charakter etický); co je pravdivé, je i krásné
(charakter estetický). S tím souvisí kladný a porozumivý vztah ke svìtu vùbec. Vìrné zvìstování
evangelia souèasnému èlovìku znamená dìjinnou tvoøivou moc.
2. Apostolicita a reformaèní charakter. Obojí chápeme duchovnì. Apotolskost církve je urèena
vìrným uchováváním a pøedáváním ryzí biblické zvìsti a její aktualizaci oivující mocí Ducha svatého.
Reformaèní charakter spoèívá v neustálém proèiování církevní tradice na základì biblické zvìsti
pod normou Ducha Kristova.
Karel Farský (1880-1927).
3. Zpøítomnìní jako liturgický princip. Sám ivý Kristus, který se z Otcova pøíkazu a podle
svých slibù v moci Ducha svatého spásnì zpøítomòuje pøi svátostném jednání církve, si z ní èiní své tìlo na této Zemi.
4. Presbyterní zøízení s episkopálními prvky. Vychází z obecného knìství Kristova lidu. Sluby knìství celé obecné církve
Kristovy jsou pøenáeny pøi svìcení knìstva na osoby zpùsobilé a osvìdèené, na mue a od roku 1947 i eny, aby byla zajiována
nezkrácenost a jednota tøí Kristových úøadù (prorockého - uèitelského, královského - pastýøského, knìského - obìtního). Sluby
jsou rozèlenìny podle míry svìøené odpovìdnosti na slubu jáhenskou, knìskou a biskupskou. Presbyterním zøízením se míní úèast
zvolených presbyterù (starích) na øízení církve.
Církev èeskoslovenská husitská se ve svém uèení dává vést svìdectvím a zvìstí Bible. Z církevní tradice pøijímá to, co je s Písmem
svatým ve shodì. Biblická orientace jí otevøela dùleité poznání, e existuje jediná církev Kristova na celém svìtì, která je sloena
z køesanù ve vech organizacích køesanských církví.
Zdroj: http://www.ccsh.cz/texty.asp?ID=1
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tuálních, kulturních a vìdeckých elit, a také
neli církví továrníkù a majitelù bank. I kdy
k pravidlu vdy patøí také výjimky. Pokud
je mono mluvit o lidové zbonosti, kterou
si tito lidé do církve pøinesli, museli bychom
øíci, e byla vìtinou velmi sekulární, silnì
akcentovala lidské bratrství, solidaritu, svobodu svìdomí a morální odpovìdnost, ale
velmi málo tajemství Boha, který zasahuje
do tohoto svìta jetì jinak ne pøes dìlné
ruce svých sluebníkù. S takovým pojetím
køesanství mohla levicová politická orientace snadno koexistovat. I kdy èastìjí
politickou preferencí byla spíe sociální
demokracie ne komunistická strana, Církev
èeskoslovenská se svým odporem k mateøské katolické církvi, která vlastnila mnoho
statkù a málo se starala o chudé, nebyla tak
daleko mylence tøídního boje a vize nové
sociální spravedlnosti, kterou by tento
zápas mohl nastolit.
Vedle toho církevní tisk ale informoval
o situaci v Rusku. Zejména Náboenská
revue pod Kováøovým vedením pøináela
nejen informace o nastupujícím nacismu
v Nìmecku, ale i o totalitních praktikách
a zloèinech v komunistickém Rusku. V roce
1945 ovem nastal první zlom, skupina levicovì orientovaných faráøù pod vedením
pozdìjího patriarchy Nováka utvoøila národní správu CÈS a postupnì prakticky
i teologicky zaèala podporovat komunistickou politiku. A tak se postupnì z levicové
orientace, která na poèátku století pøedstavovala progresivní proud, v této podobì
stává proud konzervativní. Marxistická
interpretace husitství pøedstavuje podobnou
snahu dokonèit èeskou reformaci, jako
nacistické dokonèení reformace Lutherovy.
V dobì komunismu Církev èeskoslovenská husitská natolik kolaborovala s reimem, e je obtíné odliit, kde se setkáváme s fragmenty jejího sociálního cítìní
a snahy o obèanskou odpovìdnost a kde se
jedná jen o snahu zachránit si vlastní kùi.11
V roce 1968 církev jetì má sílu, aby se
pokusila o oèistu, v roce 1989 sil podstatnì
ubylo. Odliné hlasy a proudy v církvi nepøedstavují po dalích deset let pro vedení
církve nové monosti, ale ohroení, a praktiky, které na sobì církev zakusila od komunistických úøedníkù, nyní praktikuje na
svých vlastních meninách - a progresivnì
èi konzervativnì smýlejících. Mluvit dnes
o sociální orientaci církve Èeskoslovenské
husitské je obtíné zejména proto, e po
dobì nacismu a komunismu církev nemá
svùj jeden nový hlas, ale mnoství hlasù,
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které øíkají rùzné vìci a tìí se rozlièné
vìrohodnosti.
2

Moderní doba
Pøedchozí øádky ji v mnohém pojednávaly
o tom, jak se Církev èeskoslovenská utkávala s moderní dobou. Pokusím se tedy tyto
momenty rekapitulovat a doplnit. Poèátkem
20. let se v Církvi èeskoslovenské vyskytují
dva výrazné proudy, svobodnì teologický
proud a tradiènì orientovaný proud. Po
pøedchozí analýze lze tìko øíci, který z nich
je progresivní, který konzervativní - nebo
se o tyto role støídají. V dobì, kdy se oba
proudy setkávají v reformním hnutí Jednota
katolického duchovenstva, se shodují v tom,
e je tøeba církev demokratizovat, poèetit,
reformovat knìské studium tak, aby odpovídalo potøebám doby, zmírnit celibátní
zákon.12 V církvi Èeskoslovenské se pak
výraznìji objeví rozdílná pojetí úsilí o obnovu - od typu racionalistického náboenství bez zázrakù ke snaze hledat útoèitì
pøed konzervativním katolicismem u jetì
konzervativnìjí formy pravoslaví.
Kdy v roce 1924 dojde k dalímu rozkolu, pøevládne svobodnì teologický proud
pøedstavovaný napø. Kalouskovým a Farského Katechismem.13 Èím více je ovem
tento proud stavìn do pozice výluèného nositele identity Církve èeskoslovenské, tím
ménì progresivity se v nìm bude nacházet.
Proti nìmu se pak postaví pováleèný biblicismus a personalistická teologie. Jako by
se ovem jedním dechem stavìli zároveò
proti katolickému a pravoslavnému dìdictví,
které v církvi pøeívá jako menina. A opìt
není tak docela jasné, který z proudù je
progresivní a který konzervativní, nebo
k promìnì rolí dochází prùbìnì.

Proti Hegelovì pokrokovì ladìné dialektice
dìjin ovem musím øíci, e v tomto tanci se
pokrok i regres zároveò potkávají, zápolí,
mìní kostýmy. A tak jsme ve velmi radikální
formì vystaveni tomu, e musíme posuzovat
situaci od situace, hledat souvislosti, zkoumat, kudy proudí Boí ivot a kudy ne,
ohledávat, kudy vlastnì vedou nae koøeny
a s kým vím jsou spojeny a propleteny, ke
komu vemu jsme posláni, abychom se s ním
ve své chudobì dìlili o víru a nadìji, která pøekvapivì - jetì docela nezmizela.
n

Poznámky
1 Dosud nejspolehlivìjí kritickou monografií o poèátcích
Církve èeskoslovenské je kniha Rudolfa Urbana, Die
Tschechoslowakische Hussitische Kirche. Herder Institute, Marburg, 1973. V tomto èlánku jsem také èerpala
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z poznámek ze semináøe Dìjiny CÈSH, který na Husistské teologické fakultì vedl v roce 1990 Jan Blahoslav
Láek.
Tyto termíny jsem si vypùjèila z pøednáky Geoffrey
Wainwrighta, The exchange of ideas and the exchange of gifts: Some thoughts on ecumenical relations
in light of Ut Unum Sint (28) and the international
Methodist-Catholic dialogue, XIV. Academic Consultation of Societas Oecumenica, Praha, 22. srpna 2006.
Nìmeètí køesané bylo nejsilnìjím hnutím v nìmeckých zemských evangelických církvích, které se snailo
slouèit nacismus s køesanstvím a dokonèit tak Lutherovu reformaci. Viz Frantiek Kováø, K církevním pomìrùm v Nìmecku, Náboenská revue XI (1939), 105106.
Viz http://www.ccsh.cz/new/dokumenty/zaklady_viry.
pdf
Vyznávající církev, nìm. Die bekennende Kirche, má
své poèátky v listopadu 1933, jako Svaz faráøù v tísni.
V kvìtnu 1934 se v Barmen sela její první synoda
a vydala programové prohláení, v nìm se distancovala
od livé nauky vládnoucích pøesvìdèení a vyslovila
nárok na vìrnost Boímu zjevení, jak je dosvìdèeno
v Písmu, a na poslunost jedinému pravému Pánu a Spasiteli, Jeíi Kristu. Synod i prohláení byly pod silným
vlivem Karla Bartha. Viz Bekennende Kirche 1-64,
Kaiser, München, 1933-1939. Frantiek Kováø pøináí
zprávy do Církve èeskoslovenské, viz: K situaci nìmeckého protestantismu, Náboenská revue VIII (1936),
45-46.
Viz Zdenìk Trtík, Vztah já-Ty a køesanství. Blahoslav,
Praha, 1948.
Pøíkladem je úkol vytyèený Karlem Stateèným dokonèit
èeskou reformaci, které si v roce 1990 dokonce novì
vzniklá Husitská teologická fakulta dala na svùj znak,
ani by se kdy vánìji zabývala problémem, e reformaci
nelze dokonèit, e církev musí zùstat semper reformanda, neustále se reformující, pokud se nechce stát skanzenem, ale chce ze svých pokladù vynáet staré i nové,
dìlit se o tradici s dalími generacemi a dovolit Duchu
svatému, aby ji stále promìòoval a oivoval.
V roce 1930 pod vlivem tohoto proudu Církev èeskoslovenská zaèala spolupracovat se Svìtovým svazem pro
svobodné køesanství - od nìj se musela distancovat
pøed vstupem do Svìtové rady církví roku 1964.
Srbská pravoslavná církev udìlila roku 1921 biskupské
svìcení Gorazdu Pavlíkovi, který se pak ovem dostal
do svízelné situace - od dalích dvou biskupských svìcení
bylo ustoupeno, distance mezi obìma církvemi se zvìtovala, a vedla k tomu, e Pavlík v roce 1924 rezignoval
na funkci èeskoslovenského biskupa a zaloil Èeskou
pravoslavnou církev pod srbskou jurisdikcí. Viz Gorazd
Pavlík, O krisi v církvi èeskoslovenské. Otázka pravoslavné církve v Èeskoslovensku, Praha, 1924.
Viz napø. Karel Farský, Pøelom: Pøíspìvek k dìjinám
vzniku církve èeskoslovenské z roku 1918. Vlastním
nákladem, Praha, 1921.
Mezi nejménì jednoznaèné prameny v této olasti patøí
dílo Aneky Ebertové, profesorky sociální teologie na
bývalé Husovì ès. Bohoslovecké fakultì. Ebertová své
áky èasto odrazovala svým pro-komunistickým pøesvìdèením, zároveò se zabývala nìkterými aktuálními
sociálnì teologickými otázkmi, které v jejím pojetí reim
nepronásledoval. Viz A. Ebertová, Úvod do sociální
teologie. Blahoslav, Praha, 1967; Základy sociálnì
etické orientace Církve èeskoslovenské husitské, které
A. Ebertová pøipravila, a které byly pøijaty jako snìmovní
usnesení v roce 1981. In Usnesení VI. øádného snìmu
CÈSH, ÚR CÈSH, Praha, 1983, str. 97-145.
Viz poadavky, které se objevují ji v Pøerovském programu z roku 1902, v návrhu duchovenstva na obnovu
církve katolické v republice èeskoslovenské z roku 1919
i v memorandu, s ním tého roku delegace reformátorù
putuje do Øíma.
Výbornou studii k tomuto tématu napsal Petr andera,
Modernismus - nauka a exegeze, in Budoucnost modernismu? Roèenka Getseman, Sí, Praha, 1999, 6377.

Doc. Ivana Noble, Ph.D. (*1966) vystudovala teologii
na Husitské teologické fakultì UK a na katolické Heythrop College Londýnské univezity. Pøednáí teologii na
Evangelické teologické fakultì UK v Praze.
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idé v èeských zemích mezi tradicionalistickou a liberální koncepcí

MEZI LIBERALISMEM
A ORTODOXIÍ
Mikulá Vymìtal
Souèasnou situaci judaismu v èeských zemích z perspektivy zaøazení do polarity mezi tradicionalistickou a liberální náboenskou koncepci je tøeba chápat jak s ohledem na nìkterá specifika,
jimi se judaismus lií od dalích náboenství na naí náboenské scénì, tak také v historickém
a mezinárodním kontextu.
V diaspoøe
V tomto kontextu lze tedy liberalizující nebyly a dodnes nejsou rozdíly v náboenHistorickým specifikem judaismu je, e se tendence v idovském náboenství pozo- ských postojích takovým kamenem úrazu
jedná o staré národní náboenství, jeho rovat pøedevím v místech a dobách ménì jako pro pøísluníky ostatních exkluzivisèlenové po velmi dlouhou dobu ili a z vìt- diskriminujících idy, zatímco útisk a pro- ticky ladìných monoteistických náboenství
iny dodnes ijí v rozsáhlé diaspoøe. V praxi následování posilovaly v judaismu tendence (køesanství a islámu). Týká se to postojù,
to znamenalo, e mení komunity ily roz- konzervativní. K této úmìøe lze nepochybnì zaøaditelných na kále liberalismus - ortoptýleny v rùzných svìtových kulturách, najít i paralely z historie dalích náboenství, doxie. Náboenské války, vedené mezi pøítake byly rozlièným zpùsobem ovlivnìny co vak ji pøekraèuje hranice naeho èlán- sluníky jednoho náboenství kvùli odlinostem ve vìrouce, judaismus takøka nezná.
prostøedím, v nìm ily. Jednalo se nejen ku.
Také pronásledování heretikù z vlastních
o jazyk, který pøejaly k vzájemné komunika1
øad èi jejich exkomunikace se v idovských
ci od národù, mezi nimi ily, nýbr i o rùz- Specifika judaismu
nou míru pøejímání mylenkového svìta Z náboenských specifik idovství pod- dìjinách vyskytuje jen velmi sporadicky.
kultury, v ní ty èi ony idovské skupiny statných pro nae téma, zmiòme alespoò Díky pocitu jednoty lidu Izraele jsou pak
ily.
dvì: Judaismus pøes svou diaspornost zù- povìtinou i vztahy mezi konzervativnìjími
V dobách a prostøedích, které byly k i- stává náboenstvím národním, take nábo- a liberálnìjími idy podstatnì lepí, ne
dùm otevøenìjí, docházelo k vìtímu sblí- enská pøíslunost znamená souèasnì jsou vztahy mezi liberály a konzervativci
ení mezi místní idovskou a vìtinovou i pøíslunost národní - a naopak národní v dalích náboenstvích.
Druhým náboenským specifikem,
kulturou - zmiòme napøíklad helenizované pøíslunost k idovskému národu znamená
ovlivòujícím
vztahy rùzných proudù v juidovství, sefardské idy ijící ve panìlsku pøinejmením to, e id není pøísluníkem
daismu,
je
pøemýlení
nad tématy víry a iv pluralitní dobì tamního kulturního roz- ádného jiného náboenství. Existují tedy
vota,
zaloené
na
dialogu.
Polarita mezi
kvìtu (8.-12. století), západoevropské ateistiètí idé, ale nikoliv idé - jinovìrci,
rùznými
pojetími
vlastní
víry
je tradiènì
a americké idy od 2. poloviny 19. století protoe konverze od idovství znamená
výrazným
prvkem,
spoluutváøejícím
podobu
i èeskoslovenské idy v nedlouhém, ale vý- nejen ztrátu dosavadní víry, ale i národnosti.
idovského
náboenství.
Právì
na
základì
znamném období Masarykovy 1. republiky.
Ztotonìní náboenské a národní idenNaopak v dlouhých dobách, vyznaèujících tity má ovem pozitivní dopad na blízkost, paralelní existence rùzných kol se nábose pro idy diskriminací a útiskem, se kterou k sobì idé navzájem cítí. Pro idy enské texty judaismu (pøedevím Mina
a Talmud) vyvinuly do podoby
idovské náboenství rozvíjelo
diskusí s rùznými argumenty nad
pøedevím zevnitø zpracovádaným tématem. Diskuse vìtinou
váním svých tradièních témat ve
2
zùstává otevøena, take není za
svém pùvodním jazyce, takøka
pravdu dáno ádnému názoru zcela nezávisle na kultuøe zemí,
a to podstatné na rozhovoru je pak
v nich idé právì ili - jednalo
jeho samotný prùbìh. To umoòuje
se nejen o støedovìkou a èasto
znaènou mylenkovou svobodu
novovìkou køesanskou Evropu,
v rámci jednoho náboenství a má
ale v leckterých obdobích i o pro3
velkou integrující sílu pro rùzné
støedí zemì Izrael a Babylónie,
názorovì odliné skupiny.
v nich v 1. tisíciletí naeho letoMezi rùznými proudy judaismu
poètu vznikala rabínská literaèasto
docházelo k dialogu a potura, i o muslimské státy, kde
stupnému
sbliování, ménì èasto
idé snad nebyli pronásledováni
k
tomu,
e
nìkteré proudy potak tvrdì jako v tìch køesanstupnì
vymizely
èi byly (ovem
ských, ale stejnì mìli postavení
vnìjím
nepøítelem)
vyhubeny
obèanù druhé kategorie.
Ortodoxní idé na jeruzalémské ulici. Foto: Marek Èejka.
a nestaèily pøíli ovlivnit mylení
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svých názorových oponentù. Z tìch zmizelých proudù zmiòme napøíklad helenizované idovstvo, kumránské spoleèenství nebo mesianistické hnutí ebataje Cvi
a Jákoba Franka. Naopak k tìm sjednoceným èi sblíeným proudùm lze poèítat
napø. idovstvo zemì Izrael a Babylónie,
stejnì jako a do dnení doby pøetrvávající
idovstvo akenázské (dnes pøevánì euroamerické) a sefardské (orientální, které má
vak podstatný podíl také v Izraeli), ale také
dvì duchovní hnutí, která pùvodnì byla ve
velkém napìtí - chasidismus a jeho odpùrci
- litevtí mitnagdim.
Liberální judaismus a reakce na nìj
Koøeny dneního liberálního judaismu najdeme v osvíceneckém Nìmecku 18. - 19.
století. Moses Mendelssohn (1729-1786) se
svými áky, sdruenými v hnutí, oznaèovaném jako Haskala, usilovali o náboenskou
a kulturní emancipaci idù. Toto hnutí se
pozdìji rozíøilo do východní Evropy. Maskilim odsuzovali úzký talmudismus
a povìry chasidismu, obhajovali zbourání
pøehrad mezi tradièním idovským ivotem
(ghetto) a svìtskou západní kulturou, znovuoivení hebrejtiny jako náhrady za vysmívaný argon jidi a emancipaci idù.4
V Nìmecku se toto hnutí v 1. polovinì
19. století nazývalo reformní idovství
a orientovalo se na nìmecký jazyk, take
jeho plodem byl napø. idovský pøeklad
Hebrejské bible do nìmèiny (zpoèátku
uveøejòovaný v hebrejském písmu).
Kdy po revolucích r. 1848 hradby ghett
v západní Evropì skuteènì padly, dolo
promìny i reformní hnutí. Zaèalo se nazývat
liberální idovství a usilovalo o plnou
integraci svých pøíznivcù do nìmecké spoleènosti. Paralelnì se rozvíjelo také ve Velké
Británii a Spojených státech. Protoe liberalita tohoto hnutí byla tak velká, e mnohdy
docházelo ke ztrátì mnoha prvkù idovské
identity jeho pøívrencù postupnou asimilací,5 èasto spojenou také s naprostým
vymizením projevù osobní zbonosti ze
ivota liberálních idù, dolo k reakci,
souhrnnì nazývané konzervativní hnutí.
Tato reakce byla dosti iroká - od pouze
ponìkud ménì liberálního liberalismu, a
po vznik nìmecké neoortodoxie, spojené se
jménem rabína Samsona Rafaela Hirsche
(1808-1888).
Liberalismus6 na pøelomu 19. a 20. století hýøil dobovým optimismem a racionalismem: Povaujeme judaismus za progresivní náboenství, které se stále snaí být
v souladu s poadavky rozumu.
Uzná-
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váme, e duch veobjímající humanity naí doby je nám spojencem v naplòování
naí mise, a proto nabízíme partnerství
vem, kteøí s námi
spolupracují k nastolení vlády pravdy
a spravedlnosti mezi
lidmi.7 V nìkterých
pojetích se soustøedil
pøedevím na humanistický aspekt Tóry
a idovství vnímal
pouze jako náboenství, které se musí
proívat v moderním
svìtì: Dnes povaujeme za závazné pou- Jeden z pogromù na idy. Tentokrát ve Frankfurtu roku 1614.
ze
etické zákony
a dodrujeme pouze ty obøady, které po- sionistické organizace vysílaly pronásledovznáejí a posvìcují nae ivoty, zatímco vané nìmecké idy pøednostnì), nebo do
odmítáme ty, které se nesluèují s pøed- dalích zemí.
Kromì toho idé i v Èechách opoutìli
stavami a zvyky moderní civilizace. Máme
za to, e vechna taková mojíská a ra- venkov a stìhovali se do velkých mìst, take
bínská ustanovení jako stravovací omezení, zatímco v roce 1872 bylo podle statistik
knìská èistota a ustanovení ohlednì odìvu, v Èechách 327 idovských náboenských
vznikala v prùbìhu doby a pod vlivem pøed- obcí a v roce 1890 jich bylo 197 (èi podle
stav, které jsou nám naprosto cizí z hlediska jiných pramenù 206), roku 1938 klesl poèet
obcí ji jen na 136.9 I celkové ovzduí ve
rozumového i duchovního.8
Zatímco humanizující liberalismus, spoleènosti bylo, zvlátì v Èechách, vùèi
povaující idovství pouze za náboenství, idùm podstatnì pøáteltìjí ne v okolních
získával své pøíznivce pøedevím v západní zemích, co významnì napomáhalo idovEvropì a USA, ve východní Evropì se pod ské asimilaci.
vlivem probíhajícího útlaku v carské Ruské
Zkoumáme-li idovskou komunitu
øíi hnutí Haskaly promìnilo v alternativní v meziváleèném Èeskoslovensku z hlediska
sociologicko-politickou filosofii, zdùrazòu- vztahù mezi ortodoxními a neortodoxními
jící národnostní aspekt judaismu a ponìkud komunitami, lze rùzné typy liberalismu dìlit
pomíjející jeho náboenský prvek - sionis- geograficky: V Èechách, na Moravì a ve
mus.
Slezsku probíhala mezi idy výrazná asimilace, která znamenala také náboenské
zvlanìní a nedodrování tradièních pøedJudaismus v meziváleèné ÈSR
V novì vzniklé Èeskoslovenské republice pisù. idé se pak pøevánì povaovali za
spolupùsobila pøi náboenském vývoji pøísluníky èeského èi nìmeckého národa,
v idovských komunitách celá øada vlivù. kteøí jsou idovského vyznání.10 Jen menina
Jednak to byl jazykový faktor - asimilovaní synagog byla ortodoxní, co znamenalo, e
idé v Èechách mluvili èesky a nìmecky, se v nich udroval rituál a tradièní zpùsoby
ortodoxní idé na Zakarpatské Ukrajinì bohosluby a jejich návtìvníci se obvykle
jidi a maïarsky. Významnì pùsobila i eko- striktnì dreli idovského zákona a zvykù.
nomická a politická situace v Èeskosloven- Jednalo se o synagogy pøevánì v meních
sku a v okolních zemích. Docházelo k eko- mìstech (napø. Náchod, Tachov), ale i o nìnomické migraci chudých ortodoxních idù které praské (Staronová, Pinkasova, Klauze Zakarpatské Ukrajiny do bohatích prù- sova). Vìtinu z praských synagog vak ji
myslových center a ve tøicátých letech také charakterizoval liberální zpùsob bohosluby,
k politické emigraci liberálních nìmeckých a z jejich rabínù se rekrutovali také významidù do ÈSR. Pro ty ovem Èeskosloven- ní sionistiètí vùdci. Mezi praskými idy té
sko nezøídka pøedstavovalo jen pøestupní doby ovem byl sionismus záleitostí spíe
stanici, a ji na cestu do Palestiny (kam salónní, jak dosvìdèuje i dochovaná anek-
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dota: Kdo je to sionista? id, který za
peníze druhého ida posílá tøetího ida do
Palestiny.
Na Zakarpatské Ukrajinì naproti tomu
liberalismus mìl podobu sionismu a vztahy
mezi pøíznivci ortodoxie a sionisty byly velmi napjaté. Sionisté tam - navzdory odporu
ortodoxních idù - zaloili nìkolik hebrejských základních kol a dvì gymnázia v Mukaèevì a Uhorodu (dokonce za pomoci soukromé finanèní podpory prezidenta
Masaryka). Vrchní rabín Uhorodu, Chaim
Eleazar Spira, v èervnu roku 1934 proklel
v tamní synagoze vechny sionisty, nazval
je neèistými a bezbonými a vyzval chasidy
a vechny idy, aby své dìti neposílali do
mukaèevského gymnázia. Literárnì byly
vztahy mezi karpatskými ortodoxními idy
a sionisty popsány v pùvabné novele Ivana
Olbrachta O krásných oèích Hany Karadièové.
Souèasná situace
Souèasný rozdíl mezi jednotlivými idovskými smìry je pøedevím podle pøístupu
k autoritì halachy, postupnì rozvíjenému
a institucionalizovanému idovskému zákonu.
Zatímco idovská ortodoxie vnímá halachu, vycházející z písemné a ústní Tóry
a jejích výkladù, jako bosky zjevený zpùsob ivota, který není pøípustný v prùbìhu
èasu upravovat èi odmítat, neortodoxní idé
zpochybòují boskou inspiraci ústní a èásteènì i písemné Tóry, a tudí i její závaznost.

Podle stupnì ortodoxie je mezi neortodoxními hnutími mono vytvoøit i jistou
stupnici:
Konzervativní idovství zachovává vìrnost pøíkazùm halachy, ale nabízí zákonná
rozhodnutí a výklady, které se snaí pøizpùsobit idovský zákon modernímu ivotu.
Rekonstruktivismus vyel z liberálního
a reformovaného prostøedí, zmiòovaného
níe, návratem ke starím tradicím.
Reformovaní idé výbìrovì zachovávají
nìkteré tradice vèetnì rituálních pøedpisù.
Liberální judaismus se z vìtí èásti vzdává uèení halachy, pøedevím jejích rituálních
pravidel a zákonù, zdùrazòuje pøedevím
univerzalistické a humanistické aspekty
Tóry a ponechává na individuálním rozhodnutí, která pøikázání mají pro ivot
jedince smysl.
V praxi to pøi bohosluebném ivotì
znamená, e liberální a èasto i konzervativní
proud v judaismu ruí ortodoxní oddìlování
muù a en pøi modlitbì a pøi bohoslubì
jsou k Tóøe vyvolávány také eny, které se
mohou stát i rabínkami. Modlitby, které pøi
ortodoxních bohoslubách zaznívají ve
svém hebrejském a aramejském originále
v tradièní staleté podobì, konzervativní
a liberální idé zkracují a z vìtí èásti také
pøekládají do svých národních jazykù.
Významnými jsou vak i rozdíly v tradicích konkrétních komunit, a tak mùe být
synagoga, oznaèovaná jako liberální,
ortodoxnìjí ne jiná, nesoucí oznaèení
reformovaná. Samozøejmì jsou i velké

rozdíly v tom, jakým zpùsobem pak èlenové
jednotlivých komunit dodrují náboenská
pravidla ve svém osobním ivotì.
Judaismus u nás
V souèasné dobì u nás velká vìtina idù
ije asimilovaným zpùsobem ivota - z odhadovaného poètu 15 000 - 20 000 jsou jen
asi 3 000 registrováni jako èlenové nìkteré
z deseti idovských obcí, v ostatních idovských spolcích je èleny asi 2 000 dalích.11
K tomuto stavu nepochybnì pøispívá traumatická zkuenost pøedchozích historických
peripetií - 2. svìtové války, kdy oa padla
za obì vìtina èeskoslovenských idù,
i dlouhého období vlády protináboenské
a antisionistické komunistické diktatury.
Dalími spolupùsobícími faktory jsou dlouhá
tradice idovské asimilace u nás, stejnì jako
tradièní sekularizace obèanù Èeské republiky vùbec (ÈR patøí k nejménì náboenským zemím nejen Evropy, ale i svìta).
Organizací, zastøeující jednotlivé idovské obce a komunity, je v Praze sídlící
Federace idovských obcí. Federace sdruuje celkem deset idovských obcí - kromì
praské, která má takøka 1 600 èlenù,
a brnìnské, která jich uvádí kolem tøí set,
ovem idovské obce v ostatních mìstech
nemají stálé rabíny (Liberec, Dìèín, Ústí nad
Labem, Teplice, Karlovy Vary, Plzeò, Olomouc, Ostrava). Scházejí se v nich na bohoslubách o velkých idovských svátcích èi
pøi pøíleitostných pøednákách vìtinou jen
skupinky pøevánì starích úèastníkù

Mezinárodní idovské hnutí Masorti, jedna z idovských komunit u nás, se na svých mezinárodních
internetových stránkách pøedstavuje takto:
Jsme svìdky doposud nevídaného mizení mladých idù. Snaí se splývat se svými vrstevníky a ztratí se.
Ná úkol jako konzervativních idù v Masorti je jasný! Musíme ustavit pulsující synagogy Masorti, koly
Masorti, tábory, skupiny mládee NOAM, sí mladých vedoucích MAROM, a to vude, kde idé ijí:
v západní a støední Evropì, východní Evropì a bývalém Sovìtském svazu, Latinské Americe, Austrálii
a Jiní Africe. Nae poselství je jedineèné a pro svìtové idovstvo nepostradatelné.
Kehily* hnutí Masorti spojují idy s Bohem, jednoho ida s druhým, se svatým studiem, s èiny chesed,**
s Izraelem, se idy na celém svìtì. Rabíni Masorti pøenáejí dìdictví judaismu moderním stylem, který vyhovuje lidem kadého vìku
a vech ivotních rolí. Vìnují se pastoraèní péèi mezi èleny, budování spoleèenství a vedení, jak být idem zároveò moderním
a zachovávajícím pøikázání.
Hnutí Masorti si cení ortodoxního i reformního judaismu, ale je pøesvìdèeno, e bez ivoucího centra (masorti) je jednota
a kontinuita judaismu ohroena. V hnutí Masorti je harmonizována tradièní moudrost s moderními vìdeckými pravdami. Do svých
øad pøijímá idy na vech úrovních znalostí a na vech úrovních dodrování pøikázání a umoòuje jim stát se idy, kteøí usilují
o duchovní rùst. idovské hnutí Masorti oceòuje teologické potyèky a pochybnosti. Cestu víry chápe jako støídání pøílivu a odlivu
díky osvícení a ivotním zkuenostem. Hnutí Masorti pøisvìdèuje k sionismu a k obrodì hebrejtiny.
Oddanost Izraeli a mylence idovského národa vnímáme jako hráz pøed asimilací. Náleet k Izraeli neznamená buï, anebo, ale
celou kálu postojù. Na jejím vrcholu je sice alija,*** ale do této kály patøí i návtìvy, dlouhodobé pobyty, domovy pro dùchodový
vìk, studijní programy a dalí. Svìtová rada konzervativních synagog Masorti (Masorti Olam) je poehnána tím, e stojí v samém
centru svìtového úsilí o zastavení eroze diasporního judaismu a o obnovu.
Z èlánku, umístìného na adrese http://www.masortiworld.org/about/mission-statement.html, pøeloil a vysvìtlivkami doplnil Zdenìk Vojtíek.
Vysvìtlivky: * kehila: shromádìní, kongregace, komunita idù; ** chesed: láska, milosrdenství; *** alija: pøistìhovalectví do Izraele.
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a jednotlivci z øad neidovských zájemcù
o konverzi a sympatizantù. Z tohoto dùvodu
i proto, e se pøi bohoslubách obvykle neshromádí minjan, deset idovských muù,
potøebných ke spoleènému ètení z Tóry,
nejsou tyto mimopraské obce obvykle jednoznaènì zaøaditelné na kále ortodoxní liberální. Vdìènì pøijímají slubu kadého
rabína, který je navtíví a vede bohoslubu
èi poøádá pøednáku.
Praha je jediné mìsto, kde je situace výraznì odliná. Díky tomu, e je støedoevropským centrem a cílem mnoha turistù i zahranièních zájemcù o dlouhodobìjí pobyt,
schází se zde k bohoslubám idé, kteøí mají
za mateøtinu èetinu, angliètinu i hebrejtinu. V Praze se tak konají bohosluby
vech základních idovských smìrù: ortodoxní (Staronová a Jubilejní synagoga),
konzervativní (praská Masorti komunita,
která se schází k páteèním bohoslubám
v budovì idovské radnice a k sobotním
spoleènì s ortodoxní komunitou v Jubilejní
synagoze a jednou mìsíènì s liberální komunitou) i liberální idovské komunity Bejt
Simcha v Mánesovì ulici na Vinohradech.
Kromì toho jsou v Praze dvì pøevánì anglicky hovoøící komunity: Praská idovská
komunita Bejt Praha, její bohosluby se
konají ve panìlské synagoze, není jednoznaènì zaøaditelná na kále ortodoxní liberální, je vak nejblíe konzervativnímu
pojetí idovství. Èeská odno celosvìtového chasidského hnutí Chabad sídlí v Paøíské ulici. Jmenované komunity jsou rùznì
velké, ale vechny ji léta prokazují ivotaschopnost.
Vzájemné vztahy
Co se týká vzájemných vztahù mezi zdejími jednotlivými proudy, obecnì se o nich
dá øíci, e jsou pomìrnì dobré: napø. ve
srovnání se situací v minulosti, kdy ortodoxové proklínali liberály a ti jimi naopak
pohrdali jako tmáøi, èi i se souèasnou situací
leckde v zahranièí (i v Izraeli èi USA), kdy
spolu rozdílné skupiny vùbec nekomunikují
a liberální idé jsou nìkterými ortodoxními
nahlíeni jako odpadlíci od víry a naopak
nìkteøí liberálové realizují svou víru pøedevím kritizováním praktik ortodoxních idù,
jim ovem nerozumí.
V Praze naopak spolu názorovì blií
proudy judaismu pomìrnì dobøe spolupracují: ortodoxní praská idovská obec
umoòuje ve svých prostorách konat bohosluby jak konzervativnì orientované komunitì Bejt Praha, tak i konzervativnímu
hnutí Masorti, jeho èlenové se také spolu
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s ortodoxními schází pøi spoleèných sobotních bohoslubách. Pøitom vak jednou
mìsíènì slaví tato konzervativní komunita
spoleèné bohosluby také s idy z pøesnì
opaèného pólu názorového spektra - s liberální komunitou Bejt Simcha.
Ponìkud stranou tak stojí pouze Chabad
Praha. I tam vak existují sporadické kontakty: Chabadníci se nìkdy úèastní ortodoxních bohoslueb ve Vysoké synagoze
a liberální komunita Bejt Simcha pozvala
jednou k pøednáce rabína Chabadu Manise
Barashe.
Leckteøí idovtí návtìvníci ze zahranièí velmi oceòují dobré vztahy, které
v Praze panují mezi jednotlivými proudy
idovství. Jaké jsou pøíèiny tìchto nadstandardních praských vztahù? Zøejmì lze mezi
nimi najít pozitivní i negativní faktory:
 Pluralitní a multikulturní ovzduí souèasné Prahy. Celkové ovzduí toti nepochybnì ovlivòuje také vztahy mezi jednotlivými skupinami ve spoleènosti, vèetnì tìch
náboenských.
 Sbliující pocit meniny. idé, úèastnící
se u nás bohoslueb, jsou toti souèástí hned
dvojí minority - jednak jako idé v národì,
jeho vìtinu tvoøí lidé nenáboentí èi
køesané, a za druhé jako idé praktikující
svou víru, na rozdíl od idovské vìtiny, která svou idovskou identitu nijak neprojevuje. Spoleèná zkuenost víry, by rùznì
projevované, sbliuje.
 Zøetelnì negativním sbliujícím faktorem je ovem souèasná situace idovského
národa v nìkterých zemích svìta. Zatímco
v ÈR se dá øíci, e idé se ve spoleènosti
tìí spíe oblibì, leckde je situace podstatnì
horí. Dnes není nikterak snadné ít jako
id ve vyspìlém západoevropském státì Francii, ale ani ve vlastním idovském státì
- Izraeli. Ohroení pøísluníkù idovského
národa na nìkterých místech stmeluje a solidarizuje idy na celém svìtì, take názorové rozdíly, leící na spektru mezi ortodoxií
a liberalismem, ustupují do pozadí.

Na stránkách èasopisu, který se vìnuje
rùzným náboenským skupinám, lze tedy
i ostatním náboenstvím v naí vlasti pøát,
aby mezi jejich pokrokovými a konzervativními køídly vládly podobnì sluné vztahy, jako je tomu u idovských komunit.
n

Poznámky
1 Zmiòme alespoò øeètinu v mnoha oblastech helenizovaného Støedomoøí, západní aramejtinu v zemi Izrael
a východní aramejtinu v Babylónii, arabtinu v mus-

V liberální komunitì Bejt Simcha.
Foto: Viktor Mácha.
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limských zemích, ladino vycházející ze panìltiny a jidi
pøevánì ze støedovìké nìmèiny. V 19. a 20. století pak
vìtina knih idovských autorù byla psána v nìmèinì
a angliètinì, i kdy znovu zaèal nabývat na významu
modernizovaný jazyk idovských praotcù - hebrejtina.
Vlastnì ve dvou - hebrejtinì a aramejtinì, které v dlouhých obdobích byly takøka èistì literárními a náboenskými jazyky, zatímco komunikativními jazyky byla
mluva okolních zemí.
Oba pojmy pøebíráme z rabínské literatury. Babylónie
je oznaèení Perské øíe pøiblinì v 1. tisíciletí naeho
letopoètu, zatímco zemì Izrael - hebr. Erec Jisrael
zabírala územnì pøiblinì støední èást dneního Izraele,
tzv. Západní bøeh Jordánu (nikoliv pásmo Gazy) a èást
Zajordánska. Toto oznaèení ovem nesouvisí s dnení
politickou situací v oblasti.
Newman, 109.
V nìkterých extrémních pøípadech se napøíklad synagogální bohosluby pøesouvaly ze soboty na nedìli.
V USA nazývaný v té dobì reformní hnutí.
Pittsburghská platforma z r. 1886, in: Maskil 12/2006,
20.
Ibid.
Kruíková, 102.
V èetinì se také sami oznaèovali za idy s malým
poèáteèním písmenem.
Luach, 102.

Literatura
Jüdisches Lexikon, Ein enzyklopädisches Handbuch des
jüdischen Wissens in vier Bänden, Berlin 1927-1930.
KRUÍKOVÁ Jana, idovské náboenské obce a ortodoxní
idé v Èeskoslovenské republice ve dvacátých letech 20.
století, in: idovská menina v Èeskoslovensku ve dvacátých
letech, Sborník pøednáek z cyklu ve Vzdìlávacím a kulturním
centru idovského muzea v Praze v øíjnu 2002 a èervnu
2003, idovské muzeum v Praze 2003.
Luach 5766, idovský kalendáø pro rok 2005/2006, Federace
idovských obcí v ÈR, Praha 2005.
NEWMAN Ja´akov, SIVAN Gavri´el, Judaismus od A do Z,
Sefer Praha 1998.
Internetové odkazy
http://www.carpatho-rusyn.org/jews/pov.htm
http://www.fzo.cz
http://www.masorti.cz
http://www.chabadprague.cz/c_center.htm
Mgr. Mikulá Vymìtal, Th.D., je evangelickým faráøem
a uèitelem Starého zákona a hebrejtiny na Institutu ekumenických studií v Praze.

95

t é m a
Asi desetina muslimù patøí k introvertnì zamìøenému islámu

ÍA,
HETERODOXNÍ
PROUD ISLÁMU
Viola Pargaèová

Islámská orthodoxie, sunna, je sice nejvìtím, nikoli vak jediným proudem v rámci islámu. Islámská obec, zprvu jednotná,
se zaèala záhy tìpit. Po smrti proroka Muhammada dolo
v islámské obci k boji o to, kdo povede islámskou ummu.
Na jedné stranì stáli stoupenci práv prorokovy rodiny, ahl al-bajt, kteøí uplatòovali
nástupnické právo Muhammadova bratrance a pozdìji zetì Alího Ibn Abí Táliba.
Na stranì druhé pak stáli stoupenci volby
prorokova nástupce z øad nejlepích a nejoddanìjích muslimù. Zvítìzil druhý tábor
a chalífou, námìstkem posla Boího, byl
zvolen Abú Bakr, otec nejoblíbenìjí Muhammadovy manelky Á`ii. Po nìm se stal
chalífou Umar Ibn al-Chattáb.
Rozkol
Situace uvnitø ummy se vyostøila po násilné
smrti tøetího pravovìrného chalífy Uthmána, který patøil k vlivnému kmeni Umajjovcù. Chalífou se stal Alí, proti nìmu stála
celá øada odpùrcù, vedená Umajjovcem
Muáwijou, který rovnì usiloval o post
chalífy. Obèanská válka mezi muslimy trvala
pìt let a skonèila roku 661 Alího smrtí, po
ní umma definitivnì pøijala dynastický
princip moci, chalífou se stal Muáwija
a Umajjovci stáli v èele chalífátu a do roku
749.
Stoupenci Alího práv vytvoøili opozici
proti stávajícímu reimu, nazvali se íat
Alí, strana Alího. Aèkoli roztrka uvnitø
ummy mìla jasnì politický charakter, íité
vytvoøili vlastní pojetí islámu, zaloené
pøedevím na pøedpokladu, e vládnoucí
vrstva, sunnité, nìkterá fakta zámìrnì
zatajila nebo zfalovala, aby se zdánlivì
oprávnìnì dostala k moci. Samotná ía se
dále dìlila na desítky a stovky dalích vìtví,
z nich se do souèasnosti uchovaly sekty
v linii potomkù Husajna, syna imáma Alího:
Zajdíja, ía sedmi imámù-sabíja, ía dvanácti imámù-ithnáaaríja a extremistické
sekty (napø. alawité, drúzové, jazídové).1
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íité zdùvodòují nároky ahl-al-bajt,
lidu domu - Muhammadových pøíbuzných - na vedení islámské obce tìmito veri
Koránu: ...Bùh chce pouze od vás odstranit pínu, lidé domu, a chce vás oèistit
oèitìním úplným (33:33),2 A vyslali jsme
ji Noema a Abrahama a vloili jsme do
potomstva jejich prorocké poslání
i Písmo, a nìkteøí z nich byli byli na
cestì správné, avak mnozí byli
hanebníci... (57:26). Velký význam
pro íity má Trùnní ver - ájat alkursí: A bùh je svìtlem nebes i zemì.
Svìtlo Jeho podobá se výklenku,
v nìm hoøí lampa a lampa je v nádobì sklenìné. A nádoba sklenìná
podobá se hvìzdì záøící; a je zapalována ze stromu poehnaného,
stromu olivového, jen není ani východní ani západní, a olej jeho lehko
vzplane, i kdy se ho nedotkne oheò
ádný. A je to svìtlo na svìtle! A Bùh
vede ke Svìtlu svému koho chce,
a Bùh uvádí lidem podobenství rùzná. Bùh vevìdoucí je ve vìci kadé.
(24:35) Svìtlem je podle íitské
interpretace mínìn Alí. Muhammad
nejen e Alího jmenoval svým zástupcem, ale jetì mu pøedal boské
svìtlo, kterým byl sám nadán.
íitský Korán
Alí jakoto nositel boského svìtla
èasto inspiroval mystiky a súfíje, je
nazýván walíal-lláh, druh Boí. Bùh
si jej vyvolil, a právì proto na nìj
uvalil velké utrpení, které jej jetì více
pøiblíilo k Bohu. Mystický význam
utrpení pro duchovní zrání je pro
íu velmi typický, právì proto mají

íité ve zvlátní úctì Jeíe, který v koránském podání sice nezemøel (4:157), pøece
jen vak nespravedlivì trpìl stejnì jako
vechny tøi nejvýznamnìjí postavy íitského islámu -Alí , jeho synové Hasan
a Husajn.
Alí a jeho potomci jsou nazýváni imámy. V sunnì je tímto termínem oznaèena
osoba, která vede modlitbu v meitì, pro
íity jsou imámové, tedy potomci Alího
a Fátimy tím, èím jsou pro sunnity pravovìrní chalífové Abú Bakr, Umar a Uthmán
- neomylní a dokonalí vùdcové islámské
obce. Cyklus imámù se uzavírá pro ithnáaaríju imámem Muhammadem, který prý
zmizel v dìtském vìku - odeel do ústraní
(ghajba) a na konci èasu se vrátí jako mahdí,
aby nastolil vládu Boí na celém svìtì.
V pøípadì ismáílíje je skrytým imámem
vnuk imáma Músy al-Kázima, Muhammad.
íité se od poèátku vùèi sunnì dost
ostøe vymezovali, mìli napøíklad velmi negativní postoj k uthmánské redakci Koránu.
Pøedevím jí vytýkali to, e zámìrnì vypustila vere o Alím a o jeho ustanovení
Prorokovým nástupcem. Obecnì vzato se

Na miniatuøe z instanbulské národní knihovny
má Alí v rukou meè rozeklaný do dvou pièek.
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íitské sekty nikdy neshodly na tom, jak
má vypadat pravá podoba Koránu. Nakonec
se ustálilo dogma, podle nìho pravé znìní
Koránu zná jen skrytý imám a ten jej lidstvu
sdìlí pøed soudným dnem. Do této doby se
mají íité spokojit s uthmánskou redakcí.
V souvislosti se íou se èasto mluví
o dvou súrách, které mìly být z uthmánské
redakce zámìrnì vyputìny, protoe kladou
Alího na stejné místo jako Proroka Muhammada, ba moná dokonce výe. Jedná se
o tyto súry: súra an-núrajn a súra al-wilája.
Súra an-núrajn: .... vy, kteøí vìøíte ve
dvì svìtla. Byla seslána, aby Vám zvìstovala má znamení a varovala vás pøed dnem
pøevelikým. Dvì svìtla, jedno z druhého
pochází (Prorok a Alí - pozn. autorky) ...
Vìru, Alí je zboný, v noci se modlí, varuje
pøed tím, co bude na onom svìtì, a doufá
v milosrdenství boí... Pùvod súry je
nejasný, patrnì byla sestavena v dosti pozdním období, do irího povìdomí se dostala
a v 19. století. Jde o kompilát sestavený
patrnì indickými íity.
Podobný pùvod má i druhý podvrh: súra
al-wilája: ....vy, kteøí jste uvìøili v Proroka
a druha jeho (walí Alláh - Alí - pozn.
autorky), které jsme poslali, aby vás vedli
cestou pøímou...
Aèkoli je i tato súra pravdìpodobnì
podvrhem, sepsaným v Indii, ukazuje, jak
nesmírný význam má termín walí a wilája
pro íitské muslimy.3 Walí je druh, pøítel
boí, svìtec, ten, kdo je nadán zvlátní
milostí a esoterickým vìdìním, wilája je pak
láskyplné pøilnutí k imámùm, kterým bylo
pøes Alího pøedáváno ono svìtlo a zvlátní
vìdìní a pravda (Alí bývá nazýván branou
vìdìní), které mohou prostøednictvím
tohoto oddání se imámùm dosáhnout
i muslimové.
Imámové a právo
Systém velájat, imámovské posloupnosti,
se promítá i do politické teorie íy. Podle
ithnáaaríje náleí po Prorokovì smrti vláda
pouze imámùm a v dobì jejich nepøítomnosti neexistuje ádný jiný oprávnìný vùdce
ummy ne skrytý imám. Do chvíle, ne se
skrytý imám vrátí na zemi, jsou jeho pravomoci delegovány na íitské duchovní
fuqahá.
íitská tradice, na rozdíl od tradice sunnitské, nezachycuje pouze výroky a èiny
Proroka, pøípadnì jeho nejbliích pøátel, ale
zahrnuje i výroky alíjovských imámù,
nejèastìji estého imáma Dafara as-Sádiqa. Pøed oznaèením hadíth, které pro daný
výrok uívají sunnité, dávají íité pøednost
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termínu chabar nebo
rewájat. Zcela specifickou a mezi íity
nesmírnì populární
je sbírka Alího kázání, nauèení, dopisù
a výrokù Nahd albalágha - Cesta výmluvnosti. Sestavena byla v Bagdádu
arífem ar-Rádím
a arífem al-Murtadou v 11. století. 4
Ithnáaaríjská vìtev
íy má svou vlastní
íittí duchovní.
Ilustraèní foto z Lion Handbook the Worlds Religions, 1992.
právní kolu - dafarovský madhab, nazvaný podle imáma Dafara as-Sádiqa; od jako povolení zapøít v nouzi svou víru: Na
18. století byly èinìny marné pokusy, aby toho, kdo zapøe Boha poté, co ji uvìøil byl zaøazen jako pátý madhab do orto- kromì toho, kdo byl donucen, zatímco srdce
doxie.
jeho klidné bylo ve víøe - a zejména na toho,
Èasto zmiòovanou odchylkou od sunnit- kdo hruï svou nevíøe otevøel, dopadne hnìv
ského práva je monost uzavøít doèasný Boí a pro nìj je pøipraven trest nesmírný.
sòatek pro potìení (zawád al-muta). (16:106)
Monost uzavøení takovéto, pro sunnity
zcela vylouèené podoby sòatku, se opírá Uctívání svìtcù
o tento ver Koránu: A jsou vám zakázány Základem íitské vìrouky je víra v jedinnost
také muhsany mezi enami kromì tìch, jich Boí, víra v prorockou tradici a Muhamse zmocnily vae pravice - a to je vám pøe- mada jakoto peèe prorokù, víra v Alího
depsáno Bohem! A vedle toho je vám jako druha Boího, víra v soudný den a víra
dovoleno, abyste si hledali manelky po- v boí spravedlnost (adl), která je potvrmocí jmìní svého jako mui spoøádaní, zena svobodnou vùlí kadého èlovìka.
nikoliv prostopání. A za to, co jste uívali Tento bod íitské vìrouky dùkladnì rozes tìmito enami, dejte jim jejich odmìnu bral systematický teolog Damál al-Hillí
podle ustanovení. A nebude pro vás høí- (U 1325), jen byl odpùrcem Hanbalovcù
chem, na èem se vzájemnì dohodnete po a pøedevím ibn Tajmíji.7 Se sunnitskou
stanovené dobì - a Bùh je vevìdoucí, ortodoxií polemizoval právì v tom, jak
moudrý. (4:24). íitský teolog Taba Tabai mùe být Bùh spravedlivý, kdy jej sunnitse k doèasnému sòatku, uzavøenému èistì ská orthodoxie povauje za tvùrce vech
za úèelem tìlesného potìení, vyjadøuje lidských èinù: v takovém pøípadì by tedy
takto: monogamie nemùe naplnit sexuální on sám musel být pùvodcem veho zla na
touhy èlovìka, proto Bùh tento problém øeí zemi. íitská dogmatika proto pøijala
moností doèasných sòatkù.5 Je samozøej- mutazilovské pojetí èlovìka jako tvùrce
mé, e tato monost platí pouze pro mue. svých vlastních èinù, co jedinì mùe být
V íitském právním systému hraje pøedpokladem boí spravedlnosti. Èlovìk
velkou roli uèení o taqíji, pøípustném po- je tak na rozdíl od sunnitské ortodoxie
pøení vlastní víry ve chvíli, kdy je íita tvùrcem vech skutkù, tìch dobrých i tìch
ohroen na ivotì. K taqíji se váe tradice patných, výjimku tvoøí pouze proroci
o Ammárovi ibn Jásir, jen byl po hidøe a imámové, kteøí jsou naprosto neomylní
spolu s ostatními muslimy zajat Kurajovci, a Bohem chránìni od pokleskù a høíchù.
Sunna uznává neomylnost prorokù
kteøí se muslimy snaili násilím pøivézt zpìt
k idolatrii. Vichni zemøeli muèednickou pouze ve vztahu ke zjevení, nikoli celkovì,
smrtí, protoe to odmítli, jenom Ammár ibn a právì toto pojetí imámù a významných
Jásir pøeil, protoe se k idolatrii zdánlivì postav íitského islámu je trnem v oku
vrátil, aby si zachránil ivot. Pak se se svým sunnitské orthodoxii. Instituci svìtce, uctíprohøekem svìøil Prorokovi a ten mu øekl, vání posvátných osob sunna neuznává a cháe chvilkovým zapøením své víry se proti pe ji jako irk, tedy pøidruování objektu
Bohu nijak neprovinil.6 Muhammadovi pak úcty k jedinému Bohu.
byly zjeveny tyto vere, íity interpretované
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V køesanství má veøejné uctívání muù
a en pravdìpodobnì svùj pùvod v úctì
projevované muèedníkùm. Ti byli uctíváni
nejprve na místech, kde zemøeli, postupnì
se úcta k nim pøenáela i na jiná místa. Ve
výroèní den svìtcova úmrtí se vìøící shromaïovali u jeho hrobu, kde byla slouena
bohosluba k jeho poctì. Pravdìpodobný,
ale neprokazatelný je vliv tìchto køesanských oslav na vznik podobného rituálu
v islámu. První muslimské íitské oslavy
výroèí úmrtí osob povaovaných za svatémawlidy, byly vìnované Prorokovi, Alímu,
Fátimì a skrytému imámovi, byly slaveny
v Egyptì za vlády Fátimovské dynastie
(969-1171). Sunnittí teologové a historikové povaují za první mawlid oslavu Prorokových narozenin, která se konala r. 1207
v Arbelá (Irák) a byla organizována Saláhuddínovým vagrem Muzaffarem ad-DínKökbürü.8
Nejvýznamnìjím svátkem je pro íity
10. muharram, den výroèí umuèení Alího
syna Husajna, kdy se smrt Alího a jeho synù
pøipomíná v náboenském dramatu-tazija,
které zobrazuje jejich utrpení s dùrazem na
zboné èiny imáma Husajna a jeho vykupitelské poslání. Souèástí svátku je sebebièování vìøících, které jim má napomoci
plnì procítit Husajnovo utrpení, co je
motiv nikoli nepodobný køesanským paijím. Je tedy patrné, e ía je velmi introvertnì a mysticky zamìøeným proudem
islámu, kladoucím dùraz na vnitøní, emocionální proitek víry, pøi èem je nutné
zdùraznit silný sociální náboj, který je
v íitské doktrínì obsaen. Bùh je na stranì
utlaèovaných-mustadafúna, protoe bolest
a utrpení v íitském podání pøibliuje
èlovìka k Bohu a íité uctívají své imámy
jako bránu k Bohu, cestu a vùdce kadé
generace. 9
n
Poznámky
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5 Muhammad Husayn Al-Taba Tabai, Shiite Islam, New
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6 Muhammad Husayn Al-Taba Tabai, op. cit., str. 20-25.
7 Lubo Kropáèek, op. cit., str. 188-189.
8 Valerie J. Hoffman, Sufism, Mysticism and Saints in
Modern Egypt, South Carolina Press, 1994, str. 107108.
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Nìkolik poznámek k otázce konzervativnosti indických kast

KASTY V INDII:
IDEÁL BRÁHMANA
Martin Fárek

V odborných i populárních pracích o indických tradicích je
èasto uvádìna role kast1 jako zásadního konceptu urèujícího
podobu indické spoleènosti od pradávna a dodnes. Bìnì
se v souvislosti s indickým kastovním systémem zmiòuje
jeho rigidnost, a obecnì negativní dopad na ivot obyvatel
subkontinentu. Kasty jsou èasto pøedstavovány jako velmi
konzervativní spoleèenské uspoøádání, které vychází z domácích náboenských pøedstav.
V indologii a s ní spojených oborech se roz- za spoleèenské uznání a lepí monosti
íøila pøedstava statické, nemìnné indické uplatnìní.2 A dodnes obsazují vìtinu inspoleènosti, kterou v tomto stavu udruje telektuálních, politických a vojenských
právì kastovní systém v èele s bráhmany pozic v dnení Indii potomci vyích kast,
co stráci tohoto uspoøádání. Bráhmani pøes usilovnou snahu vlády o odbourání
jsou popisováni jako knìská vrstva udr- dìdictví sociální nerovnosti.3 Je ovem tøeba
ující svou moc na základì své role pro- rozliit od sebe rùzné roviny, na kterých
støedníkù mezi lidmi a bohy, kterou vyjadøují chceme problém diskutovat. Souèasní badùrazem na pùvod a rituální èistotu, jimi datelé èasto uznávají, e se pøehání význam
staroindických zákoníkù pro realitu rùzných
se lií od dalích kast.
Jedním z významných propagátorù této spoleèností subkontinentu v jejich více ne
ideje byl Louis Dumont, který byl ovem dva a pùl tisíce let dohlédnutelných dìjinách.
velmi záhy kritizován za pøíliné lpìní na Perspektiva bráhmanských tvùrcù nìktenemìnné roli starých indických zákoníkù rých rigidních zákonù nikdy zcela nepøe(pøedevím Manu-samhity), a za nerespek- vládla a nebyla vdy pøijímána, a navíc se
tování mnohých zjitìní sociologických setkávala s úèinnou kritikou a odporem rùza antropologických. Pokud bychom pouili ných konkrétních tradic (napøíklad vinuistù,
pøímìru, tak by to bylo podobné, jako kdy- ivaistù èi tántrikù veho druhu). Mìli bybychom chtìli interpretovat francouzskou chom tedy od sebe oddìlit rovinu ideálù
spoleènost 17. století pøedevím na základì (ukotvených ve starých sbírkách a bohaté
pøíkazù biblického Leviticu. Podobnì ovem komentáøové tradici) od roviny odráející
postupují i mnozí dalí autoøi: stále uvádìjí uvedení tìchto ideálù do skuteènosti.
pøíbìh z véd o prvotní bytosti, z její rùzných
Pokud bychom chtìli indické tradice
tìlesných èástí povstaly ètyøi spoleèenské odsuzovat za existenci poèetné vrstvy neskupiny; a dále z bráhman (komentáøù véd- dotknutelných a jejich èasto bídné ivotní
ských sbírek) vyvozené tvrzení, e bráhmani podmínky, mìli bychom si pøipomenout, e
byli povaováni za mocnìjí ne bohové. napøíklad v Evropì 19. a také první poloviny
Tím se mìl legitimizovat bráhmanismus, 20. století ilo mnoství dìlníkù a nájemných
ze kterého se vyvinul pozdìjí hinduismus. pracovníkù v zemìdìlství v podobné situaci.
I kdy mìli na rozdíl od dalitù otevøený pøístup do kol, ekonomické pomìry jim èasto
Ideál a skuteènost
Následující poznámky k problému nemají studium a vùbec cestu k vyí kvalifikaci de
nijak zastírat historicky doloené a dnes facto znemoòovaly.4 Kdy tedy posuzujesociology zkoumané dùsledky spoleèenské me indické tradice z naí evropské pernerovnosti, která navazuje na staré ideály spektivy, mìli bychom si být vìdomi i toho,
kast. Je nepochybné, e v rùzných dobách nakolik nae vlastní ideály byly a jsou nabyly zejména nízké spoleèenské vrstvy plòovány ve skuteèném ivotì (a u køesv ekonomicky nevýhodné pozici s malou anské mylenky, ideály demokracie èi
spoleèenskou prestií. Velmi známým je rovnostáøské pøedstavy o komunistické
pøíklad boje tzv. nedotknutelných (dalitù) spoleènosti.5 Nejprve bychom ovem mìli
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t é m a
dùkladnìji prozkoumat ideály kastovního
systému a jeho tvùrcù - bráhmanù.
Bráhman jako moudrý a zralý èlovìk
Nyní se vrátíme k rozíøené pøedstavì
bráhmanù jako dìdièné knìské vrstvy,
která svou moc èerpá ze své rituální role.
Nìkteré pasáe starých zákoníkù této pøedstavì odpovídají - napøíklad Manu se zabývá
vyím èi niím postavením potomka podle
toho, zda byli otec i matka bráhamanského
rodu, nebo ne (Manu-samhitá X.6 a X.41).
Také v tomto textu nalezneme tvrzení, e
právì bráhmani jsou urèeni k pøijímání
obìtin v zastoupení bohù a pøedkù a jsou
nejlepími z lidských bytostí (tamté, I.9396).
Pojïme se nyní alespoò v nìkolika pøíkladech podívat na indology ménì citované
a zdùrazòované pasáe staroindických
textù, abychom doplnili výe zmínìný obraz
bráhmanského ideálu. Zjistíme, e se zde
klade dùraz na charakter èlovìka mnohem
více ne na jeho pùvod. Doklady takového
pøístupu najdeme ji v upaniadách: za uèitelem pøiel hoch Satjakáma Dábála a chtìl
se stát jeho ákem. Kdy se uèitel zeptal,

z jakého je rodu, øekl
popravdì, e jeho
matka to neví, jeliko
se stýkala s mnoha
mui. Èekali bychom,
e uèitel bráhman odmítne syna rozkonické sluebné, ale on jej
pøijal za áka. Chlapec
byl pro nìj bráhmanem, nebo se neodchýlil od pravdy
(Èhándógjópaniad
IV.4). Poselství pøíbìknìz a otec pøipravují obøad upanajana, pøi nìm
hu je zøejmé: èlovìk Bráhmanský
bude chlapci pøedána posvátná bráhmanská òùra.
má být posuzován
Ilustraèní foto z knihy Willarda G. Oxtobyho World
Religions. Eastern Traditions, 2002.
podle svých vlastností, podle chování a nikoli podle pùvodu. Tak dostal Satjakáma
Tímto ideálem byly ovlivnìny i budDábála anci studovat u mudrce a pokroèit dhismus a dinismus. V Sónadanda-suttì
ve svém rozvoji natolik, e se nakonec stal Buddha rozmlouvá s mluvèím skupiny bráhsám uèitelem (jak vyplývá z tée upani- manù o tom, co èiní èlovìka bráhmanem.
ady). Vypadá to, e alespoò podle nìkte- Sónadanda zaèíná pìti nezbytnými kritérii:
rých uèitelù byl bráhmanem ten, kdo rozvi- uvádí vzneený pùvod sedm generací zpìt
nul své dobré vlastnosti a poznal nejvyí
pravdu (brahma).
Dokonèení èlánku
na dalích stranách dole. ð

Znièení kast
Bhímráo Ambédkar
Je smutné, e kasty mají i dnes zastánce. A zastáncù je mnoho. Kasty se obhajují tím, e kastovní systém je jen jiný název pro dìlbu
práce, a pokud dìlba práce je nutným rysem kadé civilizované spoleènosti, tvrdí se, e na kastovním systému není nic patného.
První, co je tøeba udìlat, je vést dùkazy proti mínìní, e kastovní systém je pouze dìlbou práce. Je té dìlbou pracovníkù. Civilizovaná
spoleènost nepochybnì potøebuje dìlbu práce. V ádné civilizované spoleènosti vak dìlbu práce nedoprovází tato nepøirozená
dìlba pracovníkù do hermeticky uzavøených skupin. Kastovní systém není jen dìlbou pracovníkù, dost odlinou od dìlby práce, - je
to rovnì hierarchie, v ní jsou skupiny pracovníkù odstupòovány a stojí jedna nad druhou. V ádné jiné zemi nedoprovází dìlbu
práce stupòovité uspoøádání pracovníkù. A je tu jetì tøetí kritická pøipomínka k tomuto mínìní o kastovním systému. Tato dìlba
práce není spontánní; není zaloena na pøirozených nadáních. Sociální a individuální efektivita vyaduje, abychom rozvíjeli schopnosti
jednotlivce tak, aby byl kompetentní vybrat si a uskuteèòovat svou vlastní ivotní dráhu. Kastovní systém tento princip poruuje.
Zahrnuje pokus pøidìlit pøedem jednotlivcùm úkoly ne podle jejich cvièením rozvinutých pùvodních vlastností, nýbr podle sociálního
postavení jejich rodièù. Vidìno z jiného hlediska, rozvrstvení povolání, které je výsledkem kastovního systému, je zhoubné. Prùmysl
není nikdy statický. Prochází prudkými a náhlými zmìnami. Za tìchto zmìn musí být jednotlivec svobodný zvolit si povolání. Bez
této svobody pøizpùsobit se mìnícím se pomìrùm nebude pro nìj moné zabezpeèit si ivobytí. Nyní kastovní systém hinduistùm
nedovoluje pøijmout povolání, v nìm by byli potøební, pokud k nìmu nenáleí na základì dìdiènosti. Vidíme-li, jak hinduista radìji
hladoví, ne by se pøijal povolání, které nenáleí jeho kastì, je tøeba dùvod vidìt v kastovním systému. Kasty tím, e nedovolují
rekvalifikaci, se stávají pøímou pøíèinou velké èásti nezamìstnanosti, ji pozorujeme v této zemi. Jako forma dìlby práce trpí kastovní
systém dalím váným nedostatkem. Dìlba práce zpùsobená kastovním systémem není dìlbou zaloenou na výbìru. Individuální
cítìní ani individuální preference v ní nemají místo. Je zaloena na dogmatu o predestinaci. Úvahy o sociální efektivitì nás nutí uznat,
e nejvìtím zlem industriálního systému není ani tak chudoba a utrpení, je zpùsobuje, jako spí to, e tolik lidí má profese, které
nejsou pro ty, kdo je vykonávají, pøitalivé. Takové profese vyvolávají v lidech odpor, animozitu a touhu vzepøít se. V Indii mnoho
povolání, pokládaných hinduisty za degradující, vyvolává u tìch, kdo v nich pracují, odpor. Mají trvalou touhu tato povolání opustit
pouze následkem zhoubného vlivu na pracovníky vzhledem k podceòování a stigmatizaci, je na nì vrhá hinduistické náboenství.
Jaká efektivita mùe být v systému, v nìm není srdce ani mysl èlovìka u jeho vlastní práce? Jako ekonomická organizace jsou kasty
kodlivou institucí, nakolik s sebou nesou podøízení lidských pøirozených sil a sklonù naléhavým poadavkùm plynoucím ze
spoleèenských rolí.
Nerealizovaný proslov na výroèní konferenci organizace Jat-Pat-Todak Mandal v Lahore, r. 1936,
v souboru textù Znièení kasty (Annihilation of Caste) na adrese http://www.ambedkar.org/, vybral a pøeloil Ivan O. tampach.

Bhímráo Ambédkar (1896-1951), vzdìlanec, právník, politický vùdce, hlavní autor návrhu textu ústavy Indické republiky.
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V Nìmecku
absolvují
první tøi rabíni
po 60 letech,
mezi nimi Èech
Dráïany 13. záøí - V Dráïanech dnes
absolvovali náboenskou kolu první tøi
kandidáti na rabíny po více ne edesátileté
pøestávce, zpùsobené holokaustem. Jedním
z nich je Èech Tomá Kuèera, který bude
rabínem v bavorském Mnichovì. Ústøední
rada idù v Nìmecku perspektivu prvních
tøí rabínù místní provenience pøivítala jako
poèátek návratu k normálnímu ivotu
idù ve spolkové republice, napsala agentura DPA. Potøebujeme ale mnohem víc
rabínù - tøicetkrát, ètyøicetkrát víc, prohlásil
místopøedseda rady Dieter Graumann pøi
slavnostním vyøazení absolventù Postupimského kolegia Abrahama Geigera v Dráïanech.
Se tøemi novými rabíny pøichází nová,
èerstvá perspektiva. Povaujeme to za vlastní signál, e chceme opìt zaujmout své
místo v nìmecké spoleènosti, dodal. (...)
Kolegium Abrahama Geigera je prvním
a zatím jediným rabínským semináøem
ð

Dokonèení z pøedchozích stran.

po otci i po matce; bráhman je uèenec,
který mistrnì ovládl (a umí zpamìti) tøi
védské sbírky a dalí záleitosti; krásného
vzhledu a barvy kùe; musí být velmi
ctnostný; a nakonec má být moudrý. Na
dalí Buddhovy otázky, které z tìchto kvalit jsou opravdu podstatné pro skuteèného
bráhmana, nakonec Sónadanda uvádí
pouze dvì - moudrost a ctnost (a Buddha
øíká, e tvrdí toté). Sónadanda poté obhajuje své tvrzení pøed nìkolika dalími
pøáteli - bráhmany vysvìtlením, e nezavrhuje jejich dobrý pùvod, uèenost
a barvu pleti. Ale pokud by napøíklad jeho
synovec Angaka zaèal zabíjet, krást, byl
nevìrný své enì, lhal by a opíjel se;
k èemu by byla jeho barva pleti, k èemu
nauèené vere, k èemu vysoký pùvod?
(Sónadanda-sutta 11-20).
Èlovìk se tedy podle takových pøíbìhù
mùe nejen vypracovat do vysokého postavení (jako syn sluebné Satjakáma Dábala), ale mùe také poklesnout, zneuctít
se, by mìl vechny pøedpoklady pro svùj
rozvoj. Zdùrazòování úsilí, rozvoje dobrých vlastností, najdeme také v Dhammapadam (nikoli pùvodem, èi rozcuchanými

100

v Nìmecku. V roce 2001 pøijalo první
studenty, kteøí absolvovali pìtileté vzdìlání
a získávají akademický titul magistr
judaistických studií. Naposled se v Nìmecku
konala ordinace rabínù v roce 1940, uvedl
øeditel kolegia Walter Homolka. V roce
1942 pak nacisté vysokou kolu judaistických vìd v Berlínì definitivnì zavøeli. (...)

Mauche (Keòa) 13. záøí - Keòtí stoupenci
americké náboenské sekty House of Yahweh se uchýlili do bunkrù, pøestoe jejich
pøedpovìdi o konci svìta se nenaplnily. Konec svìta podle nich mìla 12. záøí odstartovat jaderná válka, píe agentura Reuters.
Desítky pøívrencù sekty s nasazenými
plynovými maskami, rukavicemi a v dlouhých plátích sestoupily do sítì podzemních
úkrytù, které si sekta vybudovala v horské
vesnièce Mauche. Podzemní bunkry mají
vybavené moukou, kterou se chtìjí ivit rok,
ne - podle jejich víry - budou ze zemského
povrchu smeteni vichni høíníci. Ti, kdo

pochybovali, budou bìhem nìkolika hodin
zahanbeni. Pokud tady bìhem nìkolika
hodin nebude znát dopad války, pak a nás
policie zatkne, øekl vùdce sekty v Keni
Mosheh Sang. Mìli bychom zùstat v bunkrech po dobu jednoho roku, dodal s tím,
e pokud nevypukla válka mezi Spojenými
státy a Severní Koreou v uvedeném èase,
je to jen dùsledek rozdílu svìtových èasových pásem.
Podle internetových stránek www.yahweh.com byla sekta zaloena v texaském
Abilene. Dvanácté záøí... toto datum byste
si mìli zapsat na zrcadlo v koupelnì. Mìli
byste se také pøipravit na nadcházející temné dny, které zasáhnou kadého èlovìka na
Zemi, píe se na nich.
Keòské úøady sektu bedlivì sledují, aby
zabránily opakování tragédie z Ugandy
v roce 2000, kdy bylo zabito a zaiva
upáleno více ne 900 stoupencù Hnutí pro
obnovu desatera boích pøikázání poté, co
se nenaplnilo proroctví jeho vùdcù.
Policie se obává, e by se bunkry mohly
propadnout, pøestoe je stoupenci sekty
vyztuili výdøevami. Do úkrytù také prosakuje podzemní voda. V naí zemi je
svoboda vyznání. Obáváme se ale, e

vlasy, ale pravdivostí, odøíkavou skromností
a odpoutaností se èlovìk stává bráhmanem). Podobnì se i v dinistických textech
hovoøí o oèitìném èlovìku, který není poután láskou, nenávistí ani strachem, jako
o bráhmanovi (takto napø. Uttarádhjajanasútra).
V podobném duchu se bráhmanství
definuje ve významných vinuistických
textech. Bhagavad-gítá uvádí, e èlovìk je
èlenem jedné ze ètyø varen na základì svých
vlastností a èinností (sloka IV.13), a na jiném
místì charakterizuje bráhmany jako vyrovnané, odøíkavé, èistotné, trpìlivé a stále se
ovládající, vzdìlané a moudré lidi (sloka
XVIII.42). Explicitní je pak v tomto pasá
Mahábháraty (její souèástí je Bhagavadgítá): bùh Dharma pøevleèený za poloboskou bytost se ptá krále Judhithiry, jednoho
z hlavních hrdinù pøíbìhu, na to, co dìlá
z èlovìka bráhmana. Judhithira odpovídá,
e je to chování, podle nìho je moné
bráhmana poznat. Ani pùvod, ani uèenost
nejsou k nièemu, pokud nemá bráhman
dobrou povahu. Jak uvádí jiná pasá Mahábháraty: kdy bráhmani páchají násilnosti, lou, stanou se chtivými a jakýmkoli
zpùsobem si zaopatøují ivobytí, tak ztratí
svou èistotu a stanou se údry (Móka-

dharma, kapitola 188). Jinými slovy, i kdy
se nìkdo narodil v bráhmanské rodinì,
mùe se svým patným chováním degradovat. Na druhou stranu je dle stejného
textu moné, aby se z pøísluníka jiné kasty stal bráhman (doslovna je to øeèeno
v Anuásana-parvanu 163.5-10; známìjí
jsou pøíbìhy o pøíslunících katrijské
kasty, kteøí se stali bráhmany, jako napøíklad Vivámitra èi Vítahavja). V dalích
význaèných textech - puránách, bychom
nali nemálo podobných pasáí, èasto jetì
s dùrazem na oddanost Vinuovi èi ivovi,
která má èlovìka povznést na úroveò
bráhmanství nadøazenou.
Pokud si shrneme výe uvedené pasáe, dojdeme k následujícímu. Mimo
zmínek o jedineènosti a dùleitosti pùvodu
a rituální úloze bráhmanù najdeme ve
staroindických textech doklady o ideálu
bráhmana co moudrého, charakterního,
ulechtilého èlovìka, u kterého na pùvodu
nesejde. Jsou tam zmínìni pøísluníci
jiných kast, kteøí se do pozice bráhmana
vypracovali. Naopak jsou uvádìna varování, e bráhman z vysoce postavené
rodiny se svým konáním degradoval do
nízké pozice. Z toho mùeme usoudit, e
v rovinì ideálù existovalo vlivné pøesvìd-

Èlenové keòské
sekty li do krytù,
i kdy se konec
svìta nekonal
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stoupenci sekty nezemøou kvùli jaderné
válce, kterou pøedpovídají, ale zavalí je jejich
kryty, øíká policejní dùstojník Dominic
Karanja.

Kontroverzní
arcibiskup
Milingo
opìt uvádí
Vatikán
do rozpakù
Vatikán 13. èervence - Zambijský arcibiskup
Emmanuel Milingo, kterému v roce 2001
hrozila exkomunikace kvùli sòatku s jihokorejskou lékaøkou, uvedl opìt Vatikán do
rozpakù. Oznámil toti z Washingtonu, e
se vrátil ke své manelce.
Milingo se podle italských médií znovu
objevil ve Washingtonu. Pøed nìkolika dny
náhle opustil mìsteèko u Øíma, kde se mìl
podle Vatikánu zdrovat. estasedmdesátiletý arcibiskup se pøed pìti lety oenil
s jihokorejskou lékaøkou, èlenkou sekty reverenda Moona, který také zreíroval arcibiskupùv sòatek. Prelát se vak manelství
brzy poté na nátlak církve vzdal.

Africký prelát uspoøádal ve Washingtonu spolu se stoupenci sòatkù knìí tiskovou konferenci. Na té Milingo podle
italského tisku vyzval církev, aby otevøela
náruè marnotratným synùm, a oznámil, e
se vrací k osmaètyøicetileté Marii Sungové,
s ní se v New Yorku pøed pìti lety oenil.
Milingo údajnì také prohlásil, e znovu
navázal kontakty s reverendem Moonem,
duchovním vùdcem sekty, který oba pøi
kolektivní ceremonii oddal.
Vatikán na to reagoval pouze tím, e
zatím neobdrel pøesné informace o cíli
Milingovy cesty do Spojených státù. Jsouli jeho vyjádøení týkající se sòatkù knìí
opravdu taková, jak bylo uvedeno, lze nad
tím jen vyjádøit politování, uvedl Vatikán ve
struèném sdìlení. (...)

Indiètí sikhové
se bouøí
kvùli násilnému
ostøíhání
chlapce
Dillí 24. srpna - Bouøi nevole vyvolal mezi
indickými sikhy pøípad násilného ostøíhání
jednoho z jejich chlapcù skupinou mladých

èení o sociální pozici èlovìka
jakoto výsledku jeho usilování a snaení, pøedevím
v souvislosti s pøedstavou
oèiování a duchovního
rozvoje jedince. Èím je èlovìk pokroèilejí v poznání
pravdy, v meditaci èi oddanosti bohu, èím více
ovládl své patné vlastnosti
a naopak rozvinul dobré, tím
více je bráhmanem (a podle
nìkterých tradic pak i více
ne to).
Zdánlivì konzervativní
Bráhmani pøi obìti.
kastovní perspektiva tedy
zahrnuje ideál pokroku èlovìka na úroveò moudrého, naimi slovy na èasto opomíjené ideály bráhmana øeèeno svatého jedince. Z historie známe moudrého a svatého èlovìka.
pøíklady význaèných osobností a tradic,
n
které takové pojetí bráhmana prosazovaly
proti zastáncùm dùleitosti pùvodu. Ve Poznámky
1 U sám pojem kasta je ponìkud zavádìjící, nebo
vinuismu to byli napøíklad Rámánuda,
pochází z portugaltiny a oznaèoval nìco nesmíchaÈaitanja a reformátoøi moderní doby jako
ného; brittí kolonizátoøi jej postupnì zaèali uívat
v Indii ve smyslu dneního pojmu rasa. Domácím
Thákur Bhaktivinód; ale to u se dostápojmem je varna, pøekládaná èasto jako barva, toto
váme k jiné rovinì debaty - k uvádìní
slovo ovem vyjadøuje rovnì významy naich výrazù
povaha, kvalita, druh, vlastnost a dalí.
zmínìných ideálù do ivota. Cílem tìchto
2 Nejznámìjím obhájcem jejich zrovnoprávnìní byl
nìkolika poznámek vak bylo oddìlit od
M. Gándhí, ovem nali se mnozí jiní, jako napøíklad
sebe rùzné roviny diskusí a pak poukázat
B. R. Ambédkar. Ten vyzýval své stoupence z øad
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hinduistù. Noení vlasù stoèených v turbanu u muù je jedním z pilíøù sikhského
náboenství. V øadì indických mìst uspoøádali sikhové poulièní demonstrace a jejich
poslanci protestovali i na pùdì federálního
parlamentu, informovala dnes agentura
Reuters. Nepokoje vyvolalo nìkolik dospívajících chlapcù ve mìstì Dajpur ve státì
Rádasthán, kteøí ostøíhali sikha v jejich
vìku pravdìpodobnì ze árlivosti na jeho
vztah s místní dívkou.
Je to bolestné a nepøijatelné, øekl jeden
ze sikhských poslancù v parlamentu. Spolu
s kolegy pak obvinil rádasthánskou vládu
z toho, e je neschopná chránit náboenské
meniny. V ulicích mìst v Rádasthánu,
Paòdábu i v metropoli Dillí se v tìchto
dnech vyrojili sikhové tøímající své posvátné zahnuté krátké meèe.
Sikhskou náboenskou obec zaloil
v 15. století guru (náboenský uèitel a vùdce) Nának, který spojil mylenky hinduismu
a islámu v základ nového univerzálního systému. Sikhismus hlásá rovnost pøed Bohem
bez ohledu na kastu a odmítá vnìjí formy
uctívání boha. V Indii, pøedevím v Paòdábu, ije celkem asi 20 milionù sikhù, kteøí
tak tvoøí asi dvì procenta celkové populace.
nedotknutelných, aby pøijali buddhismus
èi jiné náboenství, aby se vymanili z pout
kastovního systému.
3 Kastovní diskriminace je zakázána indickou ústavou a zákony, a bývalí nedotýkatelní mají rezervována místa v zákonodárných sborech, ve státním aparátu,
na univerzitách a podobnì.
4 Ostatnì tento jev do nìjaké míry pøetrvává
v západních zemích dodnes. Napøíklad ve
Spojených státech se stále potýkají s nedostupností kvalitního základního i støedního vzdìlání (zaplaceného vysokým kolným) pro obyvatele chudých, èasto pøevánì èernoských a hispánských ètvrtí.
5 Na nepatøièné míení roviny ideálù a skuteènosti pøi srovnávání Západu s asijskými
kulturami poukázala Helena NorbertHodge ve své knize Dávné budoucnosti
(s. 118). Urèitì není v poøádku srovnávat
napøíklad nae souèasné ideály demokratické rovnostáøské spoleènosti s realitou
indického subkontinentu (a jetì navíc
v jiné historické dobì). Pokud u takto
srovnáváme, tak by to mìla být komparace ideálù
s ideály, nebo reality s realitou; a navíc by se mìl brát
v potaz komplexní obrázek historických, politických
a ekonomických souvislostí srovnávaných jevù.

Mgr. Martin Fárek, Ph.D. (*1974) pùsobí jako odborný asistent na katedøe religionistiky a filosofie FF
Univerzity Pardubice a na katedøe religionistiky HTF
Univerzity Karlovy v Praze.
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Papeova slova
zaehla napìtí
Berlín/Londýn 16. záøí - Vezme-li se vlna
rozhoøèení, která se valí na papee Benedikta XVI. za jeho úterní výroky o islámu,
za mìøítko napìtí mezi islámským a západním svìtem, pak je konflikt civilizací na
nejlepí cestì rozvinout se v opravdový boj,
píe dnení Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Jiný nìmecký deník, Die Welt, uvádí, e
souèasná situace kolem hlavy katolické církve, kdy jistý turecký politik dokonce Benedikta XVI. pøirovnal k Hitlerovi a Mussolinimu, upomíná na eskalaci protestù proti
karikaturám proroka Mohameda z poèátku
letoního roku. Lií se zatím v tom, e souèasné reakce jsou okamité, zatímco ohlasy
na karikatury pøily a nìkolik mìsícù po
jejich zveøejnìní.
Pape si zøejmì neuvìdomil, e jeho
pøednáka na univerzitì bude poslední jiskrou, která znovu zaehne napìtí mezi køesanstvím a islámem, domnívá se autor dneního komentáøe v britském listu The Guardian. Pøipomíná, e Benedikt XVI. v minulosti il ivotem, bìhem nìho byl zøídka
vystavován záludnostem svìtové politiky.
Proto kolem sebe potøebuje poradce, kteøí
s ní mají zkuenosti. (...) Je ale také tøeba si
uvìdomit, e tento spor má i svoji druhou
stranu. Není dialogu bez otevøenosti. Muslimský svìt by se tedy mìl snait být rozvánìjí ve svých reakcích a neuráet se tak
rychle. Deník Frankfurter Allgemeine Zeitung dodává, e muslimský svìt by se mìl
zøíci jakéhokoliv násilí a nátlaku v záleitostech víry. Katolická církev to udìlala na
druhém vatikánském koncilu v 60. letech.
Na potøebu vzájemnosti v dialogu upozoròoval i samotný pape na letoní kvìtnové konferenci o migraci, píe britský list
The Times. Tehdy vyzval køesany, aby
otevøeli svoje srdce a náruèe muslimským
imigrantùm, ale muslimové na druhou stranu
by mìli pøekonat svoje pøedsudky a omezené mylení. Aèkoliv udìlal nìkteré vstøícné kroky vùèi idùm, muslimùm a nekatolickým køesanùm po svém zvolení a podnikl
pou do Osvìtimi, souèasný pape klade
mení dùraz na dialog s ostatními náboenstvími ne jeho pøedchùdce Jan Pavel II.,
soudí The Times. (...)

Madonna
nepobuøuje sama
Praha 8. záøí - Velké pobouøení, které svými
souèasnými koncerty vzbudila mezi nìkte-
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Co pape v Øeznì skuteènì øekl
(...) To vechno mì znovu napadlo, kdy jsem si
nedávno pøeèetl èást dialogu, který vydal profesor
Theodor Khoury v Münsteru. Tento dialog vedl
uèený byzantský císaø Manuel II. Paleologos asi
v roce 1391 v zimním táboøe v Ankaøe s uèeným
Peranem o køesanství a islámu a o pravdì obou
dvou. Pravdìpodobnì ten samý císaø zaznamenal
tento dialog bìhem obléhání Konstantinopole
v letech 1394-1409; tím lze vysvìtlit i to, e své
vlastní úvahy podává mnohem podrobnìji ne
odpovìdi perského uèence. Dialog zahrnuje celou
oblast struktur víry obsaených v Bibli a v Koránu
a pojednává pøedevím o obrazu Boha a obrazu
èlovìka, ale vdy znovu podle potøeby i o vztahu
Pape v Nìmecku.
mezi tøemi zákony: Starým zákonem - Novým
zákonem - a Koránem. V této pøednáce bych se chtìl vìnovat pouze jedinému bodu,
který je v tomto dialogu spíe okrajový, který mì vak v souvislosti s tématem víry
a rozumu fascinoval a poslouil jako východisko mých úvah.
V sedmém kolokviu (dialexiV - kontroverze, spor), vydaným profesorem Khourym,
se císaø dostává k tématu dihádu (svaté války). Císaø urèitì vìdìl, e súra 2,256
obsahuje: ádný nátlak ve vìcech víry - je to jedna ze starích súr z období, ve kterém
byl sám Mohammed jetì bezmocný a ohroený. Ale císaø pøirozenì znal i výrok
o svaté válce, napsaný v Koránu, který vznikl pozdìji. Bez toho, aby se poutìl do
podrobností, jakou bylo napø. rozdílné zacházení s majiteli Písma a nevìøícími,
obrací se pøekvapivì pøíkrým zpùsobem na svého partnera v rozhovoru s centrální
otázkou o vztahu mezi náboenstvím a násilím. Øíká: Uka mi, co nového pøinesl
Mohammed a nalezne pouze zlé a nelidské vìci, jako napøíklad to, e ti pøedepsal, aby
jsi víru, kterou ti hlásal, íøil meèem. Císaø potom obírnì zdùvodòuje, proè je íøení
víry násilím nesmyslné. Je v rozporu s podstatou Boha a podstatou due. Bùh nemá
zálibu v krvi, neèinit rozumné (sun logw) odporuje podstatì Boha. Víra je plodem
due, ne tìla. Kdo chce tedy nìkoho pøivést k víøe, potøebuje schopnost být dobrým
øeèníkem a správnì uvaovat, ale ne násilí a hrozby Na to, abychom pøesvìdèili
rozumnou dui, nepotøebujeme silnou ruku ani nástroje, kterými je moné udeøit, ani
jiné prostøedky, kterými lze nìkomu pohrozit smrtí 
Rozhodující vìta v této argumentaci proti obracení na víru skrze násilí zní: Neèinit
rozumné odporuje podstatì Boha. Vydavatel Theodor Khoury k tomu dodává komentáø:
Pro císaøe jako Byzantince, formovaného øeckou filozofií, je tato vìta evidentní. Naopak,
pro muslimské uèení je Bùh absolutnì transcendentní. Jeho vùle se nevztahuje na ádnou
z naich kategorií, i kdyby to byla kategorie rozumnosti. Khoury pøitom cituje z publikace
známého francouzského islamologa R. Arnaldeza, který poukazuje na to, e Ibn Hazn
jde ve svém výkladu a tak daleko, e tvrdí, e Boha nezastaví ani jeho vlastní slovo
a e ho nic nezavazuje k tomu, aby nám zjevil pravdu. Kdyby to chtìl, èlovìk by musel
pìstovat i modloslubu.
Zde se rozcházejí jejich cesty v chápání Boha, a tak i v konkrétním uskuteèòování
náboenství se tu otvírá dilema, které je dnes pro nás velmi bezprostøední výzvou. Je
to pøesvìdèení, e neèinit rozumné odporuje podstatì Boha, pouze øeckou mylenkou,
anebo platí vdy sama o sobì? (...)
Z projevu papee Benedikta XVI. na univerzitì v Øeznì 12. 9. 2006,
pøeklad: Tomá Mròávek, ThD.

rými køesanskými církvemi americká zpìvaèka Madonna, souvisí spíe s její obecnou mediální známostí ne s podstatou
jejího projevu. Vude jinde ve svìtì i v ÈR
se prùbìnì pøedstavují èetné umìlecké projekty, které operují s køesanskými symboly,
èasto i uvádìjí ve specifický kontext ústøední

postavu tohoto náboenství. Umìní, které
provokuje církev, vznikalo ji ve støedovìku. Mezi tehdy vznikajícími sokami
madon byly takové, které mìly obnaené
òadro, èi jejich postoj byl na tehdejí zvykDokonèení v rámeèku. ð
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z p r á v y
Ritvikové
také v praze
Pøednákou ríla Prabhupád - ná vìèný
duchovní uèitel zahájil kazatel Krnakant
prabhu své zatím poslední turné po Èeské
republice. V Praze v restauraci Albio na nìj
a na vegetariánské obèerstvení vak èekali
jen dva posluchaèi.
Své zázemí v ÈR (a také více posluchaèù) má hnutí ritvikù zatím v Brnì, a to díky
bhakta Vakovi (Václavu Dvoøákovi) z restaurace Avatár. Bhakta Vaek nejen rozesílá
elektronickou potou Zpravodaj, ale souèasnou Krnakantovu pøednáku i organizaènì zajistil, a k její pøíleitosti dokonce
pøipravil první èeské èíslo èasopisu Zpìt
k Prabhupádovi. Toto èíslo shrnuje nejdùleitìjí informace ze své anglické pøedlohy.
Ta vychází ji od roku 2003 (nyní je k dispozici ji její 12. èíslo).
Obsah tohoto shrnujícího èísla i obsah
Krnakantovy pøednáky je velmi podobný
- je jím poselství, jím se hnutí ritvikù snaí
oslovit oddané v hnutí Hare Krina (v Mezinárodní spoleènosti pro vìdomí Kriny ISKCON). Oficiální název organizace ritvikù je proto Hnutí za obnovu
pùvodního ISKCON (ISCKON Revival Movement).
Jádrem tohoto poselství je
pøesvìdèení, e po smrti
zakladatele ISKCON Prabhupády v roce 1977 se proti jeho vùli chopilo vedení organizace jedenáct jeho ákù,
kteøí zaèali neoprávnìnì vystupovat jako guruové (duchovní uèitelé). Ritvikové
mluví o této události jako
ð

Dokonèení info-servisu.

losti ponìkud lascivní. Provokace nejen
církve, ale celé spoleènosti, se táhne celými
dìjinami umìní.
Zatímco pøi celosvìtovém ohlasu filmu
ifra mistra Leonarda se ozývala církev
v mnoha zemích vèetnì tuzemska, k praské pøehlídce fotografa Andrese Serrana,
na jeho snímcích jsou sochy Jeíe Krista
plovoucí v lidské moèi, se èetí køesané
nevyjadøovali. Výstava s názvem Podoby
zla se konala pøed pìti lety v Domì U Kamenného zvonu v Praze. (...)
Postavu Jeíe si vypùjèili také umìlci
ze dvou skupin Kamera Skura a Kunst-Fu,
kdy vytváøeli projekt pro èeskou prezentaci na bienále souèasného umìní v Be-
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o podvodu. Snáejí o nìm dùkazy (Prabhupádovy listiny), ale hlavnì hovoøí o tom, e
tito guruové svým dalím, èasto bezboným,
nemravným, a v nìkterých pøípadech
dokonce kriminálním ivotem prokázali, e
ádnými guruy ve skuteènosti nejsou.
Ritvikové proto volají k návratu k Prabhupádovi a jeho vùli. Tou podle nich je, aby
za jediného gurua byl nadále povaován jenom on, Prabhupáda, a aby si jeho áci neosobovali ádné vyí postavení, ne je ritvik, tedy knìz této duchovní tradice.
Návrat k Prabhupádovi podle ritvikù
ISKCON promekala v roce 1986, kdy po
sérii skandálù onìch jedenácti muselo dojít
k organizaèním zmìnám. ISKCON je
provedla tak, e dovolila volbu dalích guruù, take od té doby jejich poèet dosahuje
a sedmdesáti. Tuto zmìnu ritvikové povaují za druhý podvod na oddaných Kriny.
Falené vedení je podle nich pøíèinou
dalího úpadku hnutí, který se projevuje
novými skandály, odchody významných
i øadových oddaných z hnutí a hlavnì rozputìním mnoha Prabhupádových duchovních ideálù v rutinním ivotì ISKCON.
Spoleènost ISKCON obviòují ze sektáøského jednání a jednotlivé oddané zvou zpìt k Prabhupádovì
ideálu, protoe ...pouze slubou pravému duchovnímu
uèiteli mùeme uèinit jakýkoliv pokrok ve vìdomí Krny.1
Hnutí ritvikù (ISKCONIRM) vzniklo roku 1999 na
konferenci v Malajsii2 jako
volná asociace tìch, kdo si
pøejí reformu své mateøské
organizace ISKCON. Jak pøi
praské pøednáce potvrdil

Krnakant, ritvikové nechtìjí vytváøet nové
hnutí, ale reformovat ISKCON jako jedinou
Prabhupádovu organizaci. V jejich èele stojí
Adridharan dás, bývalý chrámový prezident
chrámu ISKCON v Kalkatì.3 Mezi vedoucími hnutí je i Krnakant (Krshnakant),
oddaný z Anglie, který je editorem a - zdá
se - i hlavním teoretikem a mluvèím hnutí.
ISKCON o reformu ovem nestojí.
Ritviky, jako napø. Adridharana dáse roku
2002, vyluèuje. Mluvèí èeského ISKCON
Trilokátma dás tvrdí, e ritvikové se z organizace vlastnì vyluèují sami tím, e se zøíkají
jejího vedení a dìlají si, co sami chtìjí.4
Nepøátelství ze strany ISKCON5 ovem znamená, e úspìch reformy není vùbec jistý.

nátkách v roce 2003. Jeí zavìený v kruzích symbolizoval zboování sportovních
hvìzd souèasnosti (...)
Církev v Èesku mlèela i k neonové trnové korunì nad praským Rudolfinem,
kterou tam umístil výtvarník Jiøí David.
Tehdy, v roce 2001, se vak zároveò v Rudolfinu konala výstava velkoformátových
barevných fotografií pøibliujících pøíbìh
Jeíe Krista. Francouzská fotografka Bettina Reihmsová a spisovatel Serge Bramly
ji nazvali I. N. R. I. a pro ztvárnìní evangelijního pøíbìhu pouili modelky. Proti
takovému vyprávìní protestovaly zdejí
konzervativní katolické kruhy.
S ústøední postavou køesanské víry pracovali a pracují i dalí souèasní èetí umìlci,
mezi jinými napøíklad David Èerný èi Jiøí

Surùvka. Stranou zájmu nezùstávají ani
postavy papeù, proslaven je ji nìkolik
let starý objekt Maurizia Catellana Zásah
meteoritu; pod tíhou obrovského balvanu
leí poraena tehdejí hlava katolické
církve Jan Pavel II. Instalace si vyslouila
velkou kritiku církve, autor pak velkou
publicitu.
V Èeské republice dokonce v roce
1992 stínosti církevních kruhù zpùsobily,
e byla zahalena nìkterá díla na výstavì
skláøù a malíøù Michala Machata a Martina
Velíka ve Znojmì. Napøíklad Velíkùv obraz Jeíek Franta mohli zhlédnout pouze
návtìvníci od 18 let.
n
Z informaèního servisu ÈTK
vybral a zprávy zkrátil Zdenìk Vojtíek.
Dalí zprávy na http://www.dingir.cz

Zdenìk Vojtíek

n

Poznámky
1 Zpravodaj ISKCON-IRM, è. 12, elektronické vydání ze
7. záøí 2006.
2 http://farsight.members.beeb.net/7.htm
3 http://www.rickross.com/reference/krishna/krishna57.
html
4 V rozhovoru s autorem 20. 9. 2006.
5 Viz napø. èlánek 100 odchylek ritvikismu, dostupný
na http://www.harekrsna.cz//hkcz/2006/rtvik.php
Internetové odkazy
http://www.iskconirm.com
http://www.avatarcz.com

NA PØÍTÌ
Duchovnì ijící lidé vyjadøují nadìji na
budoucí blaenost
nejen pro jednotlivce, ale i pro lidstvo
(anebo alespoò pro jeho èást). Tuto kolektivní blaenost ale musí pøedcházet
kolektivní oèitìní, tedy nìjaká forma
konce svìta.
Právì o tìchto nadìjích pojednává téma
pøítího èísla èasopisu Dingir.
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Setkání se svìdky
Jehovovými
V pøedcházející èásti jsem nahlédla do vìrouky svìdkù Jehovových a do zdrojù jejich
motivace. Nyní bych se chtìla drobným
pøíspìvkem vìnovat pøíèinám konverze
a osobnímu ivotu svìdkù. Jedná se o rámcovou sondu vyplývající z osobních rozhovorù se svìdky Jehovovými a z dotazníkového prùzkumu uskuteènìného v roce 2003
v Praze.1
Jakým zpùsobem jsem se stal/a èlenem
Náboenské spoleènosti svìdkù Jehovových?2
a) ovlivnil/i mì rodiè/e
...... (19)
b) k biblickému studiu mì pøimìla návtìva
svìdkù Jehovových formou zvìstování
dùm od domu
........ (5)
c) svìdkové Jehovovi mì oslovili na
ulici
...... (10)
d) ovlivnil mne kolega v zamìstnání.... (7)
e) dostal se mi do rukou èasopis Stráná .
vì
........ (1)
f) jiný zpùsob:
...... (18)
Nejèastìjím jiným zpùsobem je zprostøedkování kontaktu se svìdky Jehovovými
pøes tøetí osobu, pøítele/pøítelkyni, spoluáka, kamaráda apod. Z výpovìdí svìdkù:
 V roce 1967 mì oslovil spoluák na
lékaøské fakultì a zprostøedkoval mi domácí
biblické studium. (ena, 56 let)
 Mnoho rozhovorù se spoluákem na
bramborové brigádì. (mu, 29 let)
 Pøítelkynì si napsala inzerát na seznámení, odepsal jí svìdek Jehovùv. Pøes pøítelkyni jsem se se svìdky seznámila. (ena,
61 let)
 Maminka - døíve ateista - zaèala studovat Bibli se svìdky Jehovovými, k èemu
vybízela i mne. Mìl jsem mnoho zálib
a navíc jsem se proti tomu stavìl jaksi
z principu. Mìl jsem pocit, e názory
zmìnila moc rychle. Abych se ujistil, e
nenaletìla nìjaké organizaci, rozhodl jsem
poznat svìdky Jehovovi blí. (mu, 24 let)
 V roce 1974 jsem jela autobusem
z Prahy do Hradce Králové za tìce nemocnou sestrou a tam jsem se seznámila s mladou enou, vedle které jsem sedìla a ta mi
vydala svìdectví. Povìdìla mi, e je svìdkynì Jehovova a také o biblických proroctvích. Vymìnily jsme si telefony a zaèátkem
roku 1975 jsme se zaèaly pravidelnì stýkat.
Ukázala mi nìkolik biblických textù a já
okamitì pochopila, kde je Pravda. ... (ena,
71 let)
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Na dotaz, jaký byl vztah dotázaných k víøe
pøed tím, ne se stali svìdky Jehovovými
(netýkalo se tìch, kteøí byli vychováváni
v rodinì svìdkù), odpovìdìli svìdkové
takto:
a) byl/a jsem ateista a o duchovní záleitosti
jsem se nezajímal/a
..... (16 )
b) byl/a jsem ateista a o duchovní záleitosti
jsem se zajímal/a
...... (12)
c) byl/a jsem vìøící, ale nebyl jsem
pøísluníkem ádné církve
........ (4)
d) byl/a jsem vìøící a byl/a jsem
pøísluníkem této církve
...... (18)
Nejvíce (15) svìdkù bylo pøísluníky katolické církve, dva církve èeskobratrské
evangelické a jeden církve èeskoslovenské
husitské.
Z výpovìdí svìdkù ohlednì pøíèin jejich
konverze:

a pro rodinný ivot vùbec. Jsou to ty nejlepí
rady, které existují. Zaèala jsem èíst publikace svìdkù Jehovových, kníky a èasopisy a postupnì jsem zjistila, e jsem nala
Pravdu. Jedni manelé, svìdkové Jehovovi
k nám chodili s námi mluvit o Bibli a odpovìdìt nám na otázky.
Pozdìji jsem
zaèala o Bibli mluvit se svými sousedy,
s pøíbuznými a chtìla jsem chodit i do
kazatelské sluby dveøe ode dveøí, a to
z lásky k Bohu Jehovovi, kterého jsem díky
kázání poznala. Bùh Jehova chce zasáhnout
do záleitostí lidí tady na Zemi a udìlat zde
poøádek a spravedlnost a já jsem to chtìla
druhým lidem zvìstovat. (ena, 34 let)
 Kladl jsem si otázku, co je smyslem
ivota, a také jaká bude budoucnost. Po
roce 1989 jsem vidìl, e od lidské vlády se
nedá mnoho oèekávat. Pak jsem se dozvìdìl, e kniha Bible na tyto otázky uspokojivì
odpovídá. Po nìkolika mìsících, kdy jsem
shromaïoval dùkazy, e existuje Bùh,
a e Bible je Bohem inspirovaná, jsem tomu
zaèal vìøit. Po dalích nìkolika mìsících
jsem se rozhodl stát svìdkem Jehovovým,
protoe Bible je zákoník od Boha a svìdkové podle nìho ijí. (mu, 37 let)
 Svìdkem Jehovovým jsem se stal proto, e jsem zjistil, e iji díky naemu Stvoøiteli. Cítil jsem vùèi nìmu zodpovìdnost,
a tak jsem se snail poznat Jeho vùli, mìøítka
a pøání. ... (mu, 24 let)
 Snail jsem se dopátrat smyslu ivota,
duchovních hodnot, dùvodu, proè mi ve 20
letech zemøel bratranec, je byl plný ivota
a zemøel na zákeønou nemoc. Na vechny
tyto vìci jsem dostal uspokojivou odpovìï
díky studiu Bible. (mu, 29 let)
 Vyrùstal jsem v rodinì svìdkù Jehovových. Kdy jsem vidìl rodièe, e své pøesvìdèení berou vánì, a osobnì mì Bible
oslovila, rozhodl jsem se být také takový.

 Byl jsem vychován v rodinì svìdkù
Jehovových, rodièe ale od malièka kladli
dùraz na to, e dát se pokøtít jako svìdek
Jehovùv je vìc zcela osobní a dost závaná.
Ve 12-13 letech jsem víru zaèal brát osobnì
a zodpovìdnì, jakési duchovní probuzení.
Zároveò jsem procházel obdobím pochybností a osobního provìøování. (Takovými
obdobími procházím dodnes, pøesto v hlavních rysech zùstal mùj názor nezmìnìn.) Ve
13 letech jsem tedy poádal starí v naem
sboru o køest. Kdy se pøesvìdèili, e tomu
rozumím, byl jsem schválen a od té doby
jsem aktivním svìdkem. (mu, 23 let)
 Oslovilo mì vynikající chování svìdkù
a nadìje na vyøeení situace lidstva i mé
osobní situace - dokonalé uzdravení, odstranìní stárnutí a smrti, nastolení ekologické
rovnováhy a monost vést neuvìøitelnì bohatý ivot jako dokonalý èlovìk ve spoleènosti dalích dokonalých lidí. (mu, 53 let),
  manel mi o tom doma øekl e Bùh chce udìlat na Zemi ráj, kde budou
spravedliví lidé ít vìènì.
Musím øíct, e manelovy
argumenty byly logické.
Zaèala jsem s manelem
zkoumat Bibli a zjistila jsem,
e svìdkové Jehovovi vykládají Bibli logicky a správnì,
e to do sebe vechno zapadá. Byli jsme se tedy i s dìtmi podívat na mezinárodním
sjezdu v Praze na Strahovì,
to na mì zapùsobilo. V Bibli
mì také zaujaly rady, které
Rajská zemì
jsou dobré pro výchovu dìtí

svìdkù Jehovových.
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Aèkoli mùj nejstarí bratr odeel od svìdkù Jehovových a starí bratr je pasivním
èlenem, neodradilo mì to od mého vlastního
rozhodnutí. Spíe naopak, kdy sleduji,
k èemu vede jejich zpùsob ivota. (mu,
21 let)
 Zaujala mì nadìje na oèitìní Zemì ivotního prostøedí a odstranìní vech druhù
nièemnosti. Peèlivým studiem Bible se
svìdky Jehovovými jsem se pøesvìdèil, e
ve je Pravda a rozhodl jsem se dobrovolnì
pøizpùsobit svùj ivot biblickým poadavkùm. (mu, 46 let)
28 svìdkù z 52 uvedlo, e poté, co se stali
svìdky Jehovovými, radikálnì zmìnili svùj
ivot, naopak 24 z nich tvrdilo, e to nebylo
potøeba. Nejèastìji uvádìnou zmìnou byla
zmìna priorit, hodnotového systému.
Vechny zmìny korespondenti vnímali jako
vysoce pozitivní, pøestali kouøit, pít, hrát
hazardní hry, zlepili svùj mravní, morální
a duchovní ivot. Zaèali se øídit doktrínami
spoleènosti svìdkù Jehovových. Z jejich
výpovìdí o tom, co se zmìnilo:
 .... V poøadí hodnot. Duchovní zájmy
se staly prvoøadými. (ena, 63 let)
 Snaila jsem se omezit svìtské zábavy
- televize, spoluáci a více se zamìøit na
zkoumání Bible a køesanské pokroky.
(dívka, 14 let)
 Pøestala jsem støídat kluky, opisovat ve
kole, jezdit naèerno v MHD. (ena, 42 let)
 Pøestala jsem lhát, zaèala jsem èíst Bibli
a zajímat se o duchovní vìci, pøi výchovì
dìtí jsem poznala, e je dùleité je i ukázòovat, zmìnila jsem svùj názor na sexuální
ivot, pøestala jsem slavit vánoce, velikonoce, narozeniny, svátky. (ena, 34 let)
  ... ne se nìkdo stane svìdkem Jehovovým, zmìní radikálnì svùj ivot. Uvìdomí
si, e láska je takovým hnacím motorem ke
zmìnì. Stává se vnímavìjí k potøebám
svým i své rodiny. Zaène si sám sebe více
váit, pøestává kouøit, opíjet se, nadávat,
prostì získá smysl ivota a uvìdomí si, proè
je tady, jak má ít, pøemìní svùj ivot jakoby
z dravé housenky na motýla. (mu, 54 let)
 Teï jsem nekuøák, nepiji alkoholické
nápoje, nesmilním. (mu, 48 let)
 Radikálnì asi ne, ale urèitì je mé smýlení jiné ne pøed tím. Napø. hledám u lidí
spíe klady ne zápory, nikomu nezávidím,
neúèastním se tlachání a pomlouvání aj.
(ena, 34 let)
 Pøestal jsem se vìnovat závodnímu
sportu. Snail jsem se zapomenout na vulgární, dvojsmyslné a erotické vtipy. (mu,
24 let)
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 Zbavil jsem se èlenství v partì mladistvých a postupnì jsem odboural své sociálnì
nepøijatelné chování - rvaèky, nièení majetku, poruování základních pravidel mezilidského chování atd. (mu, 25 let)
Èlenstvím v Náboenské spoleènosti Svìdkové Jehovovi se jedinec zavazuje k respektování mnoha dogmat a dodrování závazných pravidel jako je napø. neslavit Vánoce,
narozeniny, svátky, nechodit k volbám, neangaovat se v politice, døíve také nenastoupit vojenskou slubu. Nejkontroverznìjím
tématem zùstává odmítání krevní transfúze.
56 z 63 dotázaných je pevnì rozhodnuto nepøijmout krevní transfúzi ani v pøípadì akutního ohroení ivota, 6 osob neví,
jak by v mezní situaci reagovalo (jedna
svìdkynì vyjádøila strach z poruení boího
zákona) a jiná uvedla, e by krev sama nepøijala, ale uvaovala by o tom v pøípadì
svých dìtí.
Zhruba tøi ètvrtiny respondentù se setkávají s nepøátelským chováním vùèi svìdkùm Jehovovým. Nejèastìji se jedná o posmìky, 25 svìdkù ze 60 dotázaných má
zkuenost i s velmi hrubým a vulgárním chováním. 5 jich bylo také fyzicky napadeno.
Z jejich výpovìdí:
 Kolegové nepøáteltí nejsou, spíe se
diví, e zrovna já jsem svìdek Jehovùv.
V kazatelské slubì jsou lidé, s kterými se
blíe neznám, nìkdy hrubí, vìtinou se posmívají, jsou netolerantní. Sousedé a lidé,
s kterými se èastìji setkávám, jsou OK 
(mu, 29 let)
 Ano, pøi veøejné èinnosti svìdkù Jehovových, na úøadu, ve kole. (mu, 28 let)
 Slovní napadení, ale není to èasté, vìtina obyvatel ÈR se chová dobøe. (mu,
42 let)
 ikana v zamìstnání, obèas slovní útoky manela a lidí ve veøejné slubì. (ena,
52 let)
 Èást rodiny se ode mne odvrátila, byla
mi odmítnuta pomoc v nemocnici. (mu,
66 let)
 Od hrubého jednání, roztrhání literatury, poklebkù, vyhroování shozením ze
schodù  (ena, 33 let)
 Øíká se, e lidem vymýváme mozky
a e jsme zmanipulovaní. (mu, 23 let)
Vekerá èinnost svìdkù Jehovových je financována dobrovolnými dary. Kolik jednotliví èlenové pøispívají, je vìcí jejich osobního rozhodnutí. Jsou vak povzbuzováni,
aby pìstovali ducha tìdrosti a velkorysosti. Dary spoleènost pøijímá nejen v po-
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dobì penìz. Vìtinu prací (i na stavbách)
konají zdarma dobrovolní pracovníci.
Kadý ze 65 dotázaných svìdkù uvedl,
e pøispívá organizaci ménì ne ètvrtinou
svého mìsíèního pøíjmu. 3 z nich z finanèních dùvodù nepøispívají vùbec. Z jejich
výpovìdí:
 Rozumnou èástku - tento údaj povauji
za velmi soukromý. (mu, 54 let)
 Podle moností, jak mì srdce podnìcuje. (ena, 56 let)
 Dáváme k dispozici svùj dùm, auto.
Podporujeme syna, který pracuje v ústøedí
svìdkù Jehovových v Praze. (ena, 49 let)
 Úklid sálu království, vyuèuji náboenství na Z. (ena, 33 let)
 Døíve, pøi stavbì sálu Království - pekla
jsem mouèníky pro pracovníky na sále.
(ena, 70 let)
 Generální úklid, dobrovolná sluba na
sjezdech, jsem èlenem krajské úklidové skupiny. (ena, 30 let)
 Péèe o letité, odvoz na shromádìní,
brigády v místech shromádìní, sociálnìprávní pomoc, hmotná pomoc atd. (mu,
42 let)
 Podílím se nìkdy na výstavbì sálu,
nebo úklidy na stadionu. (ena, 56 let)
Z 64 svìdkù 11 osob uvedlo, e má negativní vztah k jiným církvím, 49 nesouhlasí
s jejich uèením, ale respektuje je, 4 odpovìdìli jinak. Z jejich výpovìdí:
 Nesouhlasím s nìkterými Boha zneuctívajícími praktikami, ale mám nìkteré
známé, moná kamarády, je jsou èleny
jiných církví, jich si váím i proto, jak ijí.
(mu, 29 let)
 O církvích obecnì moc nevím ani s nimi
nepøicházím do kontaktu. Ale øekl bych, e
mùj vztah je neutrální. Jsem si vìdom viny
krve mnoha církví a uznávám, e Boí zásah
proti nim je oprávnìný. Pøesto nenávist
a zá vùèi nim necítím. (mu, 24 let)
n
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Poznámky
1 Vyplnìný dotazník odevzdalo 65 osob ze 120 oslovených. Jednalo se o èleny jednoho z praských sborù
a 12 respondentù byli zamìstnanci ústøedí svìdkù Jehovových v Èeské republice (Bryksova ul. Praha 9, Èerný
Most).
2 Celkem 63 odpovìdí.
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r e c e n z e
Andìlé
exaktnì
dokázáni?
Emil Pále: Angelologie dìjin, Sophia,
Bratislava 2004.
Na angelologii, která se v monoteistických
náboenstvích zabývá duchovními bytostmi
mezi Bohem a naim hmotným svìtem, dnes
církve zapomínají, podle veho jim nevìnují
mnoho pozornosti ani idovtí nebo islámtí
teologové. S tématem znovu pøiel slovenský autor Emil Pále, který dal název této
disciplíny svému mohutnému spisu Angelologie dìjin. K tématu poøádá kursy a pøednáky a píe èlánky.1 Na jeho podporu zaloil Nadaci Sophia. Tato jeho èinnost je souèástí irího úsilí, pro nì pøevzal název
ruského duchovního hnutí z pøelomu
19. a 20. století, toti sofiologie (nauka
o moudrosti).2
Páleovi (arch)andìlé jsou køesanským
pøevlekem sedmi bostev babylonského,
resp. mezopotámského (tedy aspoò èásteènì u i sumerského a akkadského) náboenství. Mají být jakýmisi vládci èasu, kteøí
se ujímají moci na delí období (a uvnitø nich
na kratí období) a vtiskují kadý své dobì
svou charakteristiku. O pøísluných bostvech máme z mytologie málo podrobností.
Vyaduje jistou vlastní píli pøipsat tìmto
bostvùm oblasti lidské èinnosti a jiné
zvlátní, napø. tvarové charakteristiky, které
lze vysledovat v historických etapách.
Archandìlé mají tvoøit druhý hierarchický stupeò nebeských bytostí, bráno
zdola od andìlù. Celkem má být tìchto
stupòù èi kùrù a devìt.3 Biblické texty
a pozdìjí tradice se o poètu hierarchických
stupòù, o bytostech na jednotlivých stupních
vyjadøují rùznì. V Novém zákonì jsou
jmenovitì uvedeni dva, zvìstovatel Gabriel
a Boí bojovník Michael. Nìkteøí k nim
pøidávají Rafaela, Boího léèitele, o nìm
je øeè v ne vemi pøijímané deuterokanonické biblické knize Tobiá. Jména ètyø
dalích (Uriel, Raguel, Sariel a Jarahmeel,
nìkdy v jiných verzích) jsou
jmenovitì uvedeni v mimobiblické Knize Enochovì.
O sedmi bytostech, ani by se
uvádìla jména, nato nìjaké charakteristiky, se mluví
v Apokalypse.4
RNDr. Emil Pále, CSc.,
(*1966) upozoròuje na pøekvapivé a nepopiratelné shody
urèitých sociálních a kultur-
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ních motivù napøíè svìtadíly v urèité dobì.
To by mohlo stát jako samostatný fakt, ani
by se mu dával neovìøitelný výklad.
Páleovská sofiologie vak chce propojit
faktografické pozorování s duchovními
intuicemi a interpretacemi. V tom je Pále
blízký napø. antroposofii. Postmoderní
metodologická pluralita dovoluje jako
filosofickou interpretaci tìchto rytmických
a paralelních dìjù stanovit nìjaké duchovní
bytosti, ani by se ovem vynechaly jakékoli
verifikovatelné èi falzifikovatelné souvislosti
(pøíèiny, okolnosti apod.)
Potí vzniká tím, e Emil Pále, pøed
svým sofiologickým obdobím úspìný odborník v matematické lingvistice, se snaí
svou koncepci dokázat metodami standardní moderní vìdy, která se ovem nehodí pro
metafyzická èi spirituální témata. Tam platí
jiné metody, s nimi exaktní vìda nepoèítá.
Pále namítá, e nedokazuje pùsobení bostev èi andìlù, ale pouze pøevládající motiv
té které doby. Motivy, které vybírá na potvrzení koncepce, mohou skuteènì odpovídat
dané dobì; lze vìøit, e pøítomnost shodných
motivù potvrzují nezávislí domácí i zahranièní spolupracovníci. Mohou to být zajímavé ilustrace povzbuzující ke spirituálním
interpretacím, ale rozhodnì je nelze pokládat za pøísnì vìdecké potvrzení tìchto
epoch. V rùzných pøípadech toti jde o jednostranný, úèelový výklad událostí.
V èasopisu Setkání/Stretnutie uveøejòoval ná autor úvahy, které jeho koncepci
vyjadøují struènìji ne jeho hlavní publikace
o 480 stránkách (v èeském vydání), a proto
jsou pro kadého dostupné. Nespolehlivost
faktografických ilustrací chci ukázat na
èlánku Zlato na oblohe,5 který se vìnuje
13. a 14. století. Ilustruje vládu archandìla
Michaela. Pøipusme, e pro popisované
období je napø. charakteristická jistá míra
demokratizace, i kdy se to tìko dává do
spojitosti právì s archandìlem Michaelem
(a pøísluným bostvem). Nelze mu koneckoncù pøipsat cokoli, co se dìje v urèené
dobì a podle toho stanovit jeho charakteristiku? A dále: jak s tímto motivem souvisí napø. dùleitá událost, e
pape Innocent IV. r. 1252
povolil muèení heretikù pøi
výslechu, nebo e bylo pøijato
dogma o oèistci? Tyto události
nejsou z hlediska Michaelovy
vlády dùleité? Co je na nich
michaelské? Nebylo by mono
je z rùzných hledisek pøiøadit
i jiným bostvùm/archandìlùm?
Co bylo sluneènì michaelského

Andìl na obálce èasopisu Sophia, èíslo
6, léto 1995 (éfredaktor: RNDr. Emil
Pále, CSc.).

na lomených obloucích a úzkých oknech
ranì gotických katedrál z té doby? Proè je
Tomá Akvinský ilustrací nebo snad dùkazem michaelské éry? Staèí na to symbol
Slunce na prsou, který mu pozdìji ikonografie pøiøkla? Proè nejsou specificky michaelské jiné velké duchovní postavy té
doby? Je moné tak protichùdnou postavu
k Tomái Akvinskému, jakou je sv. Frantiek
z Assisi, pøipsat Michaelovi? Èím je Frantiek oveèka Boí blízký císaøi Konstantinovi prý z døívìjího sluneèního a michaelského období? Je michaelský a sluneèní
realista Tomá i nominalista Roger Bacon,
intelektualista Tomá i voluntarista Bonaventura? A co je podle Emila Pálee michaelského (v éøe Ryb) na naí dobì, ji
mùeme vidìt charakterizovánu spíe násilím, agresivitou, zklamáním mas bohatých
i chudých zemí, jako i postmoderním
rozvratem jasného mylení?
Stejné námitky by bylo mono identifikovat v dalích èláncích a v základním
spisu samotném. Proti potvrzujícím osobnostem, objevùm, iniciativám, umìleckým
projevùm je prostì mono klást stejnì dlouhou øadu popírajících. Prakticky nad kadým jednoduchým a nezpochybnìným
pøiøazením lze vznáet námitku èi otázku.
Emil Pále èasto prohlauje, e si nepøeje
být shovívavì odesílán mezi esoterické fantasty a e si pøeje tvrdou vìdeckou diskusi.
Nechce prý být etøen a s potìením oèekává kvalifikovaný nesouhlas. Je ovem
Dokonèení na dalí stranì v rámeèku. ð
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K èlánku A. Duchkové Mistr v roli zkoueného, Dingir 9 (1), 2006, str. 10-12.
Dopisy byly v redakci kráceny, v plném znìní jsou zveøejnìny na http://www.dingir.cz.
Tìmito dopisy se k èlánku Dingir vrací ji
naposledy.
Vyjádøení k èlánku
Mistr v roli zkoueného
Souhlasil jsem s otitìním rozhovoru v Dingiru za pøedpokladu, e bude otitìn jako
samostatný èlánek po mé autorizaci. Rozhovor mnì k autorizaci pøedloen nebyl
a navíc byl bez mého vìdomí a souhlasu
zahrnut do èlánku autorù.
Z pohledu autorského zákona jde
o neoprávnìný zásah do autorského díla.
Rozhovory byly bez mého souhlasu zkráceny ze tøiceti otázek na 10, tedy na jednu
tøetinu. Byl vynechán i úvod, ve kterém se
vyjadøuji s podivem k zamìøení otázek. Byla
vyputìna i 30. otázka, kde se vyjadøuji
odmítavì k èinnosti Spoleènosti pro studium sekt. Otázky vùbec nesmìøovaly
k hlavnímu tématu, který zvolili autoøi, ke
sporu se stoupenci Tomáových. Takto
zmrzaèený rozhovor ztratil vekerou vypovídací schopnost. Navíc jak jsme namátkou
zjistili, jste svévolnì v titìné verzi zmìnili
znìní nìkterých otázek, take mé odpovìdi
nejsou s nimi v souladu (napø. otázky è. 4
a 7). Výe uvedené zásahy jsou v naprostém
rozporu jak s autorským zákonem, tak se
základní novináøkou etikou. (...)
ð

Dokonèení recenze.

smutným faktem (zjitìným z bezprostøední zkuenosti), e ho jakákoli vìcná nebo
metodologická námitka vyvádí z míry. Zásadnì na nì neodpovídá, a jen prohlauje,
e to u je ve dávno vyøeeno a diskutující
je hlupák, e to neví. Dùsledný a nebojácný
nesouhlas v tomto subtilním mysliteli
spojujícím mystiku s jasným mylením
vyvolává neoèekávané poryvy agresivity,
a po úvahy o fyzických útocích. Nová
sofiologie a angelologie tak byla pohøbena
døíve, ne se narodila.
Z toho, co mohlo a mìlo být duchovním obohacením naeho kulturního
prostoru a jeho specifickým pøínosem, se
stává dalí sekta. Pokud je mono sofiologii
oivit, budou se o to pravdìpodobnì muset
postarat jiní, snad dnení tvoøiví pokraèovatelé ruského náboenského mylení.

Jak èlánek vyzní, mìlo mì dostateènì
varovat sdìlení M. Tomáe na Jitøní zemi
z 2. 3. 2006:  Máme jedno paré (Jak jsem
hledal Boha) podtrháno, v souèasné dobì
si je vyádal k revizi jeden fundovaný sektolog (tj. pan Vojtíek). (...)
Autoøi mì obviòují, e si upravuji výroky
Jeíe nebo Maháriiho podle svých potøeb.
Neuvádìjí vak jediný pøíklad. Taková tvrzení jsou naprosto neprùkazná.
Sami se dopoutìjí nevaru, kdy text
na str. 12 v rámeèku vydávají za moje slova.
Ve skuteènosti je pouze jejich chybnou interpretací pramene z pozn. è. 4. Nesmyslnì
tvrdí, e samo vysvobození poznání nepøináí. Taková nesprávná tvrzení, které
navíc pøisuzují mnì, jen dokazují, e neznají
ani základní pojmy z oblasti jógy.
Také zcela nesprávnì zamìòují mistra
za osobnost, a tak zavádìjí ètenáøe od správného pochopení, kdy pøisuzují mistrovství
osobì Jiøího Vacka. Pøesvìdèují ètenáøe
o nìèem, co netvrdím. Mistr není osoba, ale
Duch, jeho nástrojem osoba je. Úvahy
autorù o tom, e se tìce vyrovnávám
s popularitou Tomáových, jsou jen nepodloené ryze subjektivní názory autorù.
V józe nejde o popularitu ani o plné Lucerny. Ty dokáe naplnit i boxerský zápas.
Cílem jógy je poznání sebe a následná spása.
O nic jiného se se svými pøáteli na naich
meditacích a semináøích spoleènì nesnaíme. Proto také nepøednáím, neplním Lucerny, ale vekeré své snaení obracím
s pøáteli do nitra, abychom mohli s apotolem Pavlem øíci. Ji neiji já, ale Kristus
Má-li nìkdo poskytnout duchovní interpretaci dìjin a dát znovu v ivotì lidí místo
duchovním bytostem, budou to autoøi jako
Valentin Tomberg, Georg Kühlewind,
Christian Bamford, Robert Sardello, Thomas Moore, Richard Smoley, z mladích
napø. Sergej O. Prokofiev nebo Günther
Dellbrügger.
Ivan tampach

Poznámky
1 Slovenský originál Angelológia dejín, Sophia, Bratislava 2001, èeský pøeklad Angelologie dìjin, tamté
2004, pøednáky Emila Pálee se odehrávají i v Èesku,
jeho obèasným hostitelem je Obec køesanù.
2 Sofiologii v pùvodním smyslu reprezentují rutí
myslitelé Vladimír Solovjov (1853-1900), Sergej Bulgakov (1871-1944) a Pavel Florenskij (1882-datum úmrtí
v gulagu r. 1937 nebo pozdìji, pøesnì neznámo).
3 Jedna z moností jak pøeloit jejich jména: andìlé, archandìlé, kníectva (nebo principy), síly, mocnosti, panstva, trùny, cherubové, serafové.
4 Napø. Zj 1,4.
5 Setkání/Stretnutie, è. 2/2004, s. 10-11.
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(ÁTMAN, BUDDHOVSKÁ PODSTATA)
ve mnì.
Nepøátelství katolické církve k józe není
také údajné, jak autoøi tvrdí, ale skuteèné.
Oficielní a jediná platná vyjádøení ve vìci
víry jsou papeova. Dnení pape, jetì jako
kardinál, se vyjádøil zcela jednoznaènì:
Jóga je blud a kodí dui, jako povìøený
stráce správné víry. Kdy autoøi neznají ani
taková základní fakta, jak vìrohodné jsou
jejich názory?
Je sympatické, e se nìkteøí katolíci
vyjadøují pøíznivì o józe, ale jejich vyjádøení
jsou pouze osobní a z hlediska církevního
práva nezávazná a neplatná. V otázce víry
platí výhradnì, co øíká neomylný pape.
Bereme-li tato svobodomyslná, ale neplatná
vyjádøení jako zmìny oficielního stanoviska
církve, jsme uvádìni v omyl, e církev zmìnila svùj postoj. Tak tomu není.
Toté platí ve vìci záduní me. Podle
platného, oficielního stanoviska církve je
mí za due trpící v oèistci. Jejím zámìrem
je tato utrpení zkrátit a zmírnit. Je zavádìjící,
kdy nìkdo tvrdí nìco jiného.
Tvrzení, e jde o osobní spor, je nepravdivé. Za vyjádøení nesouhlasu s nìkterými
výroky Tomáových jsem byl zahrnut spoustou pomluv a uráek, z nich jetì nejslunìjí je liguru. Nechybìly ani výhruky
Bezpeènostní informaèní slubou a likvidací
naí edièní èinnosti pomocí vysoce postavených spojencù Tomáových.
Jaké je skuteèné pozadí sporu se stoupenci Tomáových, z nich dva jsou i pøedstavitelé nakladatelství Avatar, ve svìtle
tìchto skuteèností je zøejmé. Komu mìl
èlánek prospìt, také.
To je souèasnì pravdìpodobná odpovìd, proè prvý èlánek v Dingiru o mnì si
zvolil za námìt tento spor, místo aby objektivnì seznámil ètenáøe s naí èinností vydavatelskou, pøekladatelskou, s naím do nitra
zamìøeným duchovním úsilím, s naimi
meditacemi i semináøi neboli s podstatou
naeho duchovného snaení. Nebyl o to
zájem. Pamìti Jak jsem hledal Boha nejsou ani zdaleka mým základním dílem. Tím
jsou zejména Základy jógy a mystiky,
Královská jóga a dalí.
Èlánek v Dingiru mnì jen potvrdil, e
kritický postoj, který jsem vyjádøil k èinnosti
Spoleènosti pro studium sekt v otázce è. 30,
která nebyla otitìna (proè asi?), je oprávnìný. Jetì jen tak mimochodem. Proè
autoøi vytrvale celkem 3x píí v názvu mých
pamìtí Jak jsem hledal Boha, Boha
s malým B? Neumí ani správnì opsat název
knihy? Nebo se shlédli v panu Paøíkovi,
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d o p i s y
který uèinil toté ve svém pomlouvaèném
èlánku v Doteku ve snaze mì zesmìnit?
Jiøí Vacek
Poznámka redakce
Odpovìdi na otázky Dingiru laskavì dodal
Ing. Jiøí Vacek v elektronické podobì. Byly
otitìny bez úprav a nebylo tedy co autorizovat. Celý rozhovor byl uveøejnìn na
Internetu. O poadavku otitìní rozhovoru
samostatnì ani o poadavku zveøejnit
vechny odpovìdi v titìném èasopise
neuèinil Ing. Vacek ádnou zmínku.
Váená redakce,
upøímné snahy Vaeho listu o zmapování
èeského spirituálního prostøedí si váím,
pøesto si dovoluji vyslovit nìkolik polemických pøipomínek k èlánku sleèny Duchkové
Mistr v roli zkoueného. Veøejné pùsobení
Jiøího Vacka a jeho nebývale kritické taení
vùèi rùzným duchovním i svìtským osobnostem a smìrùm je tématem kontroverzním
a tøaskavým a není snadné nazøít jej nepøedpojatì a dùslednì objektivnì. Zejména
konfliktní vztah J. Vacka a jeho obdivovatelù s nakl. Avatar nabízí rùzné zjednoduené interpretace, je se nyní na pøíkladu
nìkterých tezí a závìrù A. Duchkové pokusím zpochybnit.
A. Duchková napø. píe: ... Kadopádnì: po odchodu manelù Tomáových,
povaovaných za souèasné nejvìtí osobnosti èeské mystiky, by bylo pøirozené,
kdyby do tohoto èestného postavení vrostl
právì Jiøí Vacek, jeho nìkteré zásluhy
(napø. o uvedení Maháriiho do èeského
prostøedí) jsou nesporné...
Do èeského prostøedí neuvedl Ramana
Mahariho Jiøí Vacek, nýbr pøed ním
minimálnì Karel Weinfurter, Paul Brunton
èi Josef Hoznourek a zhruba ve stejné dobì
Jiøí Navrátil. Dále se naskýtá otázka, proè
by mìlo být pøirozené, aby J. Vacek vrostl
do onoho postavení. Jaká je jeho kvalifikace? Pøekladatelská èinnost? To, e vede
meditace? Nevím. Domnívám se, e existuje
vícero osobností duchovnì pokroèilejích
ne on, nìkteré pùsobí veøejnì, jiné nenápadnìji. Ani vìk nezakládá nìjaký patent
na vìdìní. Ostatnì i o pøekladatelských
kvalitách pana Vacka se dá vést diskuse,
zejména jeho omezená èetinská výbava je
patrná. Jeliko, jak ji bylo øeèeno, ani
Mahariho neuvedl do èeského prostøedí,
docela by mne zajímalo, jaké dalí nesporné
zásluhy tohoto pána mìla autorka na mysli.
Vnímám to tak, e se A. Duchková snaila
nalézt na panu Vackovi nìco pozitivního

v rámci maximální objektivity, a proto byla
zøejmì tìdøejí, ne by si dotyèný zaslouil.
Dalí otázkou je, jestli se dá tato kauza
klasifikovat jako spor dvou mystických kol.
Mohla být vìrnìji zachycena její geneze,
pøièem poèátek zjevnì nebyl v otitìní Paøíkova èlánku v Doteku, nýbr v soustavné
veøejné dehonestaci nìkterých duchovních
osobností (Drtikol, Tomáovi aj.). Ten
èlánek byl otevøenou apologií osoèovaných
a pokusem o nastínìní motivace autora pomluv a nactiutrhání. Není té známo, v èem
je èlánek M. Paøíka emotivní. Moná mohl
být alespoò ve zkrácené verzi otitìn nebo
pøetlumoèen. A chybí i pokus o jeho
hodnocení z hlediska pravdivosti. Mohly se
té publikovat ony nejkøiklavìjí dehonestace pana Vacka - záduní me za E. Tomáe a spekulace J. Vacka ohlednì jejího
neblahého dopadu na jógové hnutí, Drtikolùv domnìlý pád, údajná záliba pøedstavitelù Avataru v komunistické ideologii
apod.
Jiøí Vacek je v èlánku oznaèen za mistra,
ani by byl blíe osvìtlen obsah tohoto
tradièního titulu. Co je tedy kritériem Vackova mistrovství?
V èlánku A. Duchkové mohlo být více
zdùraznìno, e se za mistra a mystika
prohlauje sám a zjevnì vyaduje uctívání
sebe (trapnì adorativní dopisy ákù, opakování apelu: úkolem ákù je bránit mistra). Zmínìna mohla být dále Vackova potøeba být nedotknutelným a nekritizovatelným - viz napø. úèelovì uitý citát Mahariho Mistra pozná jedinì mistr. Té jak
se mu nelíbí, kdy jeho áci navtìvují jiné
uèitele. (...) Pøesto se domnívám, e se Anna
Duchková ze vech sil snaila být objektivní, ale téma vskutku není jednoduché ani
pro zkueného duchovního zájemce, nato
pro mladièkou publicistku.
Co dodat závìrem? Kdyby onen dotyèný
satguru nezaèal s osobními invektivami
a dehonestacemi, urèitì by ádná slovní
váda nevznikla. Existuje mnoho rùzných
skupin a hnutí, s jejich ideami èi zásadami
lze vánì polemizovat, ale kdo soudný,
pokud to nemá v popisu práce, jako napø.
Dingir, by to dìlal a proè? Stejnì tak mnozí
lidé mají rùzné názory na pùsobení Avataru,
Tomáových, Drtikola aj., ale neíøí je
veøejnì, co je korektní. Ctìme mylenkovou svobodu a rùznorodost.
Za nejblií spolupracovníky Avataru
mohu konstatovat, e vem, bez rozdílu,
pøirozenì vèetnì pana Vacka a jeho skupiny,
pøejeme jen dobré, nicménì nemístným
veøejným útokùm a pomluvám je Avatar
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pøipraven se
ví rozhodností èelit, tøebae
niternì v intencích evangelijního poselství
lásky. Na rozdíl od pana
Vacka toti
v nikom nevidíme nepøátele. Je nám blií chápání Boí
existence jako
Ramana Mahari na
univerzální, iobálce jedné z knih
Avataru.
voucí jednoty,
z ní nic a nikdo není a nemùe být vyòat. Pohøíchu si
tuto hlubokou sounáleitost málokdo
uvìdomuje, nato aby ji il. Jak øíkal Ramana Mahari nebo Míla Tomáová: Je jen
jedno Já, jedno království nebeské. A tzv.
neboské èi nepøátelské svìty jsou jen
poetilé èi naivní výplody lidských myslí
bránících se sjednocení s Bohem.
Martin Paøík
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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

Jako pozvánka do tématu Progresivní a konzervativní podoby náboenství
mùe slouit zpráva, e v Praze právì vznikl køesanský sbor ICF (International Christian Fellowship). Idea sborù ICF vznikla ve výcarsku roku 1996.
Sbory jsou zamìøeny na mladé lidi a pouívají moderní hudbu, divadlo,
tanec a dalí tvoøivé prvky. Na úvodní bohoslubu 24. záøí pøilo do motokárové haly v Praze-Jinonicích asi sto mladých lidí a moderní hudba, doprovázená kouøovými efekty a videoprojekcí, skuteènì znìla.
Foto: Zdenìk Vojtíek

Podle agenturních zpráv bylo na letoním republikovém sjezdu 29. 7. pokøtìno 149 svìdkù Jehovových. Tento snímek je ale ze køtu pøed devíti lety.

POZVÁNÍ
A KONTAKTY

Spoleènost pro studium sekt a nových náboenských smìrù,
Husníkova 2075 (budova Fakulty humanitních studií UK),
158 00 Praha 13, návtìvní hodiny v úterý a ve ètvrtek
od 15,30 do 17,30, e-mail: info@sekty.cz, http://www.
sekty.cz, telefon 257 31 46 46. Pravidelné semináøe této
Spoleènosti: 12. 10. 2006 s Jakubem Koldovským a dalími ze koly zenového buddhismu Kwan Um; 9. 11. 2006
s Pavlem Brndiarem, Liborem Hejtmánkem a dalími
o 1. Èesko-Slovenském Chrámu Církve Satanovy. Semináøe se konají vdy od 17 do 20 h. v aule budovy FHS UK,
U Køíe 8, Praha 13 (blízko metra B Jinonice).
Fotografie na titulní stranì: Vojtìch Vlk (z Indie);
Miroslav Martinovský (ze setkání køesanù v Praze 2005); Marek Èejka (z Izraele) a Klára Kazelleová (z meditaèního kurzu spoleènosti Buddhismus Diamantové cesty v Tìnovicích roku 2004).
Na protìjí stranì fotografie Jiøího Koubka.
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Dalí Happy Fest, tentokrát pod názvem Prolínání kultur, pøipravili èetí
oddaní Krny a jejich sympatizanti. V Praze se konal 1. èervence opìt na
Støeleckém ostrovì.
Foto: Jan Vojtíek.
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