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PROČ DINGIR
Některé starověké jazyky měly zajímavý zvyk,
který spočíval v tom, že do psaného textu vkládaly tzv. ideogramy. Byly to značky, které
předjímaly vlastnosti následného slova. A tak se např.
v klínopisných textech vkládal před každou věc ze dřeva
(např. strom, ale i stůl nebo židli) znak pro dřevo. Před
rybníky, řeky apod. se vkládal znak pro vodu atd. Podobně
existoval i zvláštní znak, který se musel napsat před
jméno jakékoli božské bytosti nebo boha. Této značce,
upozorňující na božskost toho, co bude následovat, se
většinou říká podle starého sumerského označení pro
boha DINGIR. Toto slovo je pak zároveň i pravděpodobně
vůbec nejstarším označením pro božskou bytost, jaké
známe.
Zajímavé je, že klínový znak, který se jako
označení DINGIR používá, je ve skutečnosti
obrázkem hvězdy, která představuje směr, k němuž člověk hledí a k němuž se upíná. Znak DINGIR se
tak může pro nás stát symbolem jistě nezanedbatelného
rozměru lidství, člověka, který hledá něco, co ho přesahuje,
na čem se může orientovat a k čemu může směřovat.
Tato lidská touha nachází nejrozmanitější podoby
v nejrůznějších kulturách a sociálních skupinách. A tak
i v naší současné společnosti se setkáváme s desítkami
nejrůznějších náboženských skupin, jež jsou výrazem tohoto rozměru člověka.
Záměrem našeho časopisu je pozorně sledovat a zkoumat tuto současnou náboženskou
scénu. Východiskem naší práce jsou principy
a metody vědy o náboženství, religionistiky. Nesnažíme se tedy náboženská hnutí hodnotit nebo kritizovat,
chceme je podrobně monitorovat, popisovat a adekvátně
jim rozumět z hlediska příčin a souvislostí jejich vzniku
a vývoje. Budeme se tedy věcně tázat, kdo nebo co je DINGIRem těch, kdo se k těmto hnutím hlásí, jak právě jejich
DINGIR ovlivňuje jejich život a jaké formy jejich cesta
za tímto cílem nabývá. Časopis DINGIR by tak měl pomoci odborně zkoumat a mapovat oblast, která je od pradávna
neodmyslitelnou součástí života lidstva, a přesto zůstává
pro mnohé nezmapovanou a nepřehlednou krajinou.

Letního kursu společnosti Buddhismus Diamantové cesty (BDC) v Těnovicích se letos účastnilo asi 1 200 lidí. Vedli ho lama Ole Nydahl z Dánska
a Šerab Gjalcchen rinpočhe z Nepálu. Oba byli v 70. letech žáky
XVI. karmapy, který byl považován za největšího meditačního mistra
20. století a přál si, aby byl buddhismus přístupný také lidem ze Západu.
Poslední sčítání lidu potvrdilo rychlý růst počtu příznivců Buddhismu Diamantové cesty u nás. Příhlásilo se k němu 3 487 lidí.
Foto: Jan Šochman, archiv BDC.

Léčitel Alex Orbito v červnu letošního roku po letech znovu navštívil Českou
republiku. Je patrně nejznámější z ﬁlipínských operatérů, kteří provádějí tzv.
psychickou chirurgii. „Jsou to operace magické, doprovázené velmi zručným
eskamotérským výkonem,“ napsal již roku 1996 psychiatr Radkin Honzák.

RECENZNÍ
ŘÍZENÍ
Dingir se jako religionistický časopis věnuje především
současné náboženské scéně. Kromě doprovodných textů
dokumentujících různé náboženské postoje a zpráv obsahuje
každé číslo odborné články (je na ně upozorněno dole
na stránce), které podléhají recenznímu řízení. Na každý
článek vypracovávají dva písemné posudky akademičtí
pracovníci, členové redakční rady nebo její spolupracovníci.
U těchto článků se posuzuje soulad s bibliograﬁckou normou,
jazyková úroveň textu, spolehlivost informací a vědecký
přínos při jejich interpretaci. Dingir je jediným českým
odborným časopisem, který se věnuje současné religiozitě.
Fotograﬁe na přední straně obálky:
http://zagrebsummit.yoga-in-daily-life.hr.
Foto na protější straně: cvičení s dětmi v ášramu
ve Střílkách.
Foto: http://asram.joga.cz.

Do tématu tohoto čísla Dingiru uvádí snímek z letošní dubnové návštěvy
svámího Mahéšvaránandy v Maháprabhudíp ášramu ve Střílkách.
Foto: http://www.joga.cz.

MAHÉŠVARÁNANDA
ČTYŘICET LET NAZÁPADĚ
Zdeněk Vojtíšek
O českém společenství svámího Mahéšvaránandy Dingir psal již mnohokrát
- naposled jsme v tématu „Pedagogika a náboženství“ (4/2011) připomínali
projekt výuky jógy na slovenských základních školách. Velký zájem tohoto
časopisu je přirozený, neboť svámí Mahéšvaránanda je jednou z významných postav duchovního života u nás. V tomto čísle mu patří hlavní téma.
Letos uplyne čtyřicet let od chvíle, kdy tento Ind přišel do Evropy (duchovní zdroje, z nichž čerpá, popisuje v tomto Dingiru Aneta Zeyvalová). Když
Mahéšvaránanda v březnu 1973 poprvé přijel do Československa a setkal
se s jóginy v jednom opavském bytě, ocitl se v zemi, v níž jógická centra
vznikala již nejméně deset let. Zájem o jógu byl tak silný patrně proto, že
jóga tehdy znamenala téměř jediný způsob, jak rozvíjet alternativní, necírkevní spiritualitu, spojenou navíc s praktickými pozitivními důsledky pro
zdraví a zdravý životní styl. Díky Mahéšvaránandově vytrvalosti v cestách
za „železnou oponu“ zapustilo jógické hnutí na velmi úrodné půdě hluboké kořeny. V prostředí, v němž hrozily represe ze strany komunisty ovládaných úřadů, si někteří vytvořili hluboký vztah k Mahéšvaránandovi (laskyplně titulovanému „svamidží“) i mezi sebou. Legendárními se stala zvláště soustředění v usedlosti Kopná na Zlínsku (začátky hnutí líčí Ludvík Zanáška). Podíl svámího na vytváření občanské společnosti v nesvobodných
poměrech ocenil dopisem brzy po svém zvolení prezident Václav Havel.
Po roce 1989 se hnutí svámího Mahéšvaránandy postupně a několikerým způsobem institucionalizovalo. Nejvýznamnější z jeho institucí jsou
dvě: občanské sdružení Český svaz Jóga v denním životě, které zastřešuje více než dvě desítky místních organizací jóginů, a Česká hinduistická náboženská společnost, která se ustavila hned roku 2002, kdy to nový
a liberálnější „církevní zákon“ dovolil (o ní pro Dingir napsal Jan Lajka).
Mahéšvaránandovo působení u nás je mimořádně úspěšné, ale v jeho
důsledku vzniklo i několik ohnisek napětí. V prosazování jógy do českých
škol si Mahéšvaránandovi stoupenci počínali snad až příliš agresivně a setkali se i s odmítnutím (ačkoli zdaleka ne tak silným jako na Slovensku).
Prostřednictvím médií si na kursy Mahéšvaránandova systému jógy stěžovali ti, kdo od nich nečekali náboženskou vyhraněnost. A mírné napětí pocítila i moravská obec Střílky, v níž má hnutí své hlavní centrum.
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Je možné porozumět obvinění duchovních vůdců?

CHARISMA
A ZNEUŽÍVÁNÍ
Zdeněk Vojtíšek
Možnost snadného šíření a získávání informací prostřednictvím
Internetu patrně způsobila nárůst počtu obvinění duchovních
vůdců ze zneužívání (především sexuálního) následovníků
v poslední době. Vážným podezřením čelili těsně před smrtí Satja Saí Baba (1926-2011) a Šrí Činmoj (1931-2007), velmi nesnadné období prožívá z podobného důvodu svámí
Mahéšvaránanda (*1945), případy údajného zneužívání ze
strany českého duchovního vůdce Járy Dobeše (*1971) jsou
dokonce vyšetřovány policií. Obvinění způsobila ve všech
společenstvích hádky mezi stoupenci, kteří vůdce hájí, a těmi
jejich (bývalými) přáteli, kteří naopak věří žalujícím.
Raději hned zpočátku a výslovně chci předeslat, že se nemohu vyjádřit k pravdivosti těchto obvinění. Pokusím se jen ukázat,
jak mohou vzniknout situace, kdy ke zneužívání skutečně dojde, i situace, kdy se naopak rozmohou falešná obvinění. Pochopit obě situace může pomoci analýza vztahu, který je díky Maxi Weberovi v sociologii (a následně v religionistice) znám jako
charismatická autorita. Následující článek
přináší několik podnětů z diskuse, která se
o charismatické autoritě v těchto oborech
až do současnosti vedla.1 Na základě těchto podnětů ukazuje, jaké vysvětlení má pro
(údajné) případy zneužití koncept charismatické autority.2

Charisma a charismatizace
Podle Maxe Webera se pojem „charisma“3
týká „jisté kvality osobnosti jedince. Díky
této kvalitě je jedinec oddělen od běžných lidí. Tito lidé se k němu vztahují jako
k někomu, kdo je vybaven nadpřirozenými,
nadlidskými nebo alespoň zvláště výjimečnými silami či kvalitami. Tyto kvality nejsou dostupné běžným lidem, nýbrž
je jim přisuzován božský původ nebo jsou
chápány jako příkladné. Na jejich základě se s dotyčným jednotlivcem jedná jako
s vůdcem.“4
Zatímco Weber na tomto a na některých dalších místech svého díla připouští,
že charisma vyjadřuje „jistou kvalitu osobnosti“, práce dalších autorů5 jednoznačně
odhalují, že charisma „označuje kvalitu ni-

koli jednotlivce, ale vztahu mezi věřícími
(nebo následovníky) a člověkem, v něhož
uvěřili“.6 Nejde o to, zda nositel charismatu skutečně má, anebo nemá nadpřirozené
nebo aspoň mimořádné lidské vlastnosti
(k tomu se sociologie ani religionistika nemohou vyjadřovat), ale o to, že mu jsou tyto
vlastnosti přisuzovány. Na základě tohoto
přisouzení ze strany stoupenců a na základě souhlasu s tímto přisouzením ze strany
jednotlivce vzniká vztah, v němž je jednotlivec obdařen autoritou (podle Webera
„charismatickou autoritou“) a stává se vůdcem. Jak to pregnantně formuloval britský
sociolog náboženství Bryan Wilson, „charisma není osobní vlastnost, ale úspěšný
nárok na vládu.“7
Spíše než samo charisma se tak do popředí odborného zájmu dostal vztah mezi
tím, kdo charisma ochotně přisuzuje, a tím,
kdo toto přisuzování podněcuje (anebo mu
aspoň nebrání), tedy mezi charismatizujícím a charismatizovaným. Tento charismatický vztah je „interaktivní proces, v němž
se vůdci jistým způsobem projevují a jsou
vnímáni jako charismatičtí, a proto je jim
dána autorita.“8 Pro přisuzování charismatu se vžil pojem „charismatizace“. Můžeme ho chápat jako „společenský proces,
v němž následovníci začnou pociťovat nejenom to, že jejich vůdce má velmi zvláštní moc nebo charisma, ale také to, že s ním
mají osobní vztah a že jsou připraveni mu
udělit nezpochybnitelnou autoritu nad celou škálou aspektů svého života.“9
Tento osobní vztah ale vůbec nemusí
vyplývat z osobního setkání, v němž by se
projevily takové vlastnosti charismatizovaného vůdce, jakými je přitažlivost, výřečnost, inteligence apod. (ve skutečnosti
tyto vlastnosti nejsou pro charismatizaci ne-

„Odháčkování“ u Járy Dobeše v ateliéru ženské duše Poetrie
„Jsem bývalá lektorka. Nejsem ani blondýna, ani mladá, ani modrooká. Tehdy se to ještě nemuselo. Zato jsem zažila „odháčkování“ a byla jsem i na akci, kde Jára odháčkovával dívky hromadně. Ani jedna z nich předem nevěděla, do čeho jde, bylo jich tehdy asi deset. Byly uloženy do tmy. Hrála hlasitá hudba. Každá dostala k sobě jednu ženu-dívku, která ji střídavě hladila na prsou
a v rozkroku. Trvalo to dlouho. Dívky byly bez sebe, dostaly se do změněného stavu vědomí. A pak přišel Jára - misto kalhot měl
okolo sebe omotaný nějaký kus látky - běhal od jedné k druhé, podle toho, která měla zrovna „nejlepší energii“. My, co jsme seděly u těch dívek a staraly se o to, aby byly k odháčkování dostatečně použitelné, jsme se nedívaly napravo ani nalevo. Ostatně, nebylo skoro nic vidět, byla tma. (...) Polovina z těch dívek byla druhý den vyděšená, zmatená. Nevěděly, jestli se jim to, že s nimi
v noci souložil Jára, zdálo, nebo to byla pravda. Chodily se nás ptát, nechápaly to, nevěděly, proč a co se to stalo.“
http://www.poetrie.estranky.cz/clanky/jara-dobe-se-boji.html, download 25. 5. 2010
nelituju (pinktaara, 18. 2. 2009 7:11) no, musim rict, ze ac mi jaara neskutecne pomohl, prisla sem za nim uplne zdrcena, znicena
a po odhackovani sem se cejtila neco mezi osvicenim a totalni blazenosti jeste tydny po tom... a klidne bych do toho sla znova...
ale ta jejich skola je fakt posahana, mam snad vsechny ty skripta ale neda se to vubec cist, je to hodne podprumernej new age bullshit kdybych jaaru neznala a na zacatku by mi tolik nepomohl, tak bych se te poetrie-school-pro-mlade-naivni-carodejky vubec
neucastnila ale zneuzita si urcite nepripadam
http://www.poetrie.estranky.cz/clanky/poetrie_-dobes-a-jeho-narod.html, download 25. 5. 2010

Tento článek prošel recenzním řízením.
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zbytné). Velmi osobní, často oddaný a láskyplný vztah k charismatizovanému vůdci
se charismatizující stoupenec může snadno naučit bez osobního kontaktu. „Charisma ʼnefungujeʻ jako důsledek osobní zkušenosti setkání tváří v tvář, během níž by
potenciální následovník rozpoznal něco
zvláštního, ale jakmile se následovníci
stanou členy hnutí, ostatní je naučí charisma rozeznávat.“10 Znovu se tedy dostáváme k myšlence, že charisma není ani tak
záležitostí psychologie osobnosti, jako záležitostí sociální psychologie a sociologie.11
Poslední citát se týkal jednoho z nových náboženských hnutí, pro něž je silná
charismatizace vůdce typická. S charismatizací jako sociologickým fenoménem se
ovšem setkáme i v zavedených náboženských společenstvích i v dalších společenských institucích: „Charisma je opora náboženského života. Jeho projev je veleben
pastory, kazateli a mystiky. Ve skutečnosti
je charismatické vůdcovství vyhledáváno
a odměňováno v každé oblasti společenského života – v politice, vzdělávání, obchodu
i v armádě. Společenské instituce vzkvétají díky silné oddanosti, kterou mohou podnítit charismatičtí vůdci. Charisma je vysoce ceněno, i když se mu málo rozumí.“12
Charismatická autorita13 tedy není jakási tajemná aureola výjimečného jedince
(jak bývá někdy chápána), ale reálný společenský fakt s konkrétními důsledky. Prostý
příklad důsledků autority dvou silně charismatizovaných vůdců, mahátmy Gándhího
a Adolfa Hitlera,14 naznačuje možnou závažnost i různost společenských dějů, které mohou na základě charismatizace nastat.
Příklad Gándhího a Hitlera nás také upomíná na skutečnost, že charismatizace se
děje v konkrétní společenské situaci. Otázku, jaká situace je vhodná pro vznik charismatické autority,15 musíme v tomto článku
ponechat stranou. V následujících odstavcích se soustředíme pouze na ty, kdo vstupují do charismatického vztahu.
Charismatizovaný vůdce a jeho role
Negativní lidový sentiment, podporovaný
bulvárními médii, obvykle přisuzuje charismatizovaným náboženským vůdcům chtivost moci, sexu, peněz apod., případně je
vykresluje jako patologické osobnosti. Psychopatologii u nich předpokládá i několik
populárně odborných prací,16 ale pro takové soudy zcela chybějí relevantní data.17 Serióznější autoři se zaměřují spíše na osobnostní charakteristiky, jakými je např. narcisismus a grandiozita.18

Vzhledem k nemožnosti psychologických vyšetření vůdců
je ale patrně nutné se spokojit
s charakteristikami, vytvořenými
na základě empirických výzkumů,
případových studií a biograﬁí. Lorne Dawson tak navrhl pět vzájemně
se prolínajících souborů vlastností vůdců, jak je vnímali ti, kteří jim
přisuzují charisma. Stručně a zjednodušeně se jedná o tyto vlastnosti:
• Charismatizovaní vůdci jsou
vnímáni jako sebejistí a energičtí lidé, kteří vykazují neochvějnou
víru v to, že naplní své poslání.
• V jejich stylu vedení je obsaženo vizionářství a vyjadřování emocí. Slouží jako příklad pro své následovníky a svým nasazením je
strhávají k obětem.
• Působí dojmem citlivosti k potřebám druhých a daří se jim vyvo- Jeden z obviněných: významný indický duchovní
lat dojem osobního zájmu o jejich učitel Satja Saí Baba měl miliony stoupenců v Indii
(a desetitisíce jinde na světě) a vliv na indickou
životy a osobního spojení s nimi.
politiku. Zatímco jedni ho chválili za humanitární
• Mají rétorické schopnosti a sociální aktivity, druzí poukazovali na to, že
triky vydává za zázraky. V posledních
a umějí dobře zacházet s dojmy, kouzelnické
letech jeho života přibyla vážná obvinění - také ze
které vyvolávají. Jsou schopni vy- sexuálního zneužívání chlapců a mladých mužů.
tvářet mýty (např. jejich biograﬁe
jsou mytologizovány) a naplňovat ideály vedením vytrhlo skupinu lidí z každodenní
lidí, které oslovují. Jednoduše a působivě všednosti. Jakmile se vrátí do všedních kouchopují jejich problémy a poskytují řešení. lejí, čistá vláda charismatu se přinejmenším
• Jsou schopni vyvolat pocit, že jsou v ně- poruší.“23 Způsoby, jakými vůdcové čelí zevšednění charismatu, ovšem v tomto článjakém smyslu výjimeční.19
Ať se nám zdá, že tyto charakteristiky ku opět musíme nechat stranou.24
Role charismatizovaného vůdce je ale
odpovídají více či méně naší zkušenosti, nelze zapomenout, že jsou „týmovou prací“ – velmi náročná i z jiných důvodů než jen
to, jak se vůdce projevuje, nezáleží zdaleka kvůli úsilí zachovat své charisma. Kruh
jen na něm, ale i na očekáváních jeho ná- jeho nejbližších spolupracovníků (tzv. chasledovníků. Jak shrnuje Roy Wallis po dů- rismatická aristokracie25), jejichž status
kladném studiu vůdce Davida Berga, cha- a význam je přímo odvozen od statutu a výrisma „vyplývá ze zvláštní struktury spole- znamu vůdce a závislý na něm, se ho velčenských vztahů, v níž dochází k výměně mi často snaží izolovat od negativní zpětné
vzájemného přisuzování statutu a hodnoty. vazby (ať už ze strany kritických stoupenců
Údajný charismatický vůdce je povzbuzen nebo okolí). Negativní zpětná vazba totiž
lichotivým uznáním statutu a identity, na znamená ohrožení charismatu, jímž je saněž aspiruje, takže ve svém chování usilu- mozřejmě ohrožena i „aristokracie“. Kvůje uskutečnit kompetence a status, které mu li tomuto ohrožení bývají kritici automabyly svěřeny. Snaží se tedy žít tak, aby do- ticky považováni za nepřátele, mohou být
démonizováni a jejich působení a vliv býstál obrazu, jímž byl obdařen.“20
Kvůli závislosti na vzájemné výmě- vají přeceňovány. K vytvoření atmosféry,
ně uznání je charisma „v podstatě nejis- v níž se daří paranoidnímu myšlení, navíc
tým vlastnictvím, které vyžaduje neustálé mohou ještě přispět zmíněné rysy grandiposilování a ochranu...“21 „Charismatická ozity a narcisismu vůdce.
Charismatická autorita je založena na
autorita má totiž bytostně labilní základ“,22
napsal Max Weber. S přibývajícím časem předpokladech, které překračují hranice toslábne ochota následovníků bezvýhradně hoto světa. Je tedy ze své podstaty nezávischarismatizovat svého vůdce, a charisma lá na konvenčních zábranách (na zákonech,
tak postupem času zevšedňuje a institu- zvycích apod.) a ve svém rozsahu neomecionalizuje se: „Hnutí pod charismatickým zená jen na náboženskou oblast.26 Je proto
Tento článek prošel recenzním řízením.
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Jeden z obviněných: indický duchovní
učitel Šrí Činmoj zdůrazňoval absolutní
nevyhnutelnost celibátu pro duchovní cíl
seberealizace a jeho stoupenci dodržují
v běžném společenském styku mužů
a žen přísná pravidla. Posledních 15 let
jeho působení bylo poznamenáno stále
rostoucím počtem obvinění ze sexuálního
zneužití jeho žaček.

být chápána i jako zprostředkování náboženského zážitku). Kvůli sebeponižování
následovníků může být i snížena vůdcova
schopnost empatie.
Zvláštní kapitolu tvoří problémy, které vyplývají z různosti kulturních prostředí vůdce a jeho stoupenců. Ta může přispět k nedorozuměním v tom, co vůdce
a jeho stoupenci od sebe vzájemně očekávají,
a tím porušení hranic, jak je zmíněno
v předchozím odstavci. Dalším, podobným
problémem je to, že západní společnost příliš neumí s charismatickou autoritou zacházet (např. na rozdíl od indické společnosti)
a vystavuje vůdce náročným extrémům: devótnímu chování ze strany stoupenců a tvrdé kritice ze strany těch, kteří mu charisma nepřisuzují (a kteří mohou nalézt svou
reprezentaci v médiích).27 Prozkoumání
této oblasti střetu kulturních přeporozumění považuji za velmi potřebný směr dalšího bádání.

docela snadné, aby se tato autorita postupně rozšířila i do nejintimnějších záležitostí stoupenců. Izolace vůdce v prostředí nekritických a oddaných stoupenců a charismatizace, která má zákonitě láskyplný podtext (a připomíná zamilovanost), může rozkolísat jeho vnímání toho, jaké chování je
kulturně únosné. To se může projevit např.
ve způsobu vyjadřování přízně (v souladu
s náboženskou rolí vůdce tato přízeň navíc
nemusí mít jen lidskou rovinu, ale může

Stoupenci a odpadlíci
Podobně jako vůdci jsou i charismatizující následovníci předmětem zájmu psychologie a jejich ochota charismatizovat je vysvětlována snad nejčastěji pomocí Freudova modelu struktury osobnosti.28 Užitečná
pro porozumění charismatizaci je i vývojová psychologie, zvláště psychologie duchovního vývoje. Ochota charismatizovat
vůdce podle ní patří do určitého stádia duchovního vývoje; na Fowlerově stupnici
by to byl tzv. synteticko-konvenční stupeň
víry, který se vyznačuje výjimečnou touhou po syntetizujícím, bezrozporném a vše
vysvětlujícím obraze světa (charismatizo-

Poznámky
1 Do této diskuse patrně nejvýrazněji v současnosti vstupuje kanadský sociolog Lorne L. Dawson.
2 Jiné obory nabízejí vlastní možnosti vysvětlení podobných jevů. Pro českého čtenáře je dostupné např. vysvětlení z hlediska psychologie (HOLE, Günter, Fanatismus, Portál 1998, zvláště str. 33-54) nebo antropologie (GIRARD, René, Obětní beránek, Lidové noviny
1997).
3 Pojem „charisma“ původně pochází z křesťanské teologie, v níž označuje „dar milosti“, tedy Bohem danou
a církví rozpoznanou nadpřirozenou nebo mimořádnou
schopnost.
4 WEBER, Max, The Theory of Social and Economic
Organization, Free Press 1947, str. 358-359. Více
o charismatické autoritě v kapitole „Charisma“ v českém výběru z Weberových spisů: WEBER, Max, Autorita, etika a společnost. Pohled sociologa do dějin, Mladá fronta 1997, str. 132-162.
5 WALLIS, Roy, The Social Construction of Charisma,
in: WALLIS, Roy, BRUCE, Steve, Sociological Theory, Religion and Collective Action, The Queen’s University of Belfast 1986, str. 130. Studie byla poprvé publikována v časopise Social Compass 29 (1), 1982, str.
25-39.
6 WILSON, Bryan R., The Noble Savages: The Primitive Origins of Charisma, University of California Press
1975, str. 7.

7 Tamtéž.
8 DAWSON, Lorne L., Psychopathologies and the Attribution of Charisma. A Critical Introduction to the Psychology of Charisma and the Explanation of Violence in New Religious Movements, Nova Religio 10 (2),
2006, str. 10.
9 BARKER, Eileen, Plus ça change…, Social Compass
42 (2), 1995, str. 171.
10 BARKER, Eileen, Charismatization: The Social Production of ʻan Ethos Propitous to the Mobilisation of
Sentiments‘, in: BARKER, Eileen, BECKFORD, James A., and DOBBE LAERE, Karel (eds.), Secularization, Rationalism and Sectarianism, Claredon Press
1993, str. 197.
11 Podobně: WALLIS, Roy, The Social Construction...,
str. 131.
12 DAWSON, Lorne L., Psychopathologies..., str. 5.
13 Na základě Webera Dawson deﬁnuje charismatickou autoritu pomocí čtyř rysů: (1) jejím základem je projev výjimečných schopností jednotlivce; (2) v historicky převládajících případech jsou tyto schopnosti považovány
za božsky nebo nadpřirozeně dané či inspirované; (3)
podstata charismatické autority je vysoce osobní, a to
dokonce i v případech, kdy je málo přímého kontaktu mezi vůdcem a jeho následovníky; spočívá na velmi intenzivním citovém vztahu, který obvykle způsobí, že následovníci vkládají do svého vůdce mimořádnou víru a důvěru; (4) tato důvěra způsobuje, že spo-

vaný vůdce bývá ochoten ho poskytnout)
a po vysoce kohezním společenství, nastaveném na plnění významných úkolů (takové prostředí často vytvářejí charismatizující stoupenci).29 Nejčastěji je ovšem přisuzování charismatu vysvětlováno z hlediska sociální psychologie.30
Vzájemná závislost charismatizovaného vůdce a charismatizujícího stoupence byla už připomenuta: vyšší status vůdce nutně znamená i pozvednutí sebevědomí stoupenců, kteří pak ještě oddaněji přisuzují charisma, atd. Stoupenec je tímto
způsobem motivován k oddanosti,31 která
vyžaduje oběti (např. vztahů s bývalými
přáteli) i investice (prostředků, času, práce apod.).32 Ohrožení vůdcova charismatu
pak ovšem znamená, že je ohrožen i smysl
stoupencových obětí a investic.
Tato skutečnost vysvětluje chování stoupenců a odpadlíků33 minimálně ve
třech situacích:
1. První z nich je situace, kdy stoupenec
pocítí, že je zneužíván. Pokud už mnoho
obětoval a investoval, je pravděpodobné,
že po počáteční zmatenosti svou zkušenost
zracionalizuje (ve smyslu „byla to zkouška“ apod.) a nadále setrvá v roli oddaného
stoupence.
2. Pokud člověk s touto zkušeností (třeba
po čase) společenství opustí, stává se jeho
zkušenost součástí jeho „příběhu odpadnutí“. V tomto příběhu odpadlík zdůvodňuje
své odpadnutí a často chápe sám sebe jako
oběť. Je tedy motivován ke zdůraznění negativních stránek vůdce i svého bývalého
společenství. Čím větší byla jeho oddanost
vůdci a čím více investoval do vytváření

14

15

16

17
18

lečenství zformovaná charismatickou autoritou vykazují neobvykle vysoký stupeň koheze, shody v oblasti hodnot a schopnosti plnit úkoly. - DAWSON, Lorne
L., Crisis in Charismatic Legitimacy and Violent Behaviour in New Religious Movements, in: BROMLEY,
David G., MELTON, J. Gordon (eds.), Cults, Religion,
and Violence, Cambridge University Press 2002, str. 8182. – V pozdější práci Dawson čtvrtý rys již neuvádí:
DAWSON, Lorne L., Psychopathologies..., str. 9-10.
Příklad uvádí již TUCKER, Robert C., The Theory of
Charismatic Leadership, in: RUSTOW, Dankwart A.,
Philosophers and Kings: Studies in Leadership, Georg
Braziller 1970, str. 81-82.
Nejnověji je tato otázka diskutována ve studii: DAWSON, Lorne L., Charismatic Leadership in Millennial
Movements, in: WESSINGER, Catherine (ed.), The
Oxford Handbook of Millennialism. Oxford University Press 2011, str. 121-123.
Česky vyšla kniha: STORR, Anthony, Na hliněných
nohou. Studie guruů. Volvox globator 1998. Původní vydání Payot & Rivages 1996. – S touto knihou
a s podobnými pracemi polemizuje SALIBA, John A.,
Understanding New Religious Movements, Altamira
Press 2003, str. 90-93.
DAWSON, Lorne L., Psychopathologies..., str. 21.
Např. LIFTON, Robert Jay, Destroying the World to
Save It. Aum Shinrikyo, Apocalyptic Violence, and the
New Global Terrorism, Henry Holt and Company 1999.
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Dvě svědectví
Anonymní komentář z 29. června 2011: „Jsem žačkou Swamijiho 18 let. Delší dobu jsem působila jako organizační pracovník JDŽ.
Velmi často a dlouho jsem se pohybovala již jako mladá holka v blízkosti Swamijiho, tzn., že jsem se ve Střílkách po celé dny pobývala v domečku. Nechci tady mluvit o tom jak mi Swamiji pomohl a pomáhá, chci jen říct, že jsem nikdy ani náznakem nezaznamenala z Jeho strany ani náznak nějakého sexuálního obtěžování, i když jsem s ním zůstávala sama a to někdy dlouhé hodiny, ani jsem nezaznamenala žádné noční navštěvování mladých dívek v jeho pokoji. Jsem si naprosto jistá, že celá kauza je smyšlená, a beru ji jako nutnou čistku mezi žáky. Mimochodem Swamiji před pár lety mluvil o tom, že mnoho jeho věrných a dokonce blízkých žáků odejde od Jógy a odkloní se od Jeho učení. Prosím Boha, ať tuto čistku ustojím.“
Anonymní komentář z 2. července 2011: „Reakce na komentář z 29. 6. - Jsem moc ráda, že jsi po celou dobu 18 let mohla být
s Mahéšvaránandou v čistě duchovním vztahu. Já jsem bohužel takové štěstí neměla. Po události oné noci jsem se ještě dalších
15 let snažila, i když se stále menší intenzitou, pochopit, proč to tenkrát udělal. Věděla jsem o dalších dvou ženách, a i to jsem se
snažila omlouvat, vysvětlovat. Pak jsem narazila na příběhy žen na internetu. Jsem s nimi v kontaktu. Od března 2011 jsem se dozvěděla o dalších 8 ženách, které osobně znám a které měly s Mahéšvaránandou sexuální kontakt. Je mi to líto, i já bych byla ráda,
abych mohla žít v nadšení a radosti z duchovní cesty, jak tomu u mne bylo před 15 lety.
Z diskuse v prezentaci Jóga v denním životě a falešný guru Mahéšvaránanda, prezentace je dostupná na adrese
http://jogavdennimzivote.blogspot.cz/2011/05/svedectvi-c-7-zatim-anglicky.html, download 4. 8. 2012.
jeho charismatu, tím větší míru frustrace
a agrese může tento příběh obsahovat.34
3. Stoupenec, který do společenství mnoho investoval a dosud ho neopustil, se zpravidla vášnivě brání připuštění možnosti zpochybnění vůdcovy mravní integrity,
protože ohrožení vůdcova charismatu znamená zároveň ohrožení smyslu stoupencových obětí a investic.

způsobit, že vůdcům neoprávněně přikládají odsouzeníhodné motivy a že přehlížejí svůj podíl na vzniku situace, v níž byli
zraněni. Tyto příběhy tak není možné chápat jako nezpochybnitelná svědectví, a to
navzdory (anebo kvůli?) jejich přemáhající emocionalitě. Tuto pochybnost nemůže
rozptýlit ani to, když se podobných příběhů vyskytne více.

Jsou tedy obvinění pravdivá?
Mohou být. Na základě toho, co bylo řečeno o charismatizaci, si lze patrně snadno
představit situaci, kdy chování charismatizovaného vůdce bude klasiﬁkováno jako
zneužití a kdy tento vůdce způsobí, že někteří jeho stoupenci pocítí újmu.35 Z role
vůdce a z povahy charismatu je ovšem alespoň v některých případech možné vyvozovat, že tato újma nemusela být způsobena

úmyslně a že ji vůdce ani jako újmu nechápe (její zveřejnění může naopak považovat za útok na své charisma). Každopádně
(i když to zní velmi necitlivě k těm, kteří se cítí poškozeni), všichni stoupenci se
(v různé míře) podíleli na vůdcově charismatizaci, a nesou tedy určitý díl odpovědnosti za situace, k nimž charismatický vztah
vede. Na možnosti, že obvinění jsou pravdivá, samozřejmě nic nemění obhajoby vůdce ze strany jeho stoupenců, protože ty vypovídají daleko více o jejich oddanosti než
o vůdci samém a o jeho chování.
Obvinění ovšem pravdivá být nemusejí. Odpadlíci (při vší úctě k jejich možnému utrpení) mohou ve svých „příbězích
odpadnutí“ (třeba nevědomky) konstruovat
nebo přizpůsobovat líčení situací tak, aby
to vyhovovalo jejich pojetí sebe samých
jako obětí. Jejich zklamání a hněv může

19 DAWSON, Lorne L., Charismatic Leadership..., str.
116-117; DAWSON, Lorne L., Crisis in Charismatic
Legitimacy..., str. 82-83.
20 WALLIS, Roy, The Social Construction..., str. 150.
21 Tamtéž, str. 151.
22 WEBER, Max, Wirtschaft und Gesellschaft. Grundrisse
der verstehenden Sociologie, Tübingen 1972, str. 656,
citováno podle: WEBER, Max, Autorita, etika a společnost. Pohled sociologa do dějin, Mladá fronta 1997,
str. 136.
23 Tamtéž, str. 146.
24 Jsou popsány v knize: VOJTÍŠEK, Zdeněk, Nová náboženská hnutí a kolektivní násilí, L. Marek 2009, str.
346-352.
25 WALLIS, Roy, The Social Construction..., str. 151.
26 DAWSON, Lorne L., Charismatic Leadership..., str.
118-119.
27 DAWSON, Lorne L., Comprehending Cults. The Sociology of New Religious Movements, Oxford University
Press 1998, str. 141-142.
28 Více např. DOWNTON, James V., Rebel Leadership.
Commitment and Charisma in the Revolutionary Process, The Free Press 1973; JACOBS, Janet Liebman,
Divine Disenchantment: Deconverting from New Religions, Indiana University Press 1989.
29 Česky více o Fowlerovi: DUŠEK, Pavel, MOTL, Jiří,
VOJTÍŠEK, Zdeněk, Spiritualita v pomáhajících profesích, Portál 2012, str. 88-101.

30 Shrnutí poskytuje DAWSON, Lorne L., Charismatic
Leadership..., str. 121-123.
31 Za základní díla teorie oddanosti považuji: KANTER,
Rosabeth Moss, Commitment and Community: Communes and Utopias in sociological perspective, Harvard University Press 1972; a STARK, Rodney, BAINBRIDGE, William Sims, Towards a Theory of Religion: Religious Commitment, Journal for the Scientific Study of Religion 19 (2), 1980, str. 114-128. – Užitečné jsou i podněty, které poskytuje STARK, Rodney,
FINKE, Roger, Acts of Faith, University of California
Press 2000.
32 Z mechanismů zvyšování oddanosti podle Kanterové
(viz pozn. 31) vybírám pro jednoduchost pouze první
dva.
33 Nelichotivý výraz „odpadlík“ používám kvůli zjednodušení a s omluvou těm, jichž se dotýká.
34 Sociologové Bromley a Shupe tyto příběhy nazývají dokonce „historkami ohavnosti“ (atrocity tales) - SHUPE,
Anson D., BROMLEY, David G., Apostates and Atrocity Stories: Some Parameters in the Dynamic of Deprogramming, in: WILSON, Bryan (ed.), The Social
Impact of New Religious Movements, Rose of Sharon
Press 1981, str. 179-234.
35 Jsou dokonce známy i případy násilných činů. Více
např. VOJTÍŠEK, Zdeněk, Nová náboženská hnutí...
36 DAWSON, Lorne L., Crisis in Charismatic Legitimacy..., str. 98.

Abuse and Charisma
The theory of charismatic authority based on Max Weber´s conception seems to provide an insight into the
cases of alleged abuses (esp. sexual) of followers committed by their religious leaders. Accusations of abuse,
being true or not, can be understood as a result of attributing charisma to the leader. The leader, isolated from
negative feedback from outside of the group and aware
of divine character of his charisma, is clearly exposed to
temptation to go beyond the conventions of sexual behaviour. On the other hand, alleged abuses can be part
of the “atrocity stories” of disappointed followers and
defectors. By means of exaggerating and misattributing,
the disappointed followers and defectors can consider
themselves to be victims and therefore can ﬁnd an excuse for former valuable sacriﬁces and high investments
accompanying their attribution of charisma to the leader.

Jako oheň
Charisma není samo o sobě nebezpečné
a charismatizace je běžný společenský jev.
Nebezpečí (ať už např. nebezpečí zneužívání následovníků nebo nebezpečí falešných
obvinění ze zneužívání) vyplývá z nezvládnutého zacházení36 s plamínkem charismatu, který může obě strany charismatického
vztahu zahřát, ale i popálit.


Tento článek prošel recenzním řízením.
DINGIR 3/2012

77

Otázka omezení náboženské svobody na příkladu propuštění čtyř francouzských muslimů

JAK HLEDAT HRANICE
NÁBOŽENSKÉ SVOBODY
Michael Novotný
Poslední červencový den roku 2012 proběhla médii zpráva o čtyřech muslimech, které
dočasně zaměstnalo francouzské město Genevilliers jako vedoucí sportovního tábora pro
děti pořádaného městem. První den ramadánu byli tito muslimští vedoucí posláni z tábora
domů. Inspektor, který kontroloval tábor, jim oznámil, že svým rozhodnutím držet půst během
ramadánu, tedy nejíst a nepít vždy od východu do západu slunce, ohrozili své zdraví, a tím
i zdraví dětí, které jim byly svěřeny.1 Při zdůvodnění svého rozhodnutí městští úředníci zmínili
také tři roky starý případ, kdy muslimka držící půst zapříčinila nehodu, která způsobila těžké
ublížení na zdraví dítěti.
Rozhodnutí vzbudilo vlnu nevole mezi vyznáním své víry či snahou získávat pro
místními muslimy, a to i přestože ve- své náboženství nové stoupence. Této složdoucím byla zaplacena mzda za celý tý- ce se pak říká „forum externum“.
den. Tito muslimští vedoucí nyní zvažují podání pracovněprávní žaloby k soudu. Mluvčí Francouzské
rady muslimského vyznání k případu uvedl: „Náboženská svoboda je základní právo a za žádných okolností nelze nikomu zakázat,
aby praktikoval náboženství, jež vyznává.“2
Je tomu skutečně tak?
Nelze nikomu zakázat, aby
praktikoval náboženství,
jež vyznává? Co kdyby základním přesvědčením daného náboženství bylo, že Proti rozhodnutí se v Genevilliers konala demonstrace ...
dotyční věřící nesmí platit daně, mají pěstovat drogy, vést obchod
Jak je na první pohled zřejmé, omezit
s bílým masem, zabíjet lidi jiných názorů lze pouze jednu z těchto složek náboženči mít pohlavní styk s nezletilými? V tom- ské svobody, a to forum externum. Lze tedy
to článku se podíváme, zda a případně za omezit pouze to, jakým způsobem lidé projakých podmínek mají státy možnost za- jevují své náboženské přesvědčení navesáhnout do práva na náboženskou svobodu. nek. Nelze však žádným způsobem omezit,
co si kdo myslí, nebo čemu věří.
Samotné omezení vnějších projevů náTřístupňová analýza
Samotný termín „náboženská svoboda“ je boženského přesvědčení se musí řídit převelmi těžké deﬁnovat, nicméně odborní- dem stanovenými pravidly, na jejichž záci se shodují na tom, že jsou v tomto poj- kladě se posoudí, zda daná činnost jednotmu obsaženy dva základní prvky. Prvním livce či skupiny již vybočila z hranic, které
z nich je svoboda mít jakékoliv náboženské hájí náboženská svoboda. Pro toto posoupřesvědčení, tedy možnost věřit zcela svo- zení používají soudy (kupříkladu Evropský
bodně, čemu chceme. Této složce se odbor- soud pro lidská práva) jednoduchou metoně říká „forum internum“. Druhou složkou du tzv. „trojstupňové analýzy“. Jak již sám
pak je svoboda své náboženské přesvědče- název napovídá, tato metoda se skládá ze
ní prezentovat navenek obřady, veřejným tří kroků, ve kterých se postupně zkoumá,
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zda došlo k omezení náboženské svobody
na základě platného právního předpisu, zda
toto omezení sledovalo jeden z vytyčených
legitimních cílů a zda se
jednalo o nezbytné omezení pro chod demokratické společnosti.
Dále se v tomto článku pokusím nastínit alespoň v hrubých obrysech
myšlenkový postup soudu, který by rozhodoval o případné stížnosti
muslimských vedoucích
z úvodu tohoto článku.
Platný právní předpis
Prvním krokem, který by
soud provedl při posuzování přípustnosti zásahu do svobody náboženského vyznání, je posouzení, zda k tomuto
omezení došlo na základě právního předpisu. Tento předpis musí být řádně vydán,
veřejně přístupný, jasně a přesně formulovaný tak, aby z něj jednoznačně vyplývaly předvídatelné následky pro občany. Nelze například připustit omezení náboženské svobody na základě neurčitého předpisu, který dovoluje státním orgánům jej
vykládat, jak se jim zlíbí.
Kupříkladu moskevské úřady potrápily
na základě nejasného právního předpisu při
registraci místní pobočky Armády spásy3
a Scientologické církve.4 V případu Armády spásy (mezinárodní charitativní organizace) zamítly její registraci s odůvodněním,
že se jedná dle jejich názoru o paramilitantní organizaci podléhající zahraničnímu ve-
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lení a že z toho důvodu představuje ohro- tován za jízdu na motocyklu bez ochranné které si tento krok vyžádalo, anebo zda se
žení národní bezpečnosti. Evropský soud helmy. Pan X. je jako vyznavač sikhského jednalo o projev nesnášenlivosti vůči muspro lidská práva zamítavé rozhodnutí mos- náboženství povinen nosit turban, a ten mu limům či zástěrku jiného důvodu, kupříklakevských úřadů zrušil. I v případě Scien- bránil v používání ochranné helmy. Přesto- du obyčejných mezilidských sporů.
tologické církve se jednalo ze strany míst- že v roce 1976 proběhla změna právní úpraních úřadů o zneužití nejasného právního vy,6 která poskytuje sikhům výjimku, Ev- Závěr
předpisu o registraci církví. Mezi léty 1998 ropská komise došla k závěru, že ochrana Je jistě potřeba mít možnost náboženskou
a 2007 bylo zamítnuto minimálně 11 jejích zdraví je přednější.
svobodu omezit, neboť jinak by se společžádostí o registraci, a to i z toho důvodu, že
V tomto druhém stupni trojstupňové nost nemohla bránit nezákonnému a nemoScientologická církev nepřiložila k pozděj- analýzy by tedy soud posuzoval, zda vy- rálnímu jednání, které by se schovávalo za
ším žádostem originály dokumentů, které loučení muslimských vedoucích ze spor- svobodu náboženského vyznání. Proto nebyly v tu dobu již v držení moskevských tovního tábora skutečně sledovalo legi- lze souhlasit s mluvčím Francouzské rady
úřadů a které tyto úřady odmítaly vrátit. timní cíl - ochranu zdraví vedoucích, po- muslimského vyznání, který tvrdil, že nelze
I tato rozhodnutí však byla později zruše- tažmo dětí, a zda toto zdraví bylo skuteč- za žádných okolností člověku zakázat prakna Evropským soudem pro lidská práva.
ně ohroženo. Opět bez spisového materiá- tikování náboženství, jež vyznává. Je však
V našem případu by soud zkoumal, zda lu a znaleckého posudku, který by posou- pravda, že by se s těmito zásahy mělo šetve Francii existuje platný právní předpis, dil, jak velký vliv měl půst na zdravotní řit, a je dobře, že podmínky pro možné zákterý přikazuje vedoucím dětských táborů stav muslimských vedoucích, není možno sahy do náboženské svobody jsou poměrjíst, nebo alespoň se udržovat nějakým způ- dovodit v tomto konkrétním případu žád- ně přísné a jasné.
sobem ve fyzické a psychické kondici. Po- né závěry. Lze se jen domnívat, že toto neV tomto článku jsme si na příkladu ukákud by se obdobný případ odehrál v České bezpečí bylo reálné.
zali postup, kterým by se měl soud, či jiný
republice, bylo by třeba upozornit na zákon
rozhodující orgán řídit při svém rozhodoč. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví,
vání, a to, že by rozhodnutí, (při splnění
který v § 10, odst. 1 stanoněkterých podmínek, pro
ví, že jednou ze základních
jejichž posouzení nemápodmínek výkonu dozoru
me z médií dostatek inna zotavovacích akcích je
formací), mohlo obstát
zdravotní způsobilost. V tajako zcela zákonný zákovém případě je třeba vzít
sah do náboženské svov potaz, že na sportovním
body muslimských vetáboře mohlo dojít ke snídoucích. Konečné stanožení zdravotní způsobilosvisko však bude vždy záti muslimů, kteří v průběhu
ležet na tom, jak jednotdne během teplých letních
livé kroky vyhodnotí jeměsíců neměli přísun tekudinec, který bude o přítin. Tím by došlo k porušepadu rozhodovat. Ať už
ní obecného právního předto bude úředník, soudce
pisu. Bez podrobné znalosči v našem případě lasti spisu se však k tomu nekavý čtenář.
... a i některá média událost pojala jako případ „islamofobie“.
lze blíže vyjádřit.

Legitimní cíl
Za předpokladu, že by soud či jiný rozhodující orgán došel k názoru, že chováním
muslimských vedoucích došlo k porušení
jasného, platného právního předpisu, došla by analýza k druhému stupni. Na něm
se sleduje, zda dané omezení náboženské
svobody směřuje k naplnění některého z legitimních cílů. Za legitimní cíle jsou považovány veřejná bezpečnost, ochrana veřejného pořádku, ochrana zdraví, mravnost, či
ochrana práv a svobod jiných. V našem případě by se pravděpodobně jednalo o legitimní cíl ochrany zdraví.
Příkladem, kdy se zdraví dostalo do
kolize s ochranou náboženské svobody, je
i případ jistého pana X.,5 který byl v sedmdesátých letech v Británii opakovaně poku-
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Nezbytné v demokratické společnosti
V posledním stupni trojstupňové analýzy se
sleduje, zda je dané omezení nezbytné v demokratické společnosti. Tento krok umožňuje uplatnit princip přiměřenosti a vzít
v potaz konkrétní okolnosti případu, například politické či historické pozadí. V tomto kroku se sleduje, zda nebylo možné dojít ke stejnému výsledku jinou cestou, jíž
by nedošlo k takovému zásahu do náboženské svobody.
Zde by tedy v našem případě soud posuzoval, zda s ohledem na historické, místní, politické a speciﬁcké okolnosti případu
byla výpověď muslimským vedoucím přiměřeným řešením dané situace. Posuzoval by, zda skutečně vedoucím, respektive
dětem na táboře hrozilo nějaké nebezpečí,

Poznámky
1 Tribune.com - Health and safety issues: French summer camp workers sacked over Ramazan fast [online]
Citováno 8. 8. 2012. Dostupný z <http://tribune.com.
pk/story/415774/health-and-safety-issues-french-summer-camp-workers-sacked-over-ramazan-fast/>.
2 Týden.cz - Vedoucí tábora dostali vyhazov za dodržování ramadánu. [online] Citováno 8. 8. 2012. Dostupný
z < http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/evropa/vedouci-tabora-dostali-vyhazov-za-dodrzovani-ramadanu_241732.html>.
3 Rozsudek ESLP ve věci Moskevská pobočka Armády spásy proti Rusku ze dne 5. řijna 2006, stížnost
č. 72881/01.
4 Rozsudek ESLP ve věci Scientologické církve v Moskvě
proti Rusku ze dne 5. Dubna 2007, stížnost č. 18147/02.
5 Rozhodnutí EKLPE ve věci X. proti Spojenému království ze dne 12. Července 1978, stížnost č. 7992/77.
6 Motor-Cycle Crash Helmets (Religious Exemption) Act
1976. Elizabeth II. 1976 Chapter 62.

Michael Novotný (*1986), právník, zabývá se právními
aspekty náboženské svobody. Momentálně působí jako
advokátní koncipient.
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Blíží se duchovní proměna lidstva?

FENOMÉN
TRANSFORMACE 2012
Pavel Horák
Mayskému kalendáři a problematice roku 2012 bylo již věnováno jedno tematické číslo Dingiru.1 Tento článek představuje téma příbuzné - a sice problematiku tzv. „transformace“ lidstva,
která je spjata s údajným koncem mayského kalendáře v prosinci roku 2012. Cílem článku je
nastínit a na příkladech představit způsob argumentace některých jejích stoupenců a ukázat,
že její kořeny stojí na křesťanských teologických základech, které si ovšem její protagonisté
neuvědomují.
Zdrojem pro téma „transformace 2012“
jsou interpretace pozůstatků mayského kalendáře. Podrobněji se danou problematikou zabývá Zuzana Marie Kostićová ve své
nejnovější knize 2012: Mayský kalendář,
transformace vědomí, dva světy a rovnováha.2 Další zajímavou prací z poslední doby
je diplomová práce Jaroslava Marka Fenomén roku 2012: Milenarismus stále živý.3
Země a vesmír
Jedním z příznaků blížící se transformace
a jejího průběhu mají být různá kataklyzmata, která ji doprovází. Nejčastěji se hovoří o možné srážce Země s jiným vesmírným tělesem, zemětřeseních, klimatických změnách různého rázu, zvýšené sluneční aktivitě či o tzv. přepólování planety, kdy se mají magnetické póly Země buď
prohodit navzájem mezi sebou anebo se
mají posunout na jiná místa – magnetická
osa Země by se pak vychýlila o určitý počet stupňů v závislosti na tom, jak moc by
se magnetické póly vychýlily ze svých původních umístění.4
Další formou jsou pak různé planetární změny ve vesmíru. Původem Ázerbajdžánec Zecharia Sitchin přišel ve svých
knihách5 s myšlenkou, že lidé jsou výtvorem mimozemské rasy z dosud neobjevené planety Nibiru. Velmi podobně to vidí
i kontroverzní spisovatel a „záhadolog“
Erich von Däniken. Planeta je označována
různě, nejčastěji však jako Nibiru, Anunnaki nebo Planeta X. Podle různých „esoterních“ či „konspiračních“ hypotéz se má
prakticky najednou objevit „z ničeho nic“
u Země právě v době zimního slunovratu 2012 a způsobit obří slapové jevy, jelikož by měla být současně ještě v konjunkci
s Měsícem. V opozici k těmto názorům sto-

jí jak Česká astronomická společnost,6 tak
i NASA.7 Další událostí ve vesmíru, o které se často pojednává, je velká konjunkce všech planet, při které by se měly seřadit do jedné přímky a měla by tak nastat
zvláštní astronomická konstelace - což je
holý nesmysl.8
Transformace jako analogie
posledního soudu a spásy
Koncept transformace a konce světa v podobě jak jej známe, jsou typické rysy křesťanského milenialismu. Očekávání brzkého
konce bylo vlastní křesťanství již od doby
jeho vzniku a v euro-americké kultuře není
ničím novým. Téma transformace a kataklyzmat je zde spojováno dohromady, stejně
jako v křesťanství, kdy v soudný den budou
lidé za své skutky souzeni, a svět postihne
katastrofa. Samotná transformace je synonymem pro „globální změnu vědomí lidstva“. Podle některých autorů má přicházející transformace různé příznaky, které se
u lidí mohou objevovat, jako například ztráta chuti k jídlu, ztráta identity, nepamatování si významů věcí, velké závratě, bolesti
v zádech a krku a mnohé další.9
Koncept posledního soudu je v problematice transformace implicitně přítomný,
i když již nemá úplně stejný obsah, jaký
má v křesťanství. V intencích stoupenců
transformace je člověk posuzován, zda je
stoupencem „duchovního“ pohledu na věc
(viz dále) a jednoduše ten, kdo nemá ten
„správný názor“˝, je odsouzen. V křesťanském chápání je člověk posuzován za své
činy na tomto světě, a podle toho se rozhodne, zda se ocitne v nebi, či pekle. Vidíme, že konceptuálně se jedná o totéž, obsahově je rozdíl v tom, zda je člověk „duchovní“ a je stoupencem „správného“ po-

hledu na věc oproti křesťanskému pojetí,
kde je větší důraz kladen na činy člověka.
Leitmotivem celé transformace je již
avizovaný přechod do páté dimenze (5D).
Někteří autoři argumentují tím, že kataklyzmata a transformace do jiné úrovně přijít
nemá a vlastně se nic nestane, lidé pouze
začnou přemýšlet nad věcmi jiným způsobem. Jiní jsou na opačné straně názorového spektra a tvrdí, že „pouze ti, kteří dojdou
k tomu, že v rovině 3D [tedy v tomto světě]
už nasbírali všechny potřebné zkušenosti,
přesunou své vědomí do nového světa“.10
Na Zemi mají již v současné době být přítomni „převaděči“, kteří pomohou s přechodem těm, kteří na to jsou připraveni.11
K problematice přechodu ze třetí (3D) do
čtvrté (4D) či páté dimenze (5D) odcitujme kousek rozhovoru s Tarou S. Povolnou,
která ve svých výpovědích nejčastější znaky transformace shrnuje: „Transformované
bytosti by se měly přenést do vyšší dimenze – někdy se mluví o 4D, jindy o 5D (čtvrtá nebo pátá dimenze). Všeobecně si myslím, že se transformovaní lidé přesunou do
čtvrté dimenze, o stupeň výš.“12
Dobro a zlo, Světlo a tma,
duchovní a materiální“
Původně křesťanským a do určité míry až
gnostickým konceptem je pak dělení na
dobro a zlo. Stoupenci transformace chápou dobro jako to, co je spojeno s duchovním světem člověka a oproti tomu „materialismus“ vlastní naší současné kultuře je
zástupcem zla. V tomto případě se jedná
o původně teologický koncept, který je dnes
chápán částečně odlišně od svého prvotního
významu, než jaký v křesťanství měl. Argumentace zastánců transformace má v mnoha případech právě „antimaterialistické“

Tento článek prošel recenzním řízením.
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rysy, které se projevují v jeměry či plán. Tento koncept
jich textech například takse částečně promítá i v arto: „Obrovské množství lidí
gumentaci zastánců transve třetí dimenzi, kteří jsou
formace, kdy tvrdí, že udámaterialističtí a vůči dulosti spjaté s transformachovnu uzavření, všechno
cí mají být pouze „realizazdržují. […] Odejdou odcí božského plánu“.17 Tensud s vděčností za možnost,
to plán, tedy transformace,
že zde mohli být. Stále ješje pak řadou jejích populatě ale mnozí, kteří vnímarizátorů chápán jako „cesjí přicházející (nejen klita z temnoty do světla“, jak
matické) změny, procitnou
například tvrdí Pamela Kriba otevřou se mimosmyslobe: „A tak jste se často cítili
vým prožitkům. Někteří zajako Pracovníci Světla, hlavčnou vidět nebo slyšet duně v předešlých životech, že
chy, anděly, víly a jiné jemse musíte skrýt v koutech
nohmotné bytosti.“13 Nebo
a štěrbinách, a že nemůžete vyjít ven, anebo nemáte
jak píše Jiří Maria Mašek:
dovolené to udělat. Teď se
„Lidstvo [se] noří do maximální temnoty materialis- Graﬁka z prezentace Cesty k sobě (http://www.cestyksobe.cz/co- struktury rozpadají a Světlo je osvobozené, aby vymu. Ale drží ji nad hladi- vsechno-se-zmeni-v-roce-2012-ab979/).
šlo ven z úzkých koutů.“18
nou tisíce přítomných Mi14
Již zmiňovaný exklusivismus v posto- Světlo je v křesťanství časté označení pro
strů a indigových!!!“
Prakticky pro všechny autory, popisují- jích stoupenců transformace je přítomen Ježíše Krista. Ambivalence světlo – tma,
cí uváděné fenomény, je typická exkluzivita i v tom, jak celkově chápou změny na pla- kdy světlo je chápáno jako to správné, dua výlučnost jejich názorů v opozici k sou- netární úrovni. Názvy jako Nový věk, Epo- chovní oproti temné hmotě, materialisticčasné konzumní, „materialistické“ společ- cha lásky a světla atp. označují dlouho oče- kému, konzumnímu způsobu života je půnosti. Uveďme například tvrzení Zdenky kávaný nový stav světa a Země. Napří- vodně teologickým konceptem. V současBlechové: „Rok 2012 se bude podílet na klad Dolores Cannonová ve svém článku né době je však termín světlo, užívaný nazrychlení času, a kdo nestíhá, bude se muset o transformaci v roce 2012 tvrdí, že „pů- příklad zastánci transformace, naplněný již
podřídit vesmírným zákonům, které mu bu- jde o čas, kdy se od sebe oddělí ’Stará‘ jiným obsahem – nepopisuje a neodkazuje
dou připadat stále složitější. […] Kdo nebu- Země a ’Nová‘ Země. Ne všichni však pro- (ani implicitně) na Ježíše Krista, ale spíše
de znát tyto věci, bude muset být vyloučen jdou do té ’Nové‘, protože nebudou schop- je dnes tento termín chápán jako označení
z koloběhů životů a bude muset najít nové ni tak rychle změnit svoji vibraci. Ti, kteří pro božství obecně, duchovní svět, univermožnosti pro své zdokonalení.“15 Exkluzi- budou žít v negativitě a nenasytnosti, zů- sum a podobně.
vita a určitá forma normativního výběru (již stanou se ’Starou‘ Zemí, budou ponecháni
uvedená analogie posledního soudu) těch, s tím, co sami vytvořili. Zůstanou s dluhy Nová koncepce politiky
kdo transformováni budou a těch, kteří ne, svých karmických zátěží, které je nepustí i emfáze na vědu
Na Zemi mají být v inkriminované době
je dalším typickým, původně teologickým do ’Nové‘ Země“.16
Křesťanství je vlastní myšlenka, že Bůh přítomní nejen „pomocníci při transformaznakem a táhne se jako červená nit všemi
různými fenomény spjatými s transformací. stvořil svět a má s ním a s lidmi určité zá- ci“, ale i mnoho nových božských bytosPopis jednotlivých dimenzí existence
1D: V tomto rozměru člověk identiﬁkuje sám sebe. Dal by se také nazvat: „Já jsem“. Je to naše prvotní identita.
2D: Naše Já vymezuje samo sebe v prostoru. Aby „Já“ mohlo samo sebe někam zařadit, je třeba vytvořit okolní svět a jeho podmínky. Vně druhé kružnice tedy nalézáme tento vytvořený svět: V první řadě čtyři živly.
3D: Ten vzniká v okamžiku, kdy člověka s vyprojektovanou identiﬁkací sebe sama v jistém prostoru (takže člověka nějak působícího na své okolí) začne zpětně samo jeho vyprojektované okolí vnímat a reagovat na něj. Proto v této třetí kružnici nacházíme
řadu symbolů v kruhu. Zde prozatím končí naše momentální vnímání, neboť to je prostor, který chápeme, protože se v něm právě
vyskytujeme. Zde funguje také čas, jak jej známe.
4D je čas. Ovšem čas v přítomném okamžiku. Ono nezachytitelné „teď“. Které ovšem pro vstup do 5D je nutno zachytit. Snad nám
k lepšímu pochopení pomůže vysvětlení, jaký je rozdíl vnímání bytosti ve 3D a v 5D: Celý ten rozdíl je totiž právě ve vnímání času.
5D je prostor vědomě vyprojektovaný duchovně zralou bytostí, která pochopila všechny dosavadní lekce z minulých rozměrů. Je
to rozměr, kam se ona bytost, v případě pochopení, vědomě přesune. V tomto rozměru neexistuje čas tak, jak jej známe ze 3D. Neexistuje tam žádná prodleva mezi vysláním myšlenky a jejím uskutečněním.
Kateřina Pokorná, „Co se odehraje v roce 2012: Výklad Majského kalendáře a roku 2012“ [online]. [cit. 07-17-2012].
Dostupné z URL: http://www.tetakaterina.cz/268-co-se-odehraje-v-roce-2012.
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Závěry
Ve výčtu příkladů
by samozřejmě bylo
možné pokračovat –
článek však nemůže
vypovídat o všech
fenoménech souvisejících s transformací. Kromě zmiňovaného milenialismu je v pozadí
uváděné argumentace teologický koncept univerzalismu.
Z původních změn
v kalendáři jedné
kultury se má najednou jednat o celosvětový fenomén,
který zasáhne všechKonjunkce Slunce s centrem Galaxie 21. prosince 2012. - Česká
ny, ať chtějí nebo ne.
astronomická společnost (http://www.astro.cz/clanek/4210).
Naše západní civilití. Má se zrodit úplně nový člověk, který zace má však tendenci přikládat mnoha dalbude mít časem zcela novou DNA,19 mo- ším fenoménům univerzální platnost, časzek i chemické složení těla a cílem bude po- to ještě „posvěcenou“ určitým normativním
stupné „sjednocení božské a lidské DNA“. puncem (což je právě dědictvím teologicDůraz na techničnost (nový mozek, nová kého způsobu myšlení naší kultury) – jako
DNA, atd.) je snad nejviditelnějším rysem např. demokracii, kapitalistickému uspořásekularismu a emfáze na vědu vlastní euro- dání společnosti a podobně. Důraz na exklusivismus, transformaci jakožto analoamerické civilizaci.
Změny se mají projevit nejen na již gii spásy a posledního soudu, boží plán se
zmiňované astronomické či elektromag- světem jsou teologické koncepty, které jsou
netické úrovni, ale i v oblasti politiky. Ně- explicitně přítomné v argumentaci stoupenkolik let po roce 2012 má vzniknout nová ců transformace. Jiné původně teologické
světová vláda, která bude úplně jednotná: koncepty, jako například ambivalence dob„Je na těch, kteří se skutečně probudili ke ro – zlo, Světlo – tma, jsou taktéž „dědicsvému božství, aby vytvořili novou formu tvím teologie“, které je v naší civilizaci přívlády, která bude pracovat v míru s okolní- tomné, jen se jejich obsah od původně teomi světy a v jednotě se strukturou Galaxie logického do určité míry proměnil. Z funka celého vesmíru. […] My, lidé této Země, cionálního hlediska mají však dál stejnou
si přejeme vytvořit a tak i určit jedinou uni- roli. Téma „transformace 2012“ je jedním
verzální shodu a vládu založenou na lásce, z příkladů, na kterých je možné ukázat
kráse, pravdě a dobru.“20 V určité opozici teologické dědictví v našem myšlení.

proti nové duchovní světové vládě avizované stoupenci transformace stojí v dnešní
době často proklamované konspirační teoPoznámky
rie o New World Order - nové světové vlá1 Dingir, č. 1/2011.
2 Zuzana Marie Kostićová, 2012: Mayský kalendář, transdě úzké skupiny mocných, která údajně již
formace vědomí, dva světy a rovnováha, Praha: Malvern,
dnes ovládá svět. Často se mluví například
2011. 221 s.
o iluminátech a podobných uskupeních, jak
3 Jaroslav Marek, Fenomén roku 2012: Milenarismus stále živý, diplomová práce, Univerzita Pardubice, vedoucí
tvrdí již uváděná Tara S. Povolná: „Bohupráce Martin Fárek, 2011, 129 s.
žel nad naší planetou vládnou různé elity,
4 Viz např. Eduard Selea, „2012 – rok přechodu?“ [online]. Životní energie [cit. 07-23-2012]. Dostupné z URL:
mluví se třeba o iluminátech, kteří transforhttp://zivotni-energie.cz/2012-rok-prechodu.html#id03.
maci lidstva brání. Ti jednak používají me5 Např.: Zecharia Sitchin, Dvanáctá planeta, Praha: Dobra, 2006. 445 s.; Zecharia Sitchin, Kosmický kód, Pratodu chemtrails, a navíc také manipulují se
ha: Dobra, 2007, 286 s. a další. Do češtiny bylo prozaSluncem i Měsícem.“21
tím přeloženo devět jeho knih.
6 Petr Horálek – Petr Scheirich, „Konec světa 2012 (2. díl):
Srazíme se s planetou Nibiru?“ [online]. Česká astronomická společnost [cit. 07-23-2012]. Dostupné z URL:
http://www.astro.cz/clanek/4215.

7 „2012: Beginning of the End or Why the World Won’t
End?“ [online]. NASA [cit. 07-23-2012]. Dostupné
z URL: http://www.nasa.gov/topics/earth/features/2012.
html.
8 Stačí se podívat například na astrologický radixový diagram pro zimní slunovrat 2012 a je hned zřejmé, že taková konjunkce nenastane. Toto stanovisko potvrzuje i Česká astronomická společnost ústy Petra Horálka a Petra
Scheiricha: Petr Horálek – Petr Scheirich, „Konec světa
2012 (1. díl): Roztrhá nás mimořádná konjunkce?“ [online]. Česká astronomická společnost [cit. 07-23-2012].
Dostupné z URL: http://www.astro.cz/clanek/4210.
9 Např. Jiří Maria Mašek, „Transformace do vyšších energií a nejčastější příznaky vzestupu“ [online]. Životní
energie [cit. 07-17-2012]. Dostupné z URL: http://zivotni-energie.cz/transformace-do-vyssich-energii-a-nejcastejsi-priznaky-vzestupu.html?ta=3.
10 Kateřina Pokorná, „Co se odehraje v roce 2012: Výklad Mayského kalendáře a roku 2012“ [online]. [cit.
07-17-2012]. Dostupné z URL: http://www.tetakaterina.cz/268-co-se-odehraje-v-roce-2012/.
11 Ibidem.
12 Tara S. Povolná, „Transformace už probíhá a brzy si to
uvědomí úplně každý!“ [online]. Cez Okno [cit. 07-172012]. Dostupné z URL: http://www.cez-okno.net/clanok/2012/tara-s-povolna-transformace-uz-probiha-a-brzy-si-to-uvedomi-uplne-kazdy.
13 Diana Cooper, „Co se stane v roce 2012?“ [online]. Objevto.blog.cz [cit. 07-17-2012]. Dostupné z URL: http://
objevto.blog.cz/1010/co-se-stane-v-roce-2012.
14 Jiří Maria Mašek, 2012: Zlatá brána otevřena, Praha: vydáno vlastním nákladem, 2008. s. 14.
15 Zdenka Blechová, Rok 2012 aneb co nás čeká, [s.l.]:
Zdenka Blechová, 2011, s. 93.
16 Dolores Cannon, „Mayský kalendář, 2012 a 5D Země.“
[online]. Transformace.org [cit. 07-23-2012]. Dostupné
z URL: http://transformace.org/clanky/dolores-cannonmaysky-kalendar-2012-a-5d-zeme/#more-674.
17 Carolin Cory, Co bude po roce 2012: Božský plán na
dobu po roce 2012, Bratislava: Eugenika, 2010. s. 93
– 177.
18 Pamela Kribbe, „Jeshua – Nový Věk začal“ [online].
Transformace [cit. 07-23-2012]. Dostupné z URL: http://
www.transformace.info/index.php?option=com_content&view=article&id=747:jeshua-mistr-jei&catid=37:pijata-vnitni-cestou&Itemid=128.
19 Carolin Cory, cit. dílo, s. 133.; Jiří Maria Mašek, cit.
dílo, s. 145 - 165.
20 Carolin Cory, cit. dílo, s. 177.
21 Tara S. Povolná, cit. dílo, ibidem.

Phenomenon of Transformation in 2012
This article focuses on the “Transformation 2012” phenomenon which is a widely discussed topic in the Western culture. Its author describes the process of supposed transformation, its characteristics and the changes
which it is expected to bring to Earth, people, space etc.
The conclusion of the article is that the “Transformation 2012” phenomenon is shaped by a Christian theological framework, despite the fact that its supporters refer
to a diﬀerent origin of the whole idea – the alleged end
of the Maya calendar.

Bc. Pavel Horák (*1988) je studentem druhého ročníku
magisterského programu religionistiky na Univerzitě Pardubice. Zabývá se novopohanstvím, vztahem náboženství
a vědy, hermetismem a problematikou New Age
a esoteriky.
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Na návštěvě v centru Mahéšvaránandova společenství u nás

MORAVSKÁ
INDIE
Zdeněk Vojtíšek
Na návštěvě Maháprabhudíp ášramu (kláštera Živoucí světlo)
v srpnu tohoto roku mě laskavě a vytrvale provázela jeho představená sádhví Parvátí (rozhovor s ní je na str. 96-97).
Střílky jsou obec s asi sedmi sty obyvateli
ve Zlínském kraji v okrese Kroměříž. Jsou
známy především díky baroknímu hřbitovu,
ale i střílecký zámek a jeho zahrada jsou významnou kulturní památkou. První nádvoří
zámku zachovává stopy své původní renesanční podoby ze začátku 17. století, druhé nádvoří s výraznou Neptunovou kašnou
ukazuje na barokní přestavbu v první polovině 18. století. Zámek tvoří jednopatrové
budovy a věž. Anglická zahrada byla založena na konci 18. století.
Zámek, vrácený v restitučním řízení
rodu Černých, odkoupila roku 1994 nově
vzniklá nadace Živoucí světlo Maháprabhudíp satsang. V následujících letech byl
zámek upraven do současné podoby především díky nesobecké práci (karmajóze),
tedy dobrovolnické práci jóginů.
Na první pohled je jasné, že se jedná
o velké dílo. Na zámku je asi 250 lůžek ve

spartánsky zařízených pokojích pro účastníky kursů, několik meditačních místností,
vegetariánská kuchyně, jídelna, kanceláře
nadace apod. Největším prostorem je hala
(na snímku), která zabírá jeden celý zámecký trakt. Každodenním společným duchovním programům a menším akcím v rámci kursů jógy a dalších aktivit ášramu slouží meditační
místnost Khatu. Tento sál se
štukovou výzdobou stropu a
oltářem s obrazy duchovních
učitelů, svíčkami, květinami,
vonnými tyčinkami apod. je
duchovním srdcem ášramu.
Na rozsáhlé zahradě s dvěma rybníčky rozšiřuje kapacitu ášramu nedávno dokončená přestavba vepřína na
meditační halu (v přízemí)
a obytnou část (v patře). Blíz-

Historie ášramu
V roce 1994 jsem dostala od svámídžího
úkol najít budovu, která by se hodila jako
ášram. Potřebovali jsme cosi, kde by natrvalo mohlo žít deset až dvacet lidí, příležitostně dva tisíce, časem i více, samozřejmě by měli mít kde spát, měla by zde
být kuchyň, která by tyto davy zvládla, odpovídající hygienické zázemí, nesmí chybět ani místo pro společné programy a podobně. Sjezdila jsem bezpočet míst a udivené pohledy zaměstnanců mnoha realitních kanceláří, které jsem navštívila, napovídaly, že to vskutku nebude úkol jednoduchý. Nakonec jsme dostali tip do Střílek, kde se ukázalo, že i největší fantazie
se může stát realitou. Zdejší objekt přesně vyhovuje našim požadavkům a myslím,
že nic lepšího bychom nenašli. Klíče jsme
převzali na svátek Díváli a v tento den také
slavíme narozeniny ášramu. Tenkrát jsme
přijeli na víkend - byl to náš první pobyt

v ášramu. Byly zde pouze holé stěny, a tak
jsme si vše přivezli s sebou včetně elektrických kamínek. Věděli jsme, že tu bude
zima. Brzy se ukázalo, že jsme kamínka
mohli klidně nechat doma, protože asi po
dvaceti minutách euforie z toho, že jsme
v novém ášramu, se jedné naší jógové sestře podařilo omylem vyhodit pojistky. Rázem jsme se ocitli bez elektřiny a v úplné
tmě. Píši to proto, že jsem přijela se začínající chřipkou a vzhledem k tomu, že jsem
byla jediná osoba, která mohla vyzvednout
klíče, nemohla jsem cestu vzdát. Večer
jsem si před usnutím říkala, jak se mi chřipka v těchto pro ni příznivých podmínkách
hezky rozeběhne, ale ráno jsem viděla, že
se udál pro mě malý zázrak - bylo po nemoci. Byl to první z mnoha zázraků, které
jsme tu ještě zažili. Začátky ášramu nebyly
nejlehčí. Dostali jsme dva roky neobývanou a neudržovanou budovu, ve které dříve bylo vězení pro mladistvé. Nepříjemná
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ko je i prostor pro camping a nyní v létě zde
stojí i stany pro dětský tábor. Upravený zahradní domek slouží jako Mahéšvaránandův příbytek v době jeho návštěv ášramu.
Poměrně velkou plochu zabírají zeleninová a květinová zahrada (která slouží i osobním meditacím).
V ášramu bydlí dvě až tři desítky stálých
obyvatel a ročně ho navštíví asi tři tisíce jóginů
a dalších zájemců o jeho program. Výjimečně bylo v ášramu najednou až tisíc návštěvníků. Kvůli těmto počtům není soužití
ášramu s obcí vždy jednoduché: např. roku
2004 podepsalo petici proti stavbě další budovy 250 místních obyvatel. Nyní na sebe
ale obec a společenství jóginů nijak nenaráží (jógin je i mezi místními zastupiteli).
Jak v rozhovoru uvedl jeden bývalý zastupitel, je to možná tím, že počet návštěvníků
ášramu viditelně klesl. Přičítá to vlně obvinění, jimž svámí Mahéšvaránanda v posledních letech čelí.


Foto velké haly ve Střílkách: www.joga.cz.

atmosféra, která zde panovala, se brzy zcela změnila. Stačilo málo - rozvěsit všude
fotograﬁe Mistrů a začít ášramový život.
Ze začátku nás zde žilo pět dobrovolníků a další přijížděli na víkendy. I když
byly podmínky trochu náročnější - přes týden se topilo pouze ve dvou místnostech,
v jedné spali muži, v druhé ženy, všude
bylo plno myší a temných zákoutí. Ale
všechny problémy jsme postupně zvládli a byli jsme šťastní, že máme vlastní objekt. Život v ášramu plyne svým tempem.
Každé ráno máme modlitbu, zpěv dvanácté
nebo patnácté kapitoly Bhagavadgíty, meditaci a chvíli času na individuální cvičení.
Přes den pracujeme a každý večer se těšíme
na satsang. O víkendech máme semináře
pro žáky i veřejnost a samozřejmě karmajógu. Nyní nás v ášramu žije okolo dvaceti a několik rodin žáků žije ve vesnici.
sádhví Párvatí v internetové prezentaci společnosti Jóga v denním životě.
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Propagátorka pránické výživy přednášela v Praze

JASMUHEEN
NEHLADOVÍ
Martin Kořínek
Usměvavá, elegantní, vitální a devatenáct let nic nejedla. Jasmuheen navštívila na Den dětí Prahu, aby nejen svým následovníkům a obdivovatelům, ale i zvědavcům, vyprávěla svůj
životní příběh a osvětlila podstatu breathariánství.
„Breatharián je ten, kdo dýchá Boha.“
Jasmuheen
Život bez jídla u nás v médiích již déle popularizuje herec Jaroslav Dušek. V poslední
době se tato problematika dostala do popředí zájmu především díky loňské podzimní
návštěvě „živého“ breathariána – francouzského šamana a spisovatele Henriho Monforta, který přijel právě na pozvání Duška
a podnikl přednáškové turné po republice.
Není proto divu, že o vystoupení inspirátorky Monforta, v současnosti asi nejznámější breathariánky Australanky Jasmuheen
(vlastním jménem Ellen Greve, *1957),
byl značný zájem.
Snažil jsem se přistupovat k Jasmuheen bez předsudků. Ohlodaný salám, který omylem vypadne z její cestovní brašny,
jsem rozhodně nevyhlížel. Vždyť jídlaprostý život není historicky ničím novým. Po
svém odchodu do poustevny po devatenáct
let nepotřeboval potraviny švýcarský národní světec Niklaus z Flüe, nejznámější
stigmatizovaná žena 20. století Němka Terezie Neumannová rovněž vůbec nejedla.
Podobná svědectví o úkazu „inedia“ (mnohaletém půstu) máme i u několika dalších
svatých - jejich jediným pokrmem byla eucharistie. A dále, kolik tajemnem obestřených zvěstí můžeme slyšet o výjimečných
schopnostech jóginů… Z indických tradic
vychází například Hira Ratan Manek, který se údajně už od devadesátých let „živí
Sluncem“.
Samozřejmě, klasická medicína se jen
usmívá, ba směje se, až se za najedené břicho popadá. Zdravý člověk vydrží sotva
několik málo týdnů, snad měsíců bez jídla a pouze pár dní bez vody, pak na dveře
neodvratně zaklepe sestra Smrt. Život bez
potravy je z vědeckého hlediska natolik absurdní, že ani neexistují žádné medicínsky
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hodnověrné výzkumy, které by se snažily
vypořádat s touto anomálií.
Nejvědečtějším přístupem, jemuž byli
nejedlíci (například i zmíněná Terezie Neumannová) podrobeni, bylo dlouhodobé
hlídání a sledování, zdali „nepodvádějí“.
Skeptičtí kontroloři sice mnohdy nemohli
prokázat, že by sledovaný přijímal potravu,
postupně však byla jejich pozorování vždy
prohlášena za nepotvrditelná…
Současné breathariánství (z anglického „breath“ – „dech“) přesto přináší zcela
nový rozměr fenoménu života bez přísunu potravy. Zatímco u zmíněných postav
historie byla nepotřeba hmotné výživy organismu pouhým sekundárním a neakcentovaným aspektem jejich duchovní cesty,
u moderních nejedlíků se z ní stává záležitost primární. Bez ohledu na duchovní
kvality Monforta či Jasmuheen, ano, ve vší
úctě, kdo by je znal, kdyby se nezviditelnili svým breathariánstvím?
Praha práně přeje
Kulturní centrum Vltavská je 1. června
2012 vyprodáno, v sále dychtivě čeká přibližně 400 posluchačů, kteří neváhali zaplatit poměrně vysoké vstupné 600 korun.
Než vystoupí hlavní hvězda večera, budí
mezi usazujícím se auditoriem asi největší pozornost alternativní režisér a kameraman Viliam Poltikovič. Ani on si nenechal
uniknout příležitost zvěčnit návštěvu slavné breathariánky.
Jasmuheen na sebe nenechává zbytečně čekat a těsně po avizované šesté hodině
přichází za ohlušujícího potlesku na pódium. Nesedá si, s publikem komunikuje ve
stoje, pohrává si s náladou v sále, mění polohy hlasu, napodobuje cizí přízvuk, žertuje, dojímá, volá k usebrání, medituje. Jasmuheen je zkušenou řečnicí, chtělo by se
říci herečkou. Její energické vystupování

rozhodně nenudí a budí dojem upřímnosti
a otevřenosti. Projev ve srozumitelné angličtině, poměrně spolehlivě simultánně tlumočí česká překladatelka.
Curriculum pranae
Na úvod je slušné představit se, tak činí
i Jasmuheen. Její rodiče pocházeli z Norska a byli členy luteránské církve. Ellen
tedy byla vychována v křesťanském duchu.
Zatímco její náctiletí vrstevníci křepčili na
diskotékách a bavili se, hledala poznání na
duchovní cestě. Rozhodující pokrok učinila ve svých šestnácti, kdy, jak vypráví, do
Austrálie přicestovali „indičtí mahátmové“. Hned prvního dne, kdy Ellen meditovala podle jejich návodu, pocítila skrze své
třetí oko „příliv světla, vnitřní explozi kosmického šampaňského, vzestup božské lásky…“, uvědomila si, že toto je „království
Boží“, o němž tak často slýchávala v křesťanské tradici. Po dvacet let se věnovala
cestě jóginů, žila ale i civilní život, pracovala jako programátorka, vdala se, má dvě
děti a tři vnoučata.
V roce 1993 podstoupila „jednadvacetidenní proces iniciace“, který byl přijat
od světelných bytostí pomocí channelingu.
Očekávala osvícení, dostala však ještě jiný
dar, zjistila, že je absolutně zbavena hladu
a žízně, jak fyzicky, tak emočně. Napojila se, jak líčí, na „Energii“. Její tělo náleží
„Esenci“. Nejprve byla z daru zmatená, její
váha kolísala, ale pak „jsem se odevzdala
své Esenci, svému božskému Já – ´ať jsem
tak, jak chceš´ – a přibrala jsem bez jídla
8 kilo a má váha se stabilizovala“.
Jasmuheen se prý ze sta procent vyživuje pránou (tento pojem ze sanskrtu opět
znamená „dech“), nebo jak říká „kosmickou mikrostravou“ či „andělskou stravou“.
V rozvolněné terminologii přednášející lze
ovšem vysledovat i rovnítko mezi pojmy
prána, čchi, Bůh a Vesmírná energie.
Jasmuheen tvrdí, že pránou se živí
všichni lidé, každý ovšem v jiné míře. Každopádně ovšem všichni jíme příliš, tedy
více než potřebujeme, a tak můžeme „dát
Matce Zemi dárek a jíst méně“.
Kývací test
Abychom zjistili naše „pránické procento“, nabízí Jasmuheen všem jednoduchý
test, který se naučila od starých australských aboridžinců. Na její výzvu všichni v místnosti vstávají, uvolní se, zavírají
oči a ochotně se poddávají svému vnitřnímu rádci, guruovi, Esenci. Jasmuheen pak
pomalu předříkává: „Mé pránické procen-
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to činí padesát procent…“. A sál se podobá obilnéhu poli ve větru, lidská stébla se
klátí tam a zpět. Pokud se tázajicí se nakloní vpřed, vnitřní rádce dí ANO, vzad značí NE. „Mé pránické procento činí šedesát
procent…“, testuje Jasmuheen dále a pokračuje tak až do stovky.

d o m o v a

Jasmuheen by dále chtěla každému zaručit
práci a svobodu, omezit vliv peněz a nerozdělovat náboženství.

„Mohla bych být závislá na nejedení, jako jsou lidé na jídle,“
konstatuje a bez dalšího vysvětlení pak líčí, že bytosti z páté dimenze jedí pouze pro potěšení.
Pak přiznává, že ani ona sama
není stoprocentní breathariánkou, ale občas si dá kapucino, ne
ovšem kvůli hladu, ale pro chuť
(a to před započetím svého období bez potravin kávu nepila).
Také svému vnukovi neodepře radost a dá si s ním ke svačině mango. (To už z osazenstva za všeobecného veselí přikvačí pohotový posluchač a obdaruje ji mangem.) Jasmuheen ovšem spatřuje i jistou nevýhodu breathariánství, v posledních letech jí prý už
nikdo nezve na večeři…
Jasmuheen se nevyhýbá ani
nepříjemné zkušenosti z pořadu
australské televize „60 minut“.
Za kontrolovaných podmínek
měla týden žít zcela bez potravy. Po několika dnech ale lékař
test přerušil, protože jí prý hrozily vážné zdravotní komplikace.
Jasmuheen si postěžuje na
otřesné podmínky – dálnici pod Jasmuheen v Praze 1. 6. 2012.
oknem, stále kouřící strážné, nemožnost spánku. Přesto cítí výsledek jako se pohodlně usazují, zavírají oči. I Jasmuosobní výhru – získala pokoru, většina heen usedá a servíruje pránu. Vyzařuje z ní
z hlasujících diváků jí věřila a doktor při nelíčená snaha, aby, byť v krátké, přibližně
soukromém rozhovoru přiznal, že jí nemo- dvacetiminutové seanci, předala ostatním,
hl nechat projít. Kdyby se jí někdo rozho- čím sama překypuje. Zaplaví nitra přítomdl napodobovat a zemřel, vina by padla na ných sluneční energií. Vyživuje pránou celou jejich buněčnou strukturu, láskou plní
australskou televizi.
Není správné naslouchat negativním buněčný systém. Dlouho opakuje mantru
médiím, zní poučení. Jasmuheen naopak „Já jsem láska“. „Všichni jsme mistry“,
cítí, že se v posledních letech mění vědomí dí, „získáváme světlo ze Slunce, získáváa energie naší Planety a se stávají se opti- me všechny minerály a zdraví prospěšné
mističtějšími. Věda se vyvíjí, je ekologič- prvky, (…) v sále vzniká skupinové božství,
tější a díky „biokybernetice“, kterou blíže sděluje, – největší dar Matce Zemi Gaie“.
Meditace končí, Jasmuheen tklivě přednespeciﬁkuje, dokáže „rebalancovat“ nezpěvuje pět tónů mantry „HÚ“, lid opakumocné lidské organismy.
„My (breathariáni) jsme museli změ- je. Domů se trousí všichni spokojeni, nasynit marketing. Dříve jsme říkali: ’Nemusí- ceni slovem i pránou.

te jístʻ, ale Evropan se rád nají. Nyní tedy
říkáme: ’Máte volbuʻ“. Jasmuheen uzavírá
blok dotazů a pro zájemce o hlubší poznání nabízí o víkendu navazující dvoudenní
seminář v prostorách Břevnovského kláštera. (Až 200 účastníků, v předprodeji za
4 444 Kč na osobu.)

Nad dotazy diváků
Po krátké přestávce, kterou věnuje malé autogramiádě, Jasmuheen zodpovídá dotazy.

Kosmická večeře
Na závěr více než tříhodinového programu je připravena Vesmírná večeře. Hosté

Globální pomocnice
Když všichni zjistí, nakolik se mohou spolehnout na andělskou stravu, pokračuje Jasmuheen ve výkladu. Líčí, jak svou knihu
Využití prány věnovala Spojeným národům a nabídla, že nasytí kosmickým chlebem hladovějící v Africe. Byla ovšem odmítnuta.
Ve svých knihách, které si návštěvníci přednášky mohou v češtině zakoupit
v předsálí, stále zdokonaluje zmíněný jedenadvacetidenní proces, po němž by měl
být člověk postupně uschopněn živit se
pouze pránou. Jasmuheen připouští, že čtyři lidé „nepřešli“ (rozuměj: zemřeli), zdůrazňuje ovšem úspěchy a hovoří o mnoha tisících nových breathariánů. Politováníhodné nehody jsou výsledkem zastaralých metod, nebo nezodpovědné, překotné
osobní snahy…
Jasmuheen vidí zdroje svého naturelu
- neumdlévající hledačky Pravdy - už ve
svých minulých životech, byla například
pronásledovaným katarem ve Francii, žila
rovněž v duchovní Indii. Nyní usiluje o vyřešení neutěšené situace ve světě. Během
meditací komunikuje se světelnými přáteli, své myšlenky probírá i s Matkou Marií
(Mother Mary – panna Maria). Před časem
Marii vyzvala, aby na onom světě zprostředkovala jednání Buddhy, Ježíše a Kršny a společně aby vytvořili recept na konec utrpení ve světě. Marie pak v resumé
tlumočila tyto body:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Meditace
Modlitba
Ovládnutí mysli
Vegetariánství (Jasmuheen později
upravila na „lehká jídla“)
Starat se o tělo jako o chrám
(Nesobecká) Služba
Čas v tichu, v přírodě
Pochopení síly Božské hudby
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Mgr. Martin Kořínek (*1971) je publicista.
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Katolícke spoločenstvo Mariánskych sestier vyvoláva obavy

SESTRY BOJUJÚ
O CIRKEV
Ivana Škodová
Spoločenstvo Mariánskych sestier má za sebou rozporuplnú
históriu a búrlivý vývin sprevádzaný zmenami názvov, sídla,
podozreniami, protestmi rodičov aj súdnymi spormi v zahraničí.
Pochybnosti vyvolávajú viacerá zahraničná média, francúzske
mimovládne organizácie, dokumenty aj svedectvá bývalých
členiek a osobné skúsenosti blízkych.
História a pôsobenie vo svete
Katolícke spoločenstvo Mariánske sestry
milovaného Syna a Parakléta založila vo
Francúzsku v roku 1982 Tünde Szentesová
(duchovným menom Mére Catherine-Marie). Zakladateľka sa narodila v roku 1949
v Budapešti. Jej matka Emma Szentesová
mala židovský pôvod, ale počas 2. svetovej
vojny konvertovala k rímskemu katolicizmu s cieľom zachraňovať židovské rodiny
pred nacistickou genocídou. Tünde študovala hru na klavíri v Maďarsku a ﬁlozoﬁu
vo Fribourgu vo Švajčiarsku.1
Po založení spoločenstva Tünde vykonala púť do Izraela a pri ceste späť navštívila svoju matku, od ktorej sa dozvedela,
ako riskovala pri záchrane židovských rodín. Rozhodla sa preto zdôrazňovať židovský pôvod kresťanstva a vzájomne ich prepájať. Zmenila názov spoločenstva na Malé
sestry Izraela, Mariánske sestry Izreala
a Svätého Jána aj svoje duchovné meno na
matka Myriam. Kresťanské symboly spoločenstva doplnila o židovskú symboliku. Získala kanonické uznanie od biskupa v Autun tým, že spoločenstvu priznal
provizórne osvedčenie ad experimentum.2
Peniaze na fungovanie spoločenstvo
získavalo „ ...veľkou časťou z darov rodičov. Tí, ktorí platili, mali povolenie vidieť
svoje dcéry, a tým, ktorí neplatili, bol vstup
do kláštora zakázaný.“3 V roku 1986 rodičia šiestich sestier napísali biskupovi svoje skúsenosti so spoločenstvom i jeho zakladateľkou. Mali vážne podozrenia, že sú
porušované cirkevné predpisy a ich dcéram
hrozí: „Okamžitý vstup do komunity a nosenie habitu, väčšinou bez vedomia rodín,
úplné prerušenie vzťahov s okolím, urážky, ponižovanie, telesné tresty, nedostatočná výživa, psychologický nátlak od na-
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driadenej, majú za následok závislosť sestier na matke Myriam a atmosféru strachu
a úzkosti…“
Rodičia sa obrátili aj na cirkevný tribunál v Lyone. Tribunál uznal roku 1987
sťažnosť rodín ako opodstatnenú. Prehlásil, že matka Myriam neoprávnene zasahuje do duchovnej slobody členiek, a preukázal závislosť dievčat na nej.4 Po rozsudku
matka Myriam začala protestnú hladovku
a sťažovala sa, že ju prenasledujú, lebo je
„židovka, imigrantka a socialistka“. Odvolací súd zrušil po troch rokoch (1991)
pôvodný rozsudok z dôvodu, že „rodičia
obetí nemali kvalitatívny štatút pre začatie
cirkevného súdneho konania“.
Po ďalších troch rokoch (1994) kardinál
Decourtray priznal komunite štatút súkromného združenia veriacich. To im umožňovalo vstúpiť do kongregácie Bratov a sestier Svätého Jána uznanej roku 1986. Kongregáciu založil dominikán Marie-Dominique Phillipe, ktorý učil Tünde Szentesovú
vo Fribourgu na katedre teológie, kde bola
aj jeho sekretárkou. Považuje ho za svojho duchovného otca. Roku 1996 daroval jej
komunite farmu v Saint-Jodard a odvtedy
ju sestry kompletne zrenovovali.5
Kongregáciu Bratov a sestier
Svätého Jána tvorili jedna mužská a tri ženské vetvy a spoločenstvo Mariánskych sestier Tünde Szentesovej. Fungovanie celej
kongregácie bolo podľa francúzskych médií tiež sporné, lebo nerešpektovala niektoré pravidlá cirkvi (napr. obmedzenie dĺžky mandátu) a hlásala koniec sveta na prelome rokov 2000-2001 (kongregácia sa chápe tak, že bola vytvorená na záverečné časy Cirkvi).6

Na základe toho im biskup Séguy vyslovil
roku 2000 kanonické a pastorálne napomenutie a o dva roky neskoršie 2002 rozhodol o pridelení dvoch náboženských asistentov, ktorí mali v „Rodine svätého Jána“
sledovať dianie a dohliadať na jej rozvíjanie
podľa kánonického práva katolíckej cirkvi.7
Koncom deväťdesiatych rokov sa Mariánske sestry usadili aj v Maďarsku a na
Slovensku. Kontroverzie však sprevádzali
spoločenstvo Mariánskych sestier aj v novom tisícročí. Znepokojujúce informácie
o prípadoch prepuknutia depresií u sestier
a o ich hospitalizácii na psychiatrii priniesli aj nezávislé mimovládne asociácie, napr.
Asociácia náboženského života a rodiny.8
Nakoniec dňa 15. 3. 2005 kardinál Philip
Barbarin toto súkromné združenie veriacich zrušil a vylúčil ho z kongregácie a zo
Saint-Jodard.9 Sestry preto vo Francúzsku
vytvorili novú právnu organizáciu a väčšina ich odišla na Slovensko.10 V Maďarsku
v roku 2005 zrušil Mariánskym sestrám povolenie k vykonávaniu činnosti vesprémsky arcibiskup. Maďarská biskupská konferencia vydala roku 2006 dekrét, ktorým
potvrdila Mariánskym sestrám zákaz činnosti na území celého Maďarska.11
Mariánske sestry na Slovensku
Na Slovensku sa usadili tri Mariánske sestry v októbri 1997 v opustenej fare v Turnianskej Novej Vsi v Rožňavskej diecéze
so súhlasom vtedajšieho biskupa Kojnoka. V súčasnosti pôsobia v dvoch kláštoroch: v kláštore Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a Panny Márie v Turnianskej Novej Vsi a v kláštore Nekonečne Dobrotivého Otca v Drienovci.12 Matkou predstavenou je Marie Angele, jazykom komunity je francúzština a v súčasnosti tu žije asi
9 sestier, pričom matka Myriam spoločenstvo v Drienovci sporadicky navštevuje.
Regula rádu umožňuje aj kontakt s vonkajším okolím, povolaním je evanjeliový

Kláštor v Drienovci.
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život so striedaním kontemplácie a evanjelizácie. Mariánske sestry nie sú združené
v Konferencii vyšších predstavených ženských reholí na Slovensku.13 Rehoľa má aj
svetskú vetvu (sestry žijúce mimo kláštora)
aj mariánskych oblátov žijúcich vo svete.
Vtedajší biskup rožňavskej diecézy
Kojnok po dvoch rokoch pôsobenia na Slovensku (2. 2. 1999) schválil pôsobenie Mariánskych sestier na území Rožňavskej diecézy v Turnianskej Novej Vsi. V máji 1999
dostali sestry do vlastníctva bývalú biskupskú rezidenciu a zanedbaný kaštieľ v Drienovci. Cirkevný odbor Ministerstva kultúry SR vedie Mariánske sestry v evidencii
cirkevných právnických osôb ako rehoľnú
kongregáciu, ktorá svoju právnu subjektivitu odvodzuje od rímskokatolíckej cirkvi. Mariánske sestry sú zaregistrované aj
na Ministerstve vnútra ako občianske združenie. V októbri 2000 založila matka Myriam Víkendovú Školu Márie, „aby hlbšie zaviedla veriacich do Nepoškvrneného a bolestného Srdca Márie“.14
Mariánske sestry majú na Slovensku
podporu cirkvi a zakladateľka využíva dostupné možnosti na stabilizáciu a rozvoj. Situáciu na Slovensku matka Myriam oceňuje: „Slovensko má dušu. Tento maličký národ má dušu veľmi veľkú ... Chceme, aby
veľa Sloveniek vstúpilo ku Mariánskym
sestrám. Slovenská duša je blízka Mariánskym sestrám...“ Naproti tomu „na zemskom povrchu bdie diabol, má stále väčšiu plochu. V Maďarsku je cirkev mŕtva.
Dnes už nie je v Európe duchovná disciplína ... Mariánske sestry sú prenasledované
vo Francúzsku – nesmú ani nosiť habit ...
Mariánske sestry sú vo Francúzsku mučeníčky za vieru.“15 Spoločenstvo tak v podstate presídlilo na Slovensko.
Znepokojujúca svedectvá
Pri získavaní informácií o spoločenstve
Mariánskych sestier je možno sa stretnúť
s dvoma výrazne odlišnými obrazmi. Pozitívny bol vykreslený na stránke zakladateľky16 aj v reportážach slovenskej televízie.17 Predstavujú spoločenstvo plné kresťanskej lásky a pokory. Sestričky rozprávajú o obnovovaní zanedbaného kaštieľa,
pracujú na záhrade, spievajú v kaplnke, navštevujú starých a chorých, venujú sa mládeži. V dokumente neodzneli žiadne informácie objasňujúce vznik vo Francúzsku ani
pôsobenie v Maďarsku.18
Druhú, temnejšiu stránku vnútorného života nám približuje napr. svedectvo
sestry Francisky z komunity uršuliniek
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vo Freiburgu: „V decembri 1996 sme poskytli prístrešie v Kolégiu v Gambachu
matke Myriam a sestrám
z ich komunity. V sobotu večer sme počuli veľký hluk
vychádzajúci z jednej z ich
izieb. Vstúpili sme do izby
a videli matku Myriam ako
držala v ruke opasok. Oproti nej bola jedna zo sestier so
zakrvavenou tvárou. Táto sestra nám povedala: som hriešnica a matka Myriam ma
musí udierať, aby som mohla učiniť pokánie. Matka My- Matka Myriam na audiencii u pápeža Jána Pavla II.
Foto: www.magniﬁcat.sk
riam bola veľmi nahnevaná
kvôli tomu, že sme vstúpili a vyhnala nás z izby von.“19 Podľa člán- v ňom vládne atmosféra kontroly a strachu:
ku v Le Monde došlo dokonca v roku 2000 „Pri návštevách nás niekto neustále sleduk úmrtiu sestry Marie-Madeleine, ktorá je, načúva za dverami, nedovolí nám rozprávať sa bez prítomnosti niektorej zo sesbola podľa svedkov často bitá.20
Svedectvo bývalej sestry popisuje im- tier, alebo nám vôbec nedovolí stretnúť sa
pulzivitu a náladovosť matky Myriam, kto- s návštevou.“ Matka Myriam údajne dárá ju v mene viery a „materskej lásky“ v zá- vala odpočúvať telefóny sestier, zadržiachvatoch hnevu bila, ponižovala, zneužíva- vala niektoré listy a nárokovala si byť niela, nadávala a trestala: „... matka Myriam kedy osobne pri spovediach, navádzala na
ma bila... keď ochutnala niečo, čo nemohla krádeže a klamanie v prospech spoločenjesť, tak to vypľula a musela som to zjesť... stva.24 Pred kanonickou návštevou kláštora
kopala do mňa, búchala mi hlavou o stenu, v Drienovci boli sestry údajne zastrašovastrhávala zo mňa šaty, spodné prádlo, chy- né matkou Myriam, „že táto vizita je na jej
tila ma za vlasy a hlavu mi udierala do ste- strane a v každom prípade všetko, čo sestny. Prečo? Stalo sa to na Slovensku... tvrdi- ry povedia, jej členovia kanonickej vizitála, že sú to znaky lásky... bola som trestaná cie porozprávajú.“25
a zatvorená do pivnice, aj na týždeň, musela som tam spať s myšami, v zime v garáži, V kompetencii cirkvi
kde nie je kúrenie, jesť pokazené jedlo...“21 V situácii, keď viaceré vzájomne nezávisSlová matky Myriam môžu naznačo- lé zdroje opisujú činy, ktoré sú v rozpore
vať, že sa podobne správa k sestrám ciele- v kresťanskou morálkou i cirkevným práne: „Musím byť prísna zvlášť na mladé se- vom, sú na mieste obavy zo zneužívania nástričky, ktoré sa musia naučiť poslúchať,“ boženskej viery. Cirkevný odbor Ministerstva kultúry SR je o kontroverznom vývoodznelo na jej prednáške v Drienovci.22
Napriek tomu, že formálne je ustano- ji Mariánskych sestier informovaný a povená generálna predstavená, matka Myri- skytol podklady aj príslušnému biskupovi,
am údajne „utajene organizuje život celé- ktorý má spoločenstvo vo svojej rožňavskej
ho spoločenstva na celom svete, o všetkom diecéze a je kompetentný skúmať vnútorný
rozhoduje a pre sestry je absolútnou auto- život tohto cirkevného spoločenstva.

ritou, ktorú treba bezvýhradne poslúchať
a ktorá má pravdu vždy a vo všetkom.“23
Poznámky
Otázna je aj starostlivosť o zdravie ses1 http://www.raysender.com/myriam.html, http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A8re_Myriam.
tier. Ako naznačuje svedectvo, ktoré máme
2 http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A8re_Myriam.
k dispozícii, ich zdravotný stav môže byť
3 Jean-Marie Gallot-Lavallée, vyjadrenie pre týždenník Le
Progrès, 6. 4. 2005, v článku „Mariánske sestry sa muohrozený nedostatočnou výživou, fyzicsia zrieknuť habitu predtým, ako opustia kláštory“. Aukým aj psychickým vyčerpaním a pravdetor je prezident ADFI (Asociácia obrany rodiny a jednotlivca) a sledoval vývin spoločenstva v Saint-Etienpodobne aj podceňovaním odbornej lekárne od roku 1985. Článok je dostupný na adrese http://
skej starostlivosti.
www.prevensectes.com/soeursmariales.pdf.
Mariánske sestry síce žijú v kontemplatívnom kláštore, ktorý má podľa cirkevného
Dokončení poznámek a medailonek
práva svoje prísne pravidlá, ale zdá sa, že
autorky na straně 104 dole.

87

t é m a
Hnutí svámího Mahéšvaránandy
y v kontextu indického duchovního života

INDICKÉ KOŘENY
MAHÉŠVARÁNANDOVA
HNUTÍ
Aneta Zeyvalová
Svámí Mahéšvaránanda se narodil v Rúpávásu v indickém Rádžastánu a svým strýcem
svámím Mádhavánandou byl po dlouhém naléhání zasvěcen jako sanjásin.1 Přijal poslání šířit
techniky jógy a vydal se do Evropy, aby i na Západě propagoval jógu a povinnost ahimsy.2 Po
zkušenostech s mentalitou a fyzickými dispozicemi svých západních žáků zde zformoval systém Jóga v denním životě, avšak nadále ve svém učení čerpá ze zdrojů indické jógové praxe
předávané v linii mistrů (parampará) a několika dalších indických tradic. Jaké jsou kořeny
systému Jóga v denním životě a jaké vlivy indického duchovního života se mísí v tomto na
Západě široce rozšířeném hnutí? A jak se tato tradice přizpůsobila západní kultuře?

Svámí Madhavánanda, zvaný Holy Gurudží, učitel svámího Mahéšvaránandy.

Jóga v denním životě, indické kořeny
a rozmach v západním světě
Svámí Mahéšvaránanda sám zmiňuje
v souvislosti s jógou tři různé ﬁlosoﬁcké
směry, ze kterých čerpá. Jsou to: védánta
šástra, sámkhja šástra a jóga šástra.
V sámkhje jsou zformulované poznatky o přírodě, je to škola radikálně dualistická a rozlišuje dva póly skutečnosti, duchovní (puruša) a přírodní (prakrti). Ta
díky neustálé proměně tří složek, což jsou
guny tamas, radžas a satva, tvoří fenomenální svět, který jsme schopni vnímat. Podle Bhagavadgíty tyto tři vlastnosti zrozené
z přírodního principu skutečnosti poutají naše vlastní nepomíjivé Já v pomíjivém
fyzickém světě. Na základě této interpretace pak svámí Mahéšvaránanda doporučuje
jóginům živit se pouze stravou, která je založena na vlastnostech guny satva, neboť
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usnadňuje soustředění, dodává klid a pomáhá na duchovní cestě. Taková strava neobsahuje žádné maso, vejce ani alkohol, a navíc by měla být vařena i jedena s láskou.3
Další ze zmiňovaných filosofických
zdrojů, jóga šástra, je založena na známých Pataňdžaliho Jógasútrách, které se
datují k druhému století před naším letopočtem. Nejznámějším ﬁlosofem védántského směru byl Šankara, pravděpodobně
žijící v 8. století našeho letopočtu.4 Svámí
Mahéšvaránanda zmiňuje při svém učení
obě školy, i když mají zcela odlišné ﬁlosoﬁcké pozadí. Takový přístup však není v Indii nijak ojedinělý. Je důležité také zmínit,
že v indických tradicích se ke spisům nepřistupuje normativně, například Jógasútry
jsou pouze souborem 196 krátkých pouček,
které v duchu klasické sútrové tradice maximálně úsporným způsobem podávají záchytné body, k nimž lze upínat myšlenky.
Podrobnější vysvětlení pak ponechávají na
dodatečných výkladech učitelů.5
„Jednota v rozmanitosti“
Svámí Mahéšvaránanda se hlásí k Šankarovi a jeho učení o advaitě – „nedvojnosti“,
když mluví o totožnosti átmanu s brahma
a popisuje smysly vnímaný svět jako máju
– iluzi, což je učení, které by logicky stálo v opozici k ﬁlosoﬁi Pataňdžaliho jógy.
Od něj však také čerpá své učení i praxi,
když jógu samotnou popisuje jako ovládnutí pohybů mysli a cestou k samádhi je
podle něj osmistupňová cesta jógy popisovaná Pataňdžalim. Logické rozpory růz-

ných ﬁlosoﬁckých škol, ze kterých svámí
Mahéšvaránanda vychází, však nepřekážejí v praktickém předávání tradiční jógové,
hathajógové a bhaktické praxe, které Jóga
v denním životě obsahuje. Praktické udržování tradice v linii mistrů a ve vztahu gurua a žáka je totiž v indickém prostředí důležitější než ﬁlosoﬁcká východiska a studium textů.
Konečným cílem praktikování jógy
není v této tradici pouze zdravé a štíhlé tělo,
ale uskutečňování rovnováhy v celém vesmíru, rozvinutí harmonie mezi všemi živými entitami a uskutečnění jednoty individuálního já s vesmírným Já, naprosté ztotožnění átmanu s brahma.6 Tímto učením
se Mahéšvárananda liší od Pataňdžaliho,
podle jehož dualistické ﬁlosoﬁe ani ve stavu samádhi, kdy jógin dosáhne nejvyššího stupně vědomí a nahlédne své skutečné
Já, nepřestává existovat dualita - opravdové Já se nerozplývá v brahma, ale existuje
dál jako jedno z mnoha osvobozených já.
Svámí Mahéšvaránanda však říká, že dokud
existuje individualita, tak nedojdeme úplnosti, která je cílem.7 Tento svět a vše, co
v něm je, my i všechna živá i neživá hmota, je projevem brahma a cesta k samádhi
je cesta k vnitřní realizaci tohoto poznání.
Je to odpověď na otázku „Kdo jsem já?“,
která koresponduje se Šankarovým výrokem, že jsme jeden ve všem a vše v jednom.8 Po realizaci tohoto poznání, když jógin dosáhne samádhi, se pak po smrti átman znovu nevrací do koloběhu životů, dosáhl totiž mókši, vysvobození.
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Bhaktijóga a guru
Další vliv na Mahéšvaránandovu tradici mělo bhaktické hnutí severoindických
santů (12. – 16. st.). Toto hnutí je jedním
z mnoha, které v rámci emocionální bhaktické praxe požadovalo bezvýhradnou oddanost osobnímu Bohu. Zmínky o takovém
přístupu jsou však již v puránách a upanišadách, například ve Švétašvatara upanišadě (první polovina prvního tisíciletí př. n.
l.).9 Skrze santovské termíny vykládá svámí
Mahéšvaránanda Patandžaliho, když píše,
že poslední jemná semínka karem lze spálit
meditací a vírou v Íšvaru, Boha bez podoby, označovaného jako nirguna – božského principu, bez tvaru, všudypřítomného
a vše pronikajícího.10
Santové odlišovali nirguna bhakti od
saguna bhakti. Saguna bhakti je oddanost
k osobnímu Bohu, který má vlastnosti. Podle Mahéšvaránandy také musíme nejdříve projít saguna bhakti, abychom později
dosáhli splynutí s brahma. Nirguna bhakti je pak oddanost k neosobnímu, za vlastnostmi stojícímu Bohu, zřejmě neosobnímu brahma.11 Svámí Mahéšvaránanda se
často zmiňuje i o dalších principech bhaktijógy dle santů, jako je setkávání se v dobré duchovní společnosti (satsang), zpívání písní či opakování božích jmen (bhadžan a džapa).12
V bhaktických směrech je dále důležitá naprostá důvěra v osobu učitele, v rámci santovské tradice je pak realizovaný mistr označován jako satguru – dokonalý učitel, který již dosáhl splynutí s paramátmá, „vesmírnou duší“ totožnou s brahma.
Toto vnímání mistra se objevuje i v hnutí
svámího Mahéšvaránandy. Guru je pro ně
mistr, ten, kdo vede od temnoty ke světlu,

od nevědomosti k Poznání. Hluboká láska a úcta, které cítí žák ke
svému mistrovi, jsou zároveň láskou a úctou k poznání.13 Důležitost
vztahu mezi guruem a žákem tkví
v tom, že v duchu indických tradic
není poznání v textech, ale je v člověku. Role textu je zde odlišná nežli v evropských tradicích, je potřeba guru, aby tradici vyložil podle
dané praxe, a žák praxí ověřuje učení mistra. Podle jedné žákyně svámího Mahéšvaránandy musí odpovědi najít každý sám v sobě a Jóga
v denním životě a svámího učení je
pouze návod, jak je hledat.14

Praxe tantrické hathajógy
Samotný systém Jóga v denním
životě pak stojí na systematickém
rozdělení ásan, dechových cviků
(pránajámy) a meditací do osmi Svámí Mahéšvaránanda.
úrovní podle obtížnosti, od těch
nejjednodušších. Množství ásan a také i jógovým mistrům v tradici svámího Mameditační cvičení zaměřené na práci s tzv. héšvaránandy. Na rozdíl od náthů však
čakrami zřejmě Mahéšvaránanda čerpá v tradici jógy svámího Mahéšvaránandy
není cílem tělesná nesmrtelnost, ale naopak
z tradice hathajógy.
Hathajóga navazuje na tantrická uče- naprosté rozplynutí individuality.
Tantrická hathajóga má odlišnou přední z poslední čtvrtiny 1. tisíciletí n. l., která nemají s klasickou pataňdžaliovskou jó- stavu o lidské anatomii a fyziologii, ve které
gou mnoho společného. Nositeli a zřejmě není člověk chápán pouze jako hmotné tělo,
i tvůrci systému hathajógy byli severoin- ale také jako síť energetických drah, zbíhadičtí náthové, od nichž pocházejí význam- jících se v kruhových centrech – čakrách.
né dochované hathajógové texty. Nátho- Hathajógini pomocí ásan a cíleném „prové patřili k širokému proudu siddhovských čišťování“ čaker, kdy se v drahách soustřetradic, které usilovali o dosažení těles- ďuje jemná energie (prána), usilují o dosané nesmrtelnosti a při tomto snažení sid- žení úrovně nejvyšší čakry, načež by měli
dhové (tzn. dokonalí) tantrickou praxí zís- dosáhnout samádhi.
Sám svámí Mahéšvaránanda v soukávali nadpřirozené schopnosti, tzv. siddhi.15 Tyto schopnosti jsou přisuzovány vislosti s hathajógou zdůrazňuje, že nejde
o pouhé fyzické cvičení ásan oproštěné od
Všichni jsme jedno
dalších součástí jógy (jako je např. etická
průprava či práce s vědomím), jak je na ZáMnoho lidí se ptá na palčivou otázku: proč jsme se vůbec oddělili od božského věpadě často představována. Podle něj klasicdomí? Proč jsme se stali individuem? Jednotlivec má v tomto vesmíru určitě nějaký
ká hathajóga v Indii obsahuje mimo jiné
účel!? Vesmírné vědomí boží v podobě překrásného zlatého vejce explodovalo, a tím
také soubor šesti pročišťovacích technik.
začala evoluce vesmíru. Jsme pouze atomy, jež mají svůj původ v té velké explozi.
Například ranní čistění nosní dutiny slaAle proč vůbec vesmírné vědomí explodovalo? … Kosmické vědomí může být přinou vodou či techniku spočívající v tom,
rovnáno k oceánu. … Kosmické vědomí, také nazývané puruša, je neměnné átmá –
že jedenkrát týdně člověk vypije dva litry
naše skutečné Já. To, co se neustále mění, je příroda nebo hmota, známá jako prakrvlažné vody a čtyřikrát do roka 6 až 7 litti. Puruša a prakrti existují spolu. Prakrti je vždy v pohybu, chce se rozšiřovat a růst.
rů na pročištění žaludku. Další používaná
Stejně jako se z páry nad oceánem stanou mraky, pak déšť, a nakonec řeka. Podstata
technika je koncentrace na plamen svíčky
je stejná – neměnný puruša, ale to jak se projevuje, se neustále mění – a to je prakrti.
(trátak), která je doporučována především
Jakmile se při vývoji vesmíru stane aktivní prakrti, vesmírné vědomí se skrze tři tatna zlepšení zraku, paměti a koncentrace.16
tvy (satva, radžas a tamas) projeví jako individuální bytosti. … Rodíme se a umíráSvámí Mahéšvaránanda také automaticky
me, rodíme se a umíráme, znovu a znovu a znovu. Cílem lidské existence je dostat se
pracuje s výše zmíněnou tantrickou předstanad tento cyklus, protože jsme řekou, jejímž cílem je znovu se sjednotit s oceánem.
vou o člověku, jelikož praxe jógy v pozdějVšichni jsme jedno,
ších stupních této tradice obsahuje meditace
přednáška svámího Mahéšvaránandy, Yoga in Daily Life News, 1/2001.
a cviky cílené na „pročišťování“ čaker
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ze pro hnutí svámího Mahéšvaránandy, ale
odráží běžné pojetí tradic v Indii.


Jedna z budov ášramu Óm v indickém státě Rádžasthánu. Stavbu ášramu zahájil
Mahéšvaránanda roku 1990.
Foto: informační brožura.

a práci s dechem a klasickou jógovou techniku pránajámu, spojuje s pročišťováním
nádí, neboli energetických drah.17
Předávání tradice v západním světě
Jóga v denním životě je systém vypracovaný pro vedení západního člověka praxí jógy v tom smyslu, že fyzicky náročné
ásany jsou společně s náročnějšími meditacemi a dalšími nezvyklými technikami do praxe řazeny až po delší přípravě
a pod vedením školeného učitele. K posledním stupňům systému se lidé dopracovávají až po několika letech. Po rozšíření této tradice v západním světě byl postupně vyvinut systém zkoušek, školení
a přezkušování učitelů a také národní i mezinárodní organizace.
Svámí Mahéšvaránanda začal pracovat
na systému certiﬁkovaných cvičitelů jógy
po roce 1990. Od té doby existuje systém
víkendových seminářů pro cvičitele, které
musí každý z nich absolvovat, a od roku
1994 probíhají mezinárodní zkoušky na
certiﬁkát cvičitele Jógy v denním životě.
Podmínkou pro získání certiﬁkátu je absolvování výcviku, dílčích zkoušek a sepsání seminární práce. Nakonec je nutné
projít zmíněnými mezinárodní zkouškami, na které musí být adept připraven cvi-

čit na určité úrovni a je hodnocen podle
mnoha podmínek (např. jaké má zázemí,
jaký je jeho fyzický, psychický a zdravotní stav a podobně). Tento systém zkoušek
vznikl z potřeby standardizace učení Jógy
v denním životě. Při tak velkém rozšíření
a vysokých počtech žáků je zřejmé, že
v této tradici již není možné předávat učení a praxi pouze v tradičním vztahu gurua
a žáka. Vznikem systému certiﬁkátů pro
cvičitele jógy se původní indická tradice
přizpůsobila životu v západním globalizovaném světě.
Kromě systému zkoušek pro učitele také
vzniká potřeba další organizace a oﬁciálního registrování skupiny. V České republice
je to Český svaz Jóga v denním životě, jehož administrativní centrum je ve Střílkách,
a na mezinárodní úrovni je to organizace Sri Deep Madhavananda Ashram Fellowship, která zastřešuje skupiny systému
„Yoga in Daily Life“ v rámci různých mezinárodních aktivit.
I v mezinárodní standardizaci odráží již
zmíněný důraz na praxi. Svámí Mahéšvaránanda zdůrazňuje ve svém učení ty aspekty indických tradic, které v nás podnítí
vykonávání tradiční praxe – ať je to praktikování ásan, meditace, charita či vegetariánství. Takový postup není typický pou-

Bůh je i v neživé hmotě
Otázka: Zmínil jste se, že Bůh je v každé živé bytosti. Jaká je role neživé hmoty, jako
je voda a kámen a všech ostatních prvků, ze kterých je složena Země?
Odpověď: Jednou navštívil základní školu kněz, aby dětem přednášel o Bohu. Požádal své osmileté žáky, aby mu řekli kde je Bůh, s tím, že správná odpověď vyhrává pět dolarů. Děti koukaly kolem sebe, ale jedna malá holčička se postavila a řekla:
„Pane, nemám pět dolarů, abych Vám je dala, ale můžete mi říci, kde Bůh není?“ Ponaučení z tohoto příběhu je, že Bůh je věčný a všudypřítomný. Je v každém jednotlivém atomu, ve veškeré hmotě a dokonce i v buňkách mrtvého těla.
Veřejná přednáška svámího Mahéšvaránandy v Lublani,
Yoga in Daily Life News, 4/2000.
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Poznámky
1 Člověk, který se zřekl světa. Jedná se o čtvrté a poslední údobí života, kdy se člověk již nevěnuje rodině, hospodaření ani dalším světským záležitostem. - Svámí je
duchovní titul, znamená „ten, který nad sebou získal plnou kontrolu“.
2 MÁDHAVÁNANDA, Paramhans Svámí, Lílá Amrit, život Božského Mistra šrí Maháprabhudžího, Mladá fronta,
Praha, 2009, s. 256 – 260. Ahimsa je jeden ze základních
principů jógy (ahimsa param dharm – ahimsa je nejvyšší poslání), je to pečlivé dodržování nenásilí, pod které
například svámí Mahéšvaránanda zahrnuje i povinnost
vegetariánství.
3 MAHÉŠVARÁNANDA, Paramhans Svámí, Moje poselství, Jóga v denním životě, DNM import, Střílky, 2007,
2. vydání, s. 49, s. 43.
4 MAHÉŠVARÁNANDA, Paramhans Svámí, Systém
Jóga v denním životě, Harmonie těla, mysli a duše, Mladá fronta, Praha, 2006, s. 379.
5 PATAŇDŽALI. Jógasútry; přeložil Jaroslav Strnad, Plav.
Měsíčník pro světovou literaturu, 5/2006, s. 7
6 Světový mír - Svámího veřejná přednáška v Aucklandu, Nový Zéland, 4. 4. 2002, Yoga in Daily Life News,
1/2003, s. 9. - Átman, často překládaný jako duše, je
skutečné Já, pravá podstata jedince, odlišná od ahankáry, neboli ega, které běžně vnímáme jako naše jáství.
- Brahma, často překládaný jako Bůh, je nejvyšší duchovní princip, který však není transcendentí, vše v našem světě (my, příroda, stůl) je jeho projevem.
7 Veřejná přednáška v Lublani, 7. 3. 1999, Yoga in Daily
Life News, 4/2000, s. 11.
8 Jeden jediný - Auckland, Nový Zéland, 22. března 2001
– přednáška pro veřejnost, Yoga in Daily Life News,
3/2001, s. 11.
9 NAGENDRA, Kumar Singh (ed.), Encyclopaedia of
Hinduism, Centre for International Religious Studies,
Anmol Publications 2000, s. 156 – 168.
10 MAHÉSVARÁNANDA,Paramhans Svámí, Pataňžaliho Jógasútry. První díl: Samádhi-páda, DNM import,
Střílky 2006, s. 22.
11 FÁREK, Martin, Učení svámího Mahéšvaránandy, Dingir 5 (4), 2002, s. 20.
12 MAHÉŠVARÁNANDA, Paramhans Svámí, Systém Jóga
v denním životě..., s. 384.
13 MAHÉŠVARÁNANDA, Paramhans Svámí, Moje poselství..., s. 49, 56.
14 Rozhovor 14. 1. 2011
15 ONDRAČKA, Lubomír (ed.), Mé zlaté Bengálsko: studie k bengálskému náboženství a kultuře věnované Haně
Preinhaelterové k jejím sedmdesátinám, Praha: Filosoﬁcká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2008, s. 17.
16 Na základě osobního dopisu od Jindry Dohnalové
z 21. 8. 2012.
17 BUCHER, Harriet, Systém Jóga v denním životě jako
terapie, Mezinárodní zpravodaj Jógy v denním životě,
2003, s. 26.

Indian Roots
of swami Maheshwarananda’s Movement
The aim of this article is to compare whatever is known
about the movement of swami Maheshwarananda with
other Indian traditions and to trace the most important
changes and transformations resulting from the movement’s accommodation and growth in the West. The article also reﬂects on the fact that there are obvious inconsistencies in the movement’s philosophy, and compares
the movement’s particularities with traditional practice,
which is common in India.
Bc. Aneta Zeyvalová je absolventkou religionistiky Univerzity Pardubice, kde v současné době studuje religionistiku v magisterském programu. Bakalářské studium absolvovala s prací na téma Jóga v denním životě: tradice,
praxe a přenos do České republiky. Dále se zabývá problematikou vztahu médií a náboženství a prezentací nových
náboženských hnutí a alternativních tradic v médiích.
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Počátky Jógy v denním životě u nás podle pamětníka

SVÁMÍ
V NESNADNÝCH ČASECH
Ludvík Zanáška
V naší zemi byli a jsou lidé podle průzkumů často pokládáni za ateisty a materialisty. Je to
pohled povrchní a relativní. Člověk je ve své podstatě obdarován touhou po poznání hlubší
podstaty svého bytí, po poznání a pochopení vnitřního duševního a duchovního prostředí, po
pochopení vztahu příčiny a následku a jeho vlivu na kvalitu svého života. Tato touha se projevuje navenek zřídka, je zahalena do hledání štěstí, úspěchu, dobrého zabezpečení a podobně.
Ale v určitých situacích života se spontánně probudí a projeví často u lidí, u nichž bychom to
nikdy neočekávali. Tak tomu bylo i za období materialistického socialismu.
Jóga u nás v 70. letech
vána převážně v rámci socialistické tělo- ní systém zahrnující mnohem širší dimenI když politické prostředí sedmdesátých výchovy jako tělesné cvičení. Byla výbor- zi lidské bytosti. Účinky jógových cvičení
let na první pohled nebylo pro rozvoj jógy ně organizována, metodicky propracována, byly seriozně ověřovány a byly zkoumány
a podobných aktivit příznivé (možno říci, s kvalitní přípravou a doškolováním cviči- možnosti jejich využití jako prevence chože bylo až nepřátelské), v mnoha lidech telů. Myslím, že takový základ a organiza- rob, v rehabilitaci i léčbě.
byla silná touha po hlubším poznání a hle- ce jógy byl ve světě ojedinělý. Tento rozdání odpovědí na hlubší otázky smyslu lid- mach můžeme zaznamenat zejména po roce Počátky působení
ského života. Takto jsem tuto dobu osob- 1969, a z tohoto data je zřejmé, jaký poten- svámího Mahéšvaránandy u nás
ně vnímal, poněvadž jógou jsem se začal ciál a naděje byly do této aktivity vloženy. Do našeho prostředí tak postupně pronikazabývat asi od roku 1967. I když převažoPraxe jógy je velmi důmyslná. Má zdra- ly nové myšlenky a ﬁlosoﬁe, přicházeli učivala fyzická stránka praxe jógy, bylo mno- votní psychosomatické účinky, má hlubo- telé, aby nám předali duchovní učení. Jehým jasné, že jóga zahrnuje hlubší podsta- ké ﬁlosoﬁcké zázemí, a ačkoliv je prakti- jich návštěvy však byly ojedinělé a trvalejtu duchovní praxe.
kována jen jako tělesná cvičení, ovlivňuje ší kontakt byl vzácností. Svámí MahéšvaI v této nepříznivé době bylo možno na- a otvírá duchovní potenciál člověka, který ránanda poprvé navštívil naši zemi v roce
cházet inspiraci a poučení prostřednictvím se začne projevovat z počátku „pouze“ ur- 1973 a od své první návštěvy k nám přijížliteratury různé kvality a úrovně. Kdo měl čitým etickým cítěním a chováním. Cho- dí pravidelně. Své působení v naší zemi přihlubší zájem, brzy získal důvěrné osobní vám velkou úctu k těm, kteří se neúnav- jal jako určité sdělené poslání, aby nám přikontakty s lidmi majícími určité praktické ně, s nadšením a nesobecky o rozvoj jógy blížil učení jógy tak, jak je přijal od svých
zkušenosti v tomto směru. Jóga u nás v této u nás zasloužili. Někteří lidé se snažili du- Mistrů, jejichž Světlo k nám přinesl a předobě zažívala velký rozmach. I když byla chovní dimenzi jógy pootevřít širší veřej- dává. Své první jógové centrum založil ve
prezentovaná jako fyzické cvičení, duchov- nosti, což bylo dosti odvážné a obtížné. Byl Vídni v roce 1972.
ní aspekt byl v ní skrytě obsažen.
to například prof. Otakar Vojkůvka, vyniAč byl tehdy velmi mladý, byl duchovI v této době mohli hledající lidé nachá- kající kazatel Unitarie, který na jógových ně velmi rozvinutou osobností. Jeho Miszet cestu, inspiraci a vedení, a to dle svého seminářích byl pro mnohé lidi inspirátorem tr šrí Mádhavánanda o něm prohlásil, že
osobního založení, i když vnější podmín- změny jejich života. Dovedl velké množ- jeho duchovní rozvoj byl neobyčejně rychlý
ky se jevily jako velmi nepříznivé. Mohla ství lidí takzvaně nastartovat, nadchnout, a jeho posláním je šířit Světlo jógy v záto být Bible, Bhagavadgíta, osobnosti jako za což jsou mu mnozí vděčni.
padních zemích. Je pochopitelné, že jeho
Květoslav Minařík, František Drtikol, JaPro hlubší pochopení jógy je potřebný působení se setkávalo s velkými překážkaroslav Kočí, nebo Paul Brunton, či učení kontakt s místem původu jógy Indií a její- mi. Bylo zřejmé, že jeho učení přesahuje
Ramana Maharšiho a jiných. Nemohu vy- mi učiteli a Mistry. Bohatství indické tra- rámec fyzického cvičení, a tak byl důslednechat snad ještě veřejnosti málo známého dice, její moudrost, ﬁlosoﬁcká propraco- ně sledován. Také někteří tehdejší organiprof. Karla Makoně, jeho překladatelskou vanost vždy obohacovaly evropskou kul- zátoři a představitelé jógy u nás se obávali
činnost v oblasti jógy, ale zejména nadži- turu a myšlení. Přestože styky s Indií byly toho, že by duchovní učení svámího Mahévotní zkušenost, kterou vložil do svých spi- u nás značně omezené, navštívili naši zemi švaránandy mohlo jógu ohrozit.
sů, jež jsem měl příležitost v kopiích do- někteří učitelé jógy z Indie, ale také ze záI přes překážky a obtíže zůstal naší
stávat. Myslím, že je Světlem budoucnosti. padních zemí. Někteří Češi v 60. a 70. le- zemi i svým žákům a posluchačům věrný
Významná je u nás také tradice křesťanské tech navštívili jógová centra v Indii, přines- a využil každou příležitost k návštěvě naší
mystiky a příklady života mnohých světců li své zkušenosti a zážitky a v rámci tehdej- země. Nikdy ani náznakem nedal najevo, že
křesťanských a indických.
ších možností je prezentovali. Tak se více by opustil své následovníky a žáky, i když
Jóga byla velmi silně rozšířena v celém dostávalo do povědomí lidí, že jóga není sám byl vystaven mnohým protivenstvím.
tehdejším Československu. Byla uplatňo- jen tělesným cvičením, ale je to komplex-
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a svobody byly tvrdě potlačovány.
Přesto i u nás klíčila semínka jógy.
Po celé republice vznikaly malé skupinky zájemců o jógová cvičení a jógovou ﬁlosoﬁi, o které se samozřejmě nesmělo otevřeně mluvit.
Jednou z těchto skupin byla i skupina v Opavě. Její vedoucí pan Vladimír Dohnal jako první pozval svámího Mahéšvaránandu v roce 1973 do
naší země. Setkání se odehrálo v tělocvičně tělovýchovného oddílu TJ
Slezan, který tenkrát zastřešil cvičení
jógy v Opavě. Zde byly poprvé učeny ásany a hovořilo se o mantrách.
Postupně svámího Mahéšvaránandu zvali do svých měst i organizátoři dalších jógových skupin. Svámídží začal jezdit do Havířova, Ostravy, Prahy, Olomouce, atd.
Svámí Mahéšvaránanda na semináři na Kopné.
V letech 1975 -1977 se konala pro
všechny účastníky nezapomenutelná
Svámí Mahéšvaránanda přijel do naší letní soustředění na Kopné. Jezdívalo tam
země v době komunistické nadvlády, kdy až sto lidí z celé republiky, někteří z nich se
i pouhé náznaky duchovnosti, hledání pak stávali organizátory ve svých městech.
Humanitární aktivity
Jógy v denním životě v Indii

řatům. V květnu a v červnu bývá rozdáno
denně více než 18 tisíc litrů vody.

Svámí Mahéšvaránanda inspiruje tisíce
lidí, aby pomáhali potřebným – lidem i zvířatům. Zájemci se mohou zapojit do těchto projektů, které iniciuje a realizuje Šrí
Višva Díp gurukul Mahéšvaránand ášram
v indickém Džadanu (stát Rádžásthán):

Nemocnice šrí svámího Mádhavánandy
Nemocnice poskytuje přírodní i alopatickou léčbu, a to i nejchudším lidem. Má
111 lůžek, ambulanci a pohotovost, laboratoře, rentgen, ultrazvuk, operační sály,
atd. Ašrámová ambulance s lékaři bezplatně vyjíždí do okolních vesnic a bezplatně
přiváží pacienty.

Projekt podpory základního vzdělání
chudých indických dětí
Škola v Džadanu má nyní asi 1300 studentů od mateřské školy až po univerzitu. Je
registrována vládou v indickém státu Rádžasthán a poskytuje základní vzdělání s důrazem na tradiční védskou kulturu. Chudé
děti a dívky studují zdarma, zdarma mají
také školní uniformy, učebnice a veškeré
pomůcky. Jejich studium ﬁnančně zajišťuje projekt Gjánputra. Děti, které potřebují
podporu, vybírají starostové vesnic a učitelé. Do dnešní doby mělo takto možnost
studovat dva tisíce dětí.
Projekt
shromažďování dešťové vody v poušti
V posledních letech ubývá srážek a přibývá oblastí, které trpí nadměrným suchem
a nedostatkem vody. Projekt využívá tradiční technologii, která pomáhá shromažďovat dešťovou vodu, ﬁltrovat ji a uchovávat. Zaměstnanci ášramu dovážejí vodu do
postižených oblastí nejen lidem, ale i zví-
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Projekt zalesňování pouštní krajiny,
ekologické pěstování
V rámci tohoto projektu bylo vysázeno v
pouštních oblastech Rádžasthánu přes 200
tisíc stromů. V ášramu v Džadanu jich bylo
vysázeno přes 50 tisíc. Ekologická farma ášramu produkuje ekologicky vypěstovanou zeleninu, pšenici, kukuřici, ječmen a různé druhy koření
a zároveň inspiruje místní zemědělce, aby přestali používat pesticidy. Nyní zde probíhá výzkum zaměřený na výrobu přírodních prostředků. V loňském roce se podařilo vyrobit přírodní prostředek proti škůdcům z nimby, popela a místní byliny. Rozsah napadení brouky
se snížil o 90%.
Projekt požární ochrany
Především v horkých a suchých letních obdobích je velké nebezpečí

V těchto počátcích se v Československu pořádaly semináře a setkání na různých
místech – v Beskydech, na Sokolské chatě,
v Praze, ve Zdechově, v Kopřivnici, Olomouci, Havířově, atd. S postupným růstem
center vzrůstal i počet zájemců o jógu. Na
veřejných setkáních svámí Mahéšvaránanda učil ásany a pránájámu, hovořil o zdraví, jógové etice, výchově dětí, o tom, jak
zvládat problémy a harmonizovat své vztahy s ostatními, o ochraně přírody, vegetariánství, apod. Na soukromých setkáních,
která probíhala v bytech žáků, mohl mluvit
o Bohu a jógové ﬁlosoﬁi. Svámí Mahéšvaránanda přijížděl do naší země několikrát
do roka. Pozvání zajišťovalo vždy některé z jógových center, která se v té době zakládala pod tělovýchovnými organizacemi.
Sametová revoluce v roce 1989 nám
otevřela dveře k mnoha činnostem, které
byly do té doby pouhým snem. Centra Jógy
v denním životě, zakládaná pod tělovýchovou, se začala osamostatňovat a vznikala
nová sdružení. Postupně vzniklo v různých
městech téměř třicet sdružení, která pořápožárů. Požární auto džadanského ášramu
má pohotovost dvacet čtyři hodin denně.
V létě mívá za den i dva až tři výjezdy, za
sezónu asi šedesát. Využívá vodu z ášramové nádrže.
Projekt
pomoci nemocným a starým zvířatům
Sedm útulků nabízí dožití a veterinární
pomoc nemocným, opuštěným a starým
zvířatům, především kravám. Nyní je zde
okolo 700 zvířat.
Ášram dále pomáhá lidem v nouzi, např.
ﬁnančně podporuje sirotky, sponzoruje
sňatky chudých dívek, vozíky pro postižené, apod.
Jindra Dohnalová

Svámí Mahéšvaránanda s dětmi ze školy
v Džadanu.
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dají kurzy Jógy v denním životě a programy pro veřejnost.
V roce 1993 byla založena Nadace živoucí světlo Maháprabhudíp satsang, která podporuje aktivity Jógy v denním životě
a spravuje Maháprabhudíp ášram ve Střílkách založený ve stejném roce. V ášramu
ve Střílkách probíhá většina jógových seminářů.
V roce 1995 vznikl Český svaz Jóga
v denním životě, který sdružuje, zastřešuje
a koordinuje činnost jednotlivých sdružení
a také učitelů jógy systému Jóga v denním
životě v naší zemi. Součástí Českého svazu Jóga v denním životě je i Sdružení lékařů a rehabilitačních pracovníků. Zabývá se
využitím jógy v prevenci a léčbě.
V této době začal v naší zemi svámí
Mahéšvaránanda také iniciovat mezináboženské dialogy na podporu mezináboženské tolerance a vzájemného porozumění
a pořádat mezinárodní konference.
Systém Jóga v denním životě
Jóga byla u nás v sedmdesátých letech
jako tělovýchovná aktivita velmi rozšířena
a praktikována také zcela individuálně. Projevovaly se některé chyby v přístupu k praxi. Lidé často začínali se cvičením tělesně
i duševně nepřipraveni, bez hlubších znalostí, ale také podle knih a časopisů, jejichž
kvalita nebyla vždy dostatečná.
Přes jistě pozitivní vliv cvičení vznikaly také první negativní zkušenosti. Někdy docházelo i k poškození zdraví. Proto
vznikla potřeba určité koncepce nebo systému, který by respektoval úroveň tělesných
i duševních možností naší populace, systém, který by v sobě nesl ﬁlosoﬁckou podstatu a moudrost bohaté tisícileté tradice Indie, ale přitom respektoval evropskou tradici, způsob života, odlišnosti a schopnosti tělesné i duševní.
Tím, že svámí Mahéšvaránanda působil
od počátku své činnosti téměř trvale v západních zemích, poznal dokonale, že na
rozdíl od Indů máme jiné pohybové možnosti, jsme výrazně svalově ztuhlí, naplněni napětím a stresem, velmi málo schopni
se tělesně a duševně uvolnit, velmi se odlišujeme v mentalitě. Uvědomil si, že pokud
má jóga sloužit všem lidem, je třeba vytvořit systém, který by respektoval mentalitu,
odlišnosti člověka západní kultury, jeho potřeby a schopnosti.
Proto po léta tvořil a ověřoval metodický postup tělesných, dechových a meditačních cvičení, který by byl bezpečný
a vhodný pro každého, a přitom mohl člo-
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Seminář na Kopné.

věka dovést k velmi pokročilým stupňům
jógy.
Tak vznikl postupně systém Jóga v denním životě, který může bezpečně praktikovat každý. Je rozdělen do osmi dílů, které
jsou seřazeny od jednoduchých přípravných cviků až po náročné ásany. Kromě
této všeobecné části zahrnuje i speciální
programy, například: proti bolestem v zádech, pro děti, pro starší osoby, pro diabetiky a další. Je to systém otevřený, který se
neustále rozvíjí za spolupráce s lékaři, pedagogy, cvičiteli.
I když je systém Jóga v denním životě vyvinut pro naše prostředí, není něčím
nově objeveným. Vychází z principů a hlubokých znalostí těla, mysli, vědomí, vychází z poznání jednoty a vzájemné souvislosti všeho stvořeného. Jóga obsahuje tisícileté zkušenosti lidstva. V indické tradici je
toto učení předáváno z Mistra na žáka od
dávných dob.
Systém Jóga v denním životě vede k navození rovnováhy těla, mysli a vědomí. Pomáhá obnovit a upevnit zdraví tělesné, duševní, sociální a duchovní. To znamená,
že nezanedbává žádnou složku osobnosti, včetně prostředí, ve kterém žije. Začíná
jednoduchými cvičeními, která přecházejí
k náročnějším, podle dispozic každého cvičence. Tím aspirant jógy postupně získává
kontrolu nad svým tělem, myslí a smysly,
což je základem bezpečného a harmonického duchovního rozvoje.
Význam Jógy v denním životě
Se systémem Jóga v denním životě a učením svámího Mahéšvaránandy se v naší

zemi seznámily tisíce lidí. Kurzy navštěvují tisíce cvičenců, seminářů se účastní stovky zájemců o jógu. Tento systém je otevřený, je pro každého a nikdo není ničím vázán. Díky neúnavné a téměř čtyřicetileté
obětavé činnosti svámího Mahéšvaránandy je možno vidět výsledky této práce. Jóga
v denním životě inspirovala mnoho z nás
k plnohodnotnému a cílevědomému životu.
Život mnoha mladých lidí je bez drog, alkoholu a špatných návyků. Mnozí dospělí
lidé díky jógové ﬁlosoﬁi udržují svůj dlouholetý a harmonický manželský vztah. Rodiny s dětmi jsou inspirovány k rodinnému
životu plného lásky a zodpovědnosti. Stovky cvičitelů, kteří dělají svou činnost zcela
zdarma a s velkým nadšením, našlo v této
činnosti své naplnění. Výčet pozitiv by
mohl pokračovat. V nás, kteří toho mnoho
pamatujeme, převládá vděčnost. To vše je
výsledek práce svámího Mahéšvaránandy.
Snad by mohl být použit citát „podle ovoce poznáte je“.

Redakční poznámka
Text Ludvíka Zanášky rozšířila Jindra Dohnalová, a to o část
mezi slovy „Jednou z těchto skupin...“ a „...pořádat mezinárodní konference.

Ludvík Zanáška (*1940) se začal zabývat jógou asi
roku 1967. Žákem svámího Mahéšvaránandy je od roku
1975. Je dlouholetým organizátorem a cvičitelem jógy.
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Česká hinduistická náboženská společnost slouží rodilým hinduistům i zájemcům o hinduismus

CÍRKEV NA PRINCIPECH
HINDUISMU
Jan Lajka
Hinduismus není náboženství v pravém slova smyslu - je to spíše životní postoj. Nemá ani
pevnou církevní strukturu. Přesto v Čechách vznikla církev, která staví na jeho ﬁlosoﬁi.
Česká hinduistická náboženská společ- (Bůh) a vztah člověka k němu. Základní po- řecí či lidské. Lidské tělo je považováno za
nost (ČHNS) vznikla v roce 2002, bezpro- vinností člověka dle hinduismu je poznat velmi vzácné, protože dává možnost pokrostředně po změně legislativy, která poprvé sebe sama, své božské Já. Hinduismus učí, čit na cestě k seberealizaci.
Vznik České hinduistické náboženpo mnoha letech fakticky umožnila v ČR že v každé bytosti včetně zvířat a rostlin je
zakládat církve a náboženské společnosti. božská duše, součást Boha, zvaná átmá. ské společnosti inicioval paramhans sváČeská hinduistická náboženská společnost Z toho vychází úcta ke všemu živému mí Mahéšvaránanda, který je mahámansdružuje české zájemce o hinduismus i hin- a myšlenka nenásilí, neubližování a také daléšvarem akháry Mahá Nirvání. Akháry
jsou společenství jóginů a asketů a datují se
duisty z řad indické komunity u nás. (Podle požadavek vegetariánství.
V hinduismu je uctíváno mnoho bohů, až k indickému ﬁlosofovi a reformátorovi
indické tradice se hinduistou člověk musí
narodit, tedy evropští členové naší církve kteří ale ve skutečnosti představují pou- hinduismu Ádi Šankarovi. Původně slounejsou hinduisty v pravém slova smyslu). ze aspekty jediného Boha – nazývaného žily k ochraně hinduistické víry. V současHinduismus je tradičně velmi otevře- brahma, který je základ všeho, nejvyšší nosti akháry prostřednictvým svých představených - mahámandaléšvarů - spravují
nou směsicí různých životních postojů, pře- skutečnost, absolutno.
Hinduisté věří v reinkarnaci, znovuzro- jednotlivé geograﬁcké oblasti Indie po dusvědčení a víry, pouze volně spojených několika základními principy. Sami hinduisté zování. Duše po smrti pobývá v astrální ro- chovní stránce.
Bezprostředně po založení České hinnazývají své náboženství sat sanátan dhar- vině podle svých skutků a podle nich také
mou, což lze volně přeložit jako odvěký řád přijímá další tělo – může být rostlinné, zví- duistické náboženské společnosti vznikly
hinduistické obce v Praze, Opavě, Blansku, Střílkách a Frýdku Místku. Hinduistické obce jsou organizační jednotky ČHNS,
každá má minimálně 10 členů, kteří si ze
svého středu volí předsedu. Hinduistickým
obcím je nadřazeno představenstvo, které
vede ČHNS.
V roce 2004 vznikl další orgán společnosti - Hinduistický řád. Jeho posláním je
zastřešovat přípravu nových duchovních
společností a zabezpečit životní potřeby
stávajících duchovních. V současnosti má
ČHNS čtyři duchovní, z toho jednu sádhví
a jednoho svámího dlouhodobě v zahraničí. Nejvyšší představený, který vede svámie
a sádhví v duchovní oblasti, je od roku 2004
mahámandaléšvar svámí Mahéšvaránanda, který zároveň zprostředkovává zapojení ČHNS do organizační struktury hinduismu prostřednictvím výše popsaných akhár.
Dosavadní činnost ČHNS lze rozdělit
do dvou oblastí: zabezpečení potřeb členů
a příznivců společnosti a činnost zaměřená směrem k veřejnosti.
Pro své členy a příznivce pořádá ČHNS
setkání - satsangy spojené s bohoslužbou,
kde si zájemci také prohlubují znalosti reálií a hinduismu. Setkání jsou často spojena
Jeho excelence D. P. Srivastava, tehdejší indický velvyslanec v ČR při oslavě svátku
Diválí pořádaném Českou hinduistickou náboženskou společností v říjnu 2008 v Praze.
s oslavou hinduistických svátků, kterých
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Aktivity svámího Mahéšvaránandy
za mír a vzájemné porozumění
Paramhans svámí Mahéšvaránanda je iniciátorem mezinárodních mírových konferencí, modliteb za mír a mezináboženských
dialogů. V České republice inicioval mezináboženská setkání v Praze, Brně, Ostravě a Kyjově. Setkání v Praze organizovala Společnost jóga v denním životě ve spolupráci s neziskovými organizacemi a nadacemi (Výbor dobré vůle, Člověk v tísni, Klíček atd.) První takové setkání proběhlo v roce 1998 v Míčovně Pražského
hradu pod názvem Rozhovory o toleranci
a vzájemné inspiraci. Kromě paramhans
svámího Mahéšvaránandy se setkání zúčastnili profesor Tomáš Halík, pastor Alfréd Kocáb a religionista Ivan Štampach.
Každým rokem pak probíhaly mezináboženské dialogy s předními osobnostmi
hlavních duchovních směrů z České republiky a ze zahraničí v Praze a dalších městech. V roce 2003 proběhlo největší se-

tkání v pražské Lucerně po názvem „Jak
může každý z nás přispět k míru a harmonii ve světě“. Se svými příspěvky vystoupilo přes 40 významných osobností duchovního, kulturního a společenského života.
Od roku 2002 je mahámandaléšvar paramhans svámí Mahéšvaránanda iniciátorem mezinárodních konferencí „World
Peace Summit“, které jsou konány ve spolupráci s četnými mezinárodními organizacemi a významnými duchovními osobnostmi z celého světa. Součástí těchto
konferencí jsou i mezináboženská setkání
a rozhovory o globálních problémech současného světa a vzájemné pomoci při jejich řešení. Zastřešující organizací těchto
konferencí je „World Peace Council“ (více
na www.worldpeacecouncil.net) a jsou
věnované odkazu významných duchovních osobností Indie Šrí svámího Mádhavánandy a Mahátmy Gándhího. Od roku
2002 probíhají konference každoročně po
celém světě (2002 Rakousko, 2003 Austrálie, 2004 Česká republika, 2005 Chor-

vatsko, 2006 Slovinsko, 2007 Slovensko,
2008 Nový Zéland, 2009 Maďarsko, 2010
Česká republika, 2011 Austrálie).
Irena a Vojtěch Havlovi

je v průběhu roku poměrně hojně. Pro zájemce zajišťujeme provádění některých tradičních obřadů, samskár (například první
stříhání vlasů, první podání tuhé stravy dítěti apod.).
Směrem k veřejnosti ČHNS poskytuje
přednášky o hinduismu - obvykle na vyžádání škol, nebo knihoven či jiných institucí
v rámci různých cyklů představujících jednotlivá světová náboženství.
Kromě výše uvedeného se zástupci
a členové ČHNS účastní konferencí o víře,
náboženské svobodě, či dialogů mezi jednotlivými náboženskými směry. Z význačnějších akcí jmenujme například účast na
konferenci věnované 25. výroční deklarace
Spojených národů o odstranění všech forem
netolerance a diskriminace na základě vyznání
a přesvědčení, která se
konala v Praze v listopadu 2006. V témže roce
jsme se také zúčastnili
dvou setkání organizovaných Ministerstvem
kultury, která sloužila k seznámení nových
a tradičních církví navzájem a k seznámení
pana ministra Jandáka
s církvemi. V roce 2010
jsme vystoupili na konferenci Duchovní život

ve svobodné společnosti - dvacet let náboženské svobody u nás, pořádané časopisem Dingir a Husitskou teologickou fakultou UK. Jednalo se o dvě pracovní skupiny
na téma hinduismu a buddhismu, a účast na
večerní panelové diskusi.
V roce 2011 jsme se účastnili setkání pracovní skupiny pro dobrovolnictví
v církvích a následného předávání cen Dobrovolník roku 2011, kde jsme získali ocenění za Kurz jógy pro seniory a další ocenění získala jeho dlouholetá lektorka Milena Lisá za svoji obětavou práci. Celá akce
proběhla u příležitosti Evropského roku
dobrovolnictví.
V roce 2012 jsme se zúčastnili několika mezináboženských dialogů organizovaných společností Univerzální federace míru,
např. u příležitosti Týdne mezináboženské harmonie nebo Světového
dne rodiny.
Kromě těchto akcí
spolupracujeme na mírových konferencích
a me zináboženských
dialozích pořádaných
Společností Jóga v denním životě a Světovou
radou míru šrí svámího
Mádhavánandy. Jednou
z nich byla výsadba stro-

mu míru na pražském Vyšehradě v prosinci roku 2008.
Co se týče aktuálních projektů ČHNS,
asi nejdůležitější je chystané založení hinduistického chrámu v Praze za podpory místní indické hinduistické komunity. V něm počítáme s pravidelnými bohoslužbami pod vedením indického pandita.
Dále spolupracujeme na projektu mezináboženského kalendáře, který se po několika letech znovu oživil, tentokrát pod záštitou Společnosti pro mezináboženský dialog. Plánujeme také pravidelnější aktualizaci našich webových stránek a jejich postupné převedení na nový redakční systém.
V jednání je též vznik hinduistických obcí
v Českých Budějovicích a Brně.
Bližší informace, např. o článcích víry,
mohou případní zájemci získat na webových stránkách ČHNS (na adrese www.
hinduismus.cz). Plné znění základního dokumentu České hinduistické náboženské
společnosti je k dispozici na webu Ministerstva kultury.
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Společné sázení stromu na mezináboženském setkání v Chorvatsku v roce
2010. Svámí Mahéšvaránanda vpravo.
Foto: http://www.worldpeacecouncil.



Jan Lajka (*1976) je zakládající člen ČHNS, dlouholetý vegetarián a instruktor jógy. Autentické hinduistické prostředí prožil během několika delších pobytů v Indii. O hinduismu příležitostně přednáší v rámci mezináboženských konferencí a školních vzdělávacích akcí.
Kontakt: info@hinduismus.cz.

95

r o z h o v o r
Rozhovor se sádhví Parvátí

ZASTÁVKY
JSOU SOUČÁSTÍ CESTY
Zdeněk Vojtíšek
Jindra Dohnalová (sádhví Parvátí, *1958) je duší Maháprabhudíp ášramu ve Střílkách, obci
mezi Kroměříží a Kyjovem, od jeho samého počátku v roce 1994. Ášram je sídlem občanského
sdružení Český svaz Jóga v denním životě. Sádhví Parvátí je také předsedkyní představenstva
České hinduistické náboženské společnosti a předsedkyní správní rady Nadace Živoucí světlo
Maháprabhudíp satsang.
Ve svém společenství jste známa jako
sádhví Parvátí. Co znamená jméno Parvátí a jak jste k němu přišla?

Mahéšvaránandou jsem se
poprvé setkala, když jsem
byla na střední škole.

Párvatí doslova znamená „ta, která dlí na
horách“ nebo „patřící horám.“ Parvat je
hora. Jméno představuje Šakti – energii,
tvořivou sílu vesmíru. Dostala jsem jej od
svámího Mahéšvaránandy, který dává duchovní jména svým žákům, pokud mají
zájem.

Měla jste na této cestě nějaké překážky?

Jak jste získala titul sádhví?
V roce 1991 jsem byla v Indii zasvěcena jako sanjásin. Sanjás je něco podobného jako mnišské zasvěcení. Sanjásín je zaměřený na duchovní cíl a žije odříkavým
způsobem života buď v bezdomoví nebo
v ášramu.
Jak jako sádhví působíte vy?
Žiji v ášramu ve Střílkách, snažím se dělat
něco dobrého pro lidi a společnost a také
na sobě pracovat.
Jaká vlastně byla vaše cesta k józe a indické duchovní tradici?
S jógou jsem se poprvé setkala, když mi
bylo asi osm let a poprvé jsem viděla jógovou pozici. Připadala mi známá a blízká
a okamžitě jsem věděla, že mi jóga v životě pomůže. Cítila jsem, že je mojí součástí. Okamžitě jsem se o jógu a vše, co s ní
souviselo, začala zajímat. Za několik let začaly kurzy v pražské Unitárii, chodila jsem
tam asi rok, pak bohužel byly zakázané. Od
čtrnácti let jsem už jógu cvičila pravidelně. Indická duchovní tradice mi byla velmi blízká. Dokázala mi zodpovědět moje
otázky. Například jsem se nemohla smířit
s tím, že někdo trpí, je nemocný, postižený,
apod. Zákon karmy, jehož pravdivost jsem
vnitřně cítila, mi to vysvětlil. Se svámím
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Na žádné překážky si nevzpomínám. Ale určitě nebylo lehké přejít v době socialismu na vegetariánství.

Často jsem slyšel vyprávění od lidí, kteří chtěli jógu „pouze cvičit“,
a pak je zaskočila vysloveně duchovní atmosféra
ve Střílkách. Jak se vyrovnáváte s častým předsudkem Čechů, že jóga je
„pouze tělesné cvičení“?

Tak to jsem neslyšela. Lidé
si spíše duchovní atmosféru pochvalují. Nicméně pokud se někdo zúčastní kurSádhví Parvátí.
zu, jehož náplní je pouze
cvičení ásan a pránájámy,
Zámek nevlastní sdružení, ale Nadace Žitak samozřejmě cvičí jen ásany a pránájámu.
voucí světlo Maháprabhudíp satsang. MnoV ášramu máme každé ráno a večer duho let jsme se scházeli na seminářích a sechovní program, ale toho se účastní poutkáních v různých objektech. Toužili jsme
ze zájemci. Účastníci kurzů mají svůj propo něčem vlastním. Po revoluci se nám toto
gram. Pokud si to vysloveně přejí, mopřání splnilo. Objekt v poničeném stavu byl
hou se samozřejmě duchovního prograzískán jako dar od konkrétních osob. Díky
mu zúčastnit. Většina lidí, kteří cvičí jógu,
darům a obětavé práci mnoha lidí se ho daří
ví, že jóga ovlivňuje zdraví fyzické, psyudržovat jako jógové centrum a ášram a pochické i duchovní. Za dob socialismu jsme
malu postupně zlepšovat jeho stav.
jógu museli prezentovat jako pouhé těCo všechno se ve stříleckém zámku děje? lesné cvičení, tento názor zřejmě pochází
z dřívějších dob. Pravdou je, že jóga nabíŽije zde skupina lidí, která se o centrum stazí různé techniky a každý si může do svérá. Pořádáme pravidelné semináře a kurzy
ho života zařadit to, co mu je blízké. Něpro veřejnost, zájemce z jógových kurzů
kteří lidé již svou duchovní cestu mají,
a pro žáky. Staráme se o zámek a park, oboa tak v ní pokračují a jóga je pro ně inspijí je památkově chráněné.
rací, další jsou za duchovní část vděčni
a někteří o ni nemají zájem, což samozřejJaká je náplň kursů ve Střílkách?
mě respektujeme. Pokud jóga někomu poJsou to kurzy vzdělávací i odpočinkové. může ke zlepšení fyzického zdraví, tak je
Máme dětské tábory, programy pro rodiče to výborné. Každý jsme jiný a máme růzs dětmi, jógové semináře, kurzy zdravé vý- né potřeby.
živy, kurzy pro cvičitele, kurzy tvořivých
Zámek ve Střílkách má také stálé obyaktivit, apod. V létě a asi dvakrát do roka
vatele. Čím se zaměstnávají?
pořádáme mezinárodní semináře. Obecně
řečeno se snažíme pomoci lidem žít zdra- Pracují v kuchyni, v kanceláři, na zahradě, údržbě, apod. Žijí zde i důchodci, kteří
vě a šťastně.
Nacházíme se v zámku ve
Střílkách. Jak se sdružení
Jóga v denním životě podařilo získat zámek?
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s provozem ášramu pomáhají. Dále přijíždějí dobrovolníci a zůstávají různě dlouhou
dobu. Máme zde výhodu, že máme více klidu a času na vlastní cvičení než běžně zaměstnaný člověk. Kromě práce a cvičení
se lidé také věnují svým zájmům – například turistice, sportu, sebevzdělávání, apod.
Jak jóginy přijala místní komunita a jaké s ní máte vztahy?
Myslím, že vztah je dobrý. Někteří členové našeho sdružení bydlí ve vesnici a vedou běžný rodinný život. Pomáháme tak
například zachovat místní školu a školku.
V současné době je navštěvuje téměř dvacet našich dětí. Zároveň pomáháme zachovat poštu, užitek z návštěvníků našich akcí
mají i obchody. Někteří z nás se angažují
i v místních sportovních oddílech, jeden
z nás pomáhá v zastupitelstvu, další zpívá
v kostelním sboru. Jsme součástí života obce.
Svámí Mahéšvaránanda inicioval v Indii
řadu projektů pro místní obyvatelstvo.
Angažujete se jako společenství ve prospěch obce Střílky nebo v nějaké obecně prospěšné činnosti?

Svámí Mahéšvaránanda
hrál a hraje ve vašem životě jistě velkou úlohu. Jak
byste popsala vztah, který
k němu máte?
Svámí Mahéšvaránanda je
můj duchovní učitel. Velmi
si vážím jeho nesobecké a trpělivé práce.
Kolik asi má Mahéšvaránanda praktikujících českých žáků?
Za ta léta hodně. Někteří lidé
praktikují sami, jiní přestali nebo přešli jinam. Myslím, že v současnosti přijíždí na semináře asi okolo tisíce účastníků.
Odpusťte necitlivou otázku. Musíme ale počítat i
s Mahéšvaránandovým odchodem z tohoto světa. Má
ve své linii nástupce, který by se blížil jeho duchovní úrovni?

Oltář svámího Madhavánandy, učitele svámího
Mahéšvaránandy, v ášramu ve Střílkách.
Foto: Aneta Zeyvalová.

Doufejme, že to je otázka do daleké budoucnosti. Dotyčný se musí nejen blížit duchovní úrovni, ale také musí přijmout poslání být duchovním učitelem.

V posledních letech nelze přehlédnout
obvinění Mahéšvaránandy ze zneužívání, která se objevují především na internetu. Co si o nich myslíte?

V Evropě je to trochu jiné. Všichni mají
dostatek pitné vody, mají přístup ke vzdělání, lékařské péči, apod. Zde žijeme spíSvámího Mahéšvaranándu znám již téše v nadbytku.
Ale samozřejmě problémy obce jsou Myslíte, že společenství Jóga v denním měř 40 let a za sebe mohu říci, že nikdy
i naše problémy, a tak se snažíme pomáhat. životě bude mít po Mahéšvaránandově jsem neviděla ani náznak ničeho z toho,
Uvedu pár příkladů. Finančně jsme něko- odchodu jiného žijícího Mistra, anebo že o čem se píše na příslušných internetových
likrát přispěli na opravu místního barok- bude nadále rozvíjet pouze jeho odkaz stránkách.
ního hřbitova, pomáháme s jeho propaga- a odkaz jeho duchovních učitelů?
V souvislosti s těmito obviněními jsou
cí, přispěli jsme na opravu schodiště kosSamozřejmě by byl lepší žijící Mistr, ale slyšet hlasy, které hovoří o krizi v Mahétela a opravu varhan. Když jsme začínali
švaránandově světovém hnutí. Jak vážco bude, to nevím.
s budováním ášramu, někdo vykradl kostel
ná se tato krize zdá vám?
a ukradl také betlém. Naši výSamozřejmě, že tato situace
tvarníci vyrobili nový a kostelu
není příjemná. Ale na druhé
jej darovali.
straně je možné se zastavit,
Iniciovali jsme a ﬁnančně se
zamyslet se, dostat se hlouběpodíleli na přivaděči pitné vody
ji a uvědomit si, co je pro nás
do Střílek. Nezanedbatelnou podopravdové. Na seminářích ve
porou obce jsou i poplatky z přeStřílkách byla vždy krásná atnocování každého návštěvníka,
mosféra plná vzájemného pokteré obci odvádíme.
rozumění a nepozoruji, že by
Místní zájemci o jógu se mose toto změnilo. Situace možhou účastnit pravidelných cvičená vyvolává nějaké otázky
ní. Každoročně u příležitosti mea hledání odpovědí může zpozinárodního dne dětí pořádáme
malit některé naše aktivity. Ale
spolu s dobrovolnými hasiči akci
zastávky jsou také součástí
pro děti.
cesty. Věřím, že vše povede
V roce 1997, kdy byly něktek dobrému.
ré okolní obce postižené povodní, účastníci našich seminářů jez- Maháprabhudíp ášram v zámku ve Střílkách.
Děkuji za rozhovor.
dili každý den pomáhat s úklidem.
Foto: Zdeněk Vojtíšek.
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Spiritualita Vietnamců v České repubRakouští
lice je hluboce ovlivněna nám velmi vzdánáboženští
leným kulturním prostředím Dálného výpředstavitelé
chodu.
V průběhu integrace vietnamské
proti
komunity
do zákazu
české společnosti přirozeně
dochází
k
postupným
modiﬁkacím jeobřízky

jího duchovního života, schopnost inkorRakouské
ministerstvo
1. srpporovat nové
prvky dospravedlnosti
tradičního systému
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oﬁlze
ciálně
potvrdilo,
že provádění
obřízvšak
považovat
za inherentní
vlastnost
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u malýchspirituality.
chlapců z Následující
náboženských
důvietnamské
článek
vodů
není nastínit
v rozporu
s rakouským
právem.
se pokusí
celek
vietnamského
duMinistryně
spravedlnosti
Karlochovního světa
a posléze seBeatrix
bude zabývat
vá
tak zakročila
sporu,
který byl
vyprobuddhismem,
jakvejej
praktikují
Vietnamci
vokován
rozhodnutím německého soudu
v České republice.
v Kolíně nad Rýnem ze dne 27. června. To
označilo
obřízku
u chlapců
jako nezákonKulturní
prostředí
Vietnamu
né poškození těla. Rozhodnutí inspirovalo hejtmana
spolkové
Vietnamská
kultura azemě
úžejiVorarlbersko
i vietnamské
Markuse
Wallnera,
aby
nemocnicím
nanáboženské
představy
jsou
charakteristicřídil
neprovádět
dokud se
ké vysokou
mírouobřízky,
synkretičnosti.
Tasituace
vyplýzváprávního
jednak zhlediska
geograﬁnevyjasní.
cké polohy Vietnamu
Rozhodnutí
vzbudilo
obavy v židovské
na pomezí
čínského
a indického
kulturníahomuslimské
v Rakousku.
jeokruhu a zkomunitě
historického
vývoje v Na
regiojich
vystoupili
i představitelé
křesnu, vpodporu
jehož průběhu
se Vietnam
také dostal
ťanských
církví styku
a společně
vyzvali
vládu,
do intenzivního
se západní
křesťanaby
legální. Generálskouprohlásila
kulturou, obřízky
jednak zza
pragmatického
příní
tajemník
rakouských
římstupu
k víře aKonference
nadpřirozenu,
v jehož rámci
skokatolických
biskupů Peter
Schipka
pro
se jedinec při uspokojování
svých
duchovmédia
uvedl:neomezuje
„Znepokojují
všechny
poních potřeb
na nás
jeden
duchovní
kusy
o zneužití
která byla
vyvosměr či
božstvo, diskuse,
nýbrž je podle
momentállána
soudu v Kolíně
nad Rýnem
ních výrokem
potřeb kombinuje.
Další charakterisktikou
podpoře
nepřátelského
postoje
živietnamské
spirituality
je, ževůči
člověk
dovství,
nebo náboženství
v Rase obrací islámu
k nadpřirozeným
silám většinou
kousku
obecně.“
Představitel
protestantproto, aby
naplnil nějaký
svůj konkrétní
cíl.
ské
komunity
Michael
Buenker
poznameObětuje
tedy duchu
proto,
aby byl
zdravý,
nal,
že mu
protináboženský
motiv
snah
aby se
narodil syn, aby
měltěchto
dost peněz
je
zjevný
jiné postupy,
nebo
štěstíze
přiskutečnosti,
zkouškách naževysokou
školu.
které
také fyzickými
zásahy
na tělech
Zajsou
nejpůvodnější
projevy
vietnamské
dětí,
jako jebývají
propichování
uší čianimismus
očkování,
spirituality
považovány
nejsou
předmětem
takovýchto
útoků.
a kult předků.
Vietnamci
odedávna
uctíva-

Mešita ve Vídni.

Zdroj: Wikipedia.

li přírodní
útvaryžidovské
a úkazy komunity
a víra ve všudyPředstavitel
Oskar
přítomnéprohlásil,
duchy, které
je třeba
si naklánět
Deutsch
že zákon
jasně
uděluje
oběťmi, jeprávo
běžnávychovávat
dodnes. S těmito
rodičům
své dětianimispodle
tickýmináboženského
představami také
těsně souvisí
jejich
přesvědčení.
Ve uctíspování předků,
Vietnamu jednoznačně
nejlečném
apeluve
adresovaném
vládě náboženrozšířenější
náboženská
praxe.
ští
vůdcové uvádějí,
že by
bylo Vietnamci
nemožné,
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věří,
duše zemřelých
předků
po smraby vže
Rakousku
mohli žít
židé ase
muslimoti
účastní
rodinného
vé,nadále
pokudaktivně
by jejich
děti nemohly
tutoživodůta
a mohou
ovlivňovat
osud svých potomležitou
součást
jejich náboženských
tradic
ků.
Duše mají
na onomžidovskou
světě stejné
potřepodstoupit.
Rakouskou
komuniby
jako za
je lidí,
protocož
třeba
se onepatrný
ně náletu tvoří
asiživa,
9 tisíc
je jen
žitě
starat
– napopulace,
oltáři předků
zlomek
velké
kterájim
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žila do
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Přibližně
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nitu muslimů
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částico
imigranti
potřebuje
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aut, mobilních
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zákazu telefonů
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argumentu
jí
se
mohou
předkové
na své
tím,tak
ženeděje,
právo na
svobodu
od fyzické
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neštěstí.
škozeníseslat
by mělo
přednost před náboNejvýznamnějším
prvkem
indického
ženskou
svobodou, pokud
se jedná
o děti,
kulturního
vlivu
ve Vietnamu
je mahájákteré se samy
nemohou
rozhodnout
zákrok
nový
buddhismus. Dodnes je předmětem
podstoupit.
sporů, zda se buddhismus dostal do VietAmerické
církve
namu
přímo z Indie nebo
zprostředkovaně
za
Číny,
faktem
zůstává,
že
zde
pevně zapusnové
til
kořeny
a
dnes
je
nejrozšířenějším
komunikační náboženstvím. Pomineme-li buddhismus, protechnologie
jevuje se indický vliv ve vietnamském duchovním
světě
nepříliš zřetelně
v jednotliV srpnu byly
publikovány
výsledky
výzkuvých,
původně
pravděpodobně
hinduisticmu, který
provedla
americká sociologická
kých,
kultech
symbolech,
jež byly
asiinstituce
Publica Religion
Research
Institumilovány
v průběhu
postupnéhovirtuálních
dobývání
te. Byl zaměřen
na využívání
Čampy,
hinduizovaného
který se
do
sociálních
sítí ke sdílení státu,
náboženské
víry.
15.
stoletíz nacházel
střední že
a jižní
části
Celkově
výzkumuve
vyplývá,
Američtí
dnešního
Vietnamu.
věřící moderní
komunikační technologie
Čínskýjen
vliv
na vietnamskou
využívají
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míře. kulturu je
snadVětšina
nejočividnější.
V průběhu
prvního
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nevyužívá
modersíciletí
našeho pro
letopočtu
severní část
ní technologie
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s náboženskými
dnešního
Vietnamu součástí
Číny.
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ke své
nákání
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v 10. století
seAmeričaVietnam
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6%,
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skupinách,
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jich života – například i nekřesťanské rodiny
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Zdroj: www.rawstory.com

Huangová listu Taipei Times. „Naše svatba může dát naději dalším homosexuálům
a heterosexuálům pomůže pochopit, jak
buddhismus pohlíží na sexualitu.“ Místní buddhistický mistr Ših Čao-Hwei, který
předsedal obřadu, pár podpořil v rozhodnutí nejen se oženit, ale mít svatbu podle
tradičních buddhistických zvyklostí. ČaoHwei při této příležitosti prohlásil, že homosexualita není v buddhismu zakázaná.
Larry Yang, homosexuální učitel buddhistické meditace, novinářům řekl, že intimní vztah bez ohledu na sexuální orientaci,
„jsou dveře do duchovní svobody.“

Muzeum
historie
holocaustu
zmírnilo kritiku
papeže Pia XII.
Muzeum historie holocaustu v památníku
Jad Vašem v Jeruzalémě změnilo na začátku července letošního roku znění textu u panelu věnovanému vztahu Vatikánu ke Třetí říši, tedy u tématu, které již delší dobu
ovlivňuje vztahy mezi Židy a římskokatolickou církví.
Kritici Pia XII., který byl papežem
v letech 1939–1958, mu „vytýkají, že během války nevynaložil všechny prostředky k tomu, aby zastavil deportace Židů,
zatímco jeho obhájci tvrdí, že jeho opatrná diplomacie napomohla k záchraně mnoha lidských životů. Původní text v památníku uváděl, že Pius XII. „nezasáhl“, když
byli Židé deportováni z Říma. Nový říká,
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že „veřejně neprotestoval“. Panel je pojme- USA. Výsledkem výzkumu je, že Američanován nově „Vatikán“ místo „Papež Pius né mají v této oblasti jen omezené znalosXII.“ a poněkud snižuje roli hlavy katolic- ti a že postoje k náboženskému přesvědčeké církve při vyjednávání dohody o uznání ní kandidátů bude hrát v letošních volbách
nacistického režimu a zachování práv círk- minimální roli. Většina Američanů (60%)
ve v hitlerovském Německu tím, že pozna- ví, že republikánský prezidentský kandimená, že toho bylo dosaženo za působení dát Mitt Romney je mormon; byl by prvjeho předchůdce Pia XI., když Pius XII. byl ním členem Církve Ježíše Krista Svatých
vatikánským státním sekretářem.
posledních dnů zvoleným do Bílého domu.
Obě verze říkají, že se papež „zdržel Z těch, kteří jsou si vědomi, jaké náboženpodpisu spojenecké deklarace odsuzují- ství Romney vyznává, 81% tvrdí, že s tím
cí vyhlazování Židů“ v prosinci 1942. Ale nemají žádný problém nebo že jim na tom
nový text poznamenává, že v rozhlasovém nezáleží. 32% Američanů neví, že Romney
vánočním poselství tohoto roku Pius ho- je mormon, a dalších 9% jej považuje za
vořil o stovkách tisíců lidí, „kteří byli po- člena jiné tradice. Dřívější průzkumy ukásláni na smrt nebo k pozvolnému úbytku“ zaly, že u těch, kteří nevědí, že Romney je
pro jejich etnickou příslušnost. Poukazu- mormon, je méně pravděpodobné, že budou
je však také na to, že „Židé nebyli výslov- hlasovat pro kandidáta z této denominace.
ně uvedeni“.
Současný průzkum ukázal, že pouze
Mluvčí památníku Jad Vašem prohlásil, 49% Američanů pokládá současného preziže revize byly výsledkem nového výzku- denta za křesťana (ačkoli je to o 11% více,
mu, který byl z části umožněn otevřením než tomu bylo před dvěma lety). Z registroarchivu Pia XI., a nikoliv tedy tlakem Vati- vaných voličů si nyní 17% myslí, že Obakánu, který již dlouho trvá na tom, že Pius ma je muslim, 31% uvedlo, že neznají preXII. intervenoval ve prospěch Židů depor- zidentovo náboženství. Mezi republikány je
tovaných z Říma do koncentračního tábo- třicet procent těch, kteří Obamu považují
ra v Osvětimi, kde zahynuli.
za muslima.
Text expozice se dotýká
Z průzkumu dále vyplývá,
samotné polemiky ohledně
že postoje k náboženství prepapežovy role. Uvádí, že „pazidentských kandidátů nijak
pežovi kritici tvrdí, že jeho
zvlášť výsledky voleb neorozhodnutí zdržet se odsouvlivní. Nejvíce nespokojenců
zení vraždění Židů nacistics tím, že budoucí prezident by
kým Německem představubyl mormon, nalezneme mezi
je morální selhání: nedostabílými evangelikály a černýtek jasného vedení ponechami protestanty na jedné straně
lo prostor, aby mnozí spolu- Pro některé Američany a ateisty a agnostiky na strapracovali s nacistickým Ně- je mormonismus pre- ně druhé. Ale na jejich volební
kandidámeckem ujištěni myšlenkou, zidentského
preference to nemá velký vliv.
ta ne pře konatelnou
že to není v rozporu s církev- překážkou.
Republikáni a bílí evangeliZdroj: www.springvilním morálním učením“. Ale
kálové podporují Romneyho
leonline.com.
zmiňuje i papežovy obránbez ohledu na to, co si myslí
ce, kteří „tvrdí, že tato neutralita zabránila o jeho víře. Stejně tak demokraté a sekutvrdším opatřením proti Vatikánu a církev- laristé se proti němu většinou staví nikoliv
ním institucím v celé Evropě, což umožnilo kvůli jeho náboženství.

velké množství tajných záchranných prací,
které se děly na různých úrovních církve.“
Připravil Miloš Mrázek
podle „WorldWide Religious News“,
s přihlédnutím k jiným zdrojům.

Pewův výzkum
postoje
k religiozitě
prezidentských
kandidátů v USA

V roce 2009 navštívil Jad Vašem papež
Benedikt XVI.
Zdroj: www.yadvashem.org.

-

Americký „fact tank“ Pewovo výzkumné
centrum (Pew Research Center) zkoumal,
jaké znalosti mají Američané o náboženské
příslušnosti kandidátů na úřad prezidenta

NA PØÍŠTÌ

4/2012
V současném světě patrně stoupá obliba
astrologie.
O různých astrologických systémech
a školách astrologie
pojednávají články v tématu příštího
čísla Dingiru.
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rané metráky a tuny. Jeho příznivci - atlet
Carl Lewis či bývalí kulturisté Bill Pearl
a Frank Zane - pějí chválu na vitálního,
houževnatého starce.
Pozorný divák, jenž pečlivě váží předkládané informace i předimenzované činV neděli 15. 7. se na Ovocném trhu v Praze
ky, ovšem postřehne i téměř mimochodem
uskutečnil pátý ročník festivalu vozů Razmíněná fakta, která vnášejí
thajátra, který oslavuje cestu
světlo do „vzpěračské odyKrišny do chrámu. Organizásey“ o Sri Chinmoyovi. Při
torem a propagátorem celé
převodu duchovní energie
akce je Mezinárodní společdo fyzické síly guru evidentnost pro vědomí Krišny ČR
ně přeceňoval své schopnos(ISKCON Czech Republic),
ti a při zvedání se několikráhlavním mluvčím a kontaktte vážně poranil (zvláště konní osobou kazatel Chrámu Šrí
četiny). Jeho obtížnou kulhaŠrí Nitái Navadvípačandry
vou chůzi během Mírového
v Lužcích Níla Mádhava dás.
koncertu v Praze na podzim
V pravé poledne se na
2004 tedy, zdá se, nezpůsobicestu přes Staroměstské nála tíže špatné karmy publika,
městí a zpět na Ovocný trh
kterou nesl a léčil, jak tvrdili
vydal květinami zdobený
jeho žáci…
jedenáctimetrový vůz s božZe záběrů dokumentu jasstvy tažený dobrovolníky.
ně vyplývá, že při ChinmoyoPrůvod trval přibližně dvě
vě „vzpírání“ nešlo o delhodiny. Od 15h pak byl na
Ovocném trhu připraven pro- Védská svatba na pražském Ovocném trhu. Foto: Jitka Schlichtsová. ší zdvih břemena, ale o pouhé „nadlehčení“, popřípadě
gram, který měl návštěvníChinmoyovi příznivci dokáží vždy zís- o jeho nepatrný pohyb. A především, jak
kům přiblížit indickou kulturu a životkat požehnání nejvyšších míst, a tak i ten- připustil jeden z účinkujících kulturistů,
ní styl.
Po úvodních proslovech organizátorů tokrát mohli prezentovat, že výstava probí- zvedací stroje byly vlastně důmyslnými
a indického velvyslance se účastníci naladi- hala: „ve spolupráci s Městskou částí Pra- převody pák, které výrazně ulehčovaly guli zpěvem manter s dívčí skupinou Níláčala. ha 1, pod záštitou náměstka ministra prá- ruovi nejen závaží, ale i roli.
„Ale stejně musel mít sílu,“ doplnil kulNásledovala novinka letošního ročníku fes- ce a sociálních věcí Jana Dobeše v souvistivalu, kterou byla védská svatba na pódiu losti s vyhlášením roku 2012 ʼEvropským turista a objasnil tak mimoděk, proč Sri
před zraky diváků. Celý obřad byl komen- rokem aktivního stárnutí a mezigenerační Chinmoy i posmrtně stále inspiruje své
tován a vysvětlován v českém a anglickém solidarityʻ“ a že „čestným patronem výsta- žáky, aby tesali jeho jméno do mramoru.

jazyce. Níla Mádhava dás vyjádřil přání, vy je nestárnoucí legenda české kulturistiMartin Kořínek
aby se podařilo ze svatby na festivalu udělat ky Pavol Jablonický“.
Na pražském náměstí Jana Palacha byly
v dalších letech tradici. Zbytek odpoledne
vyplnily ukázky indické hudby, zpěvu, tan- ve stanu vystaveny zvedací stroje, speciálce, meditace, přednášky a módní přehlídka ně zkonstruované pro Chinmoye. Vedle exsárí a dalších indických oděvů. Návštěvní- ponátů nechyběla bohatá fotodokumentace
ci festivalu měli možnost zdarma ochutnat guruových siláckých performancí (vzepření
tradiční indické pokrmy, nakoupit si pochu- auta, slona, letadla apod.) ani jeho snímky
tiny, dárkové zboží, oděvy, knihy ze sítě s celebritami. Svéráznými výkony za hraprodejen a restaurací Góvinda i výrobky nicemi lidských sil chtěl Chinmoy zvěstovat sílu ukrytou v meditacích a v duchovz ekologické farmy Krišnův dvůr. 
ním životě. Pietní myšlenku poněkud ruJitka Schlichtsová
šil pouze býčí ryk vzpírajícího brunátného mistra, linoucí se co chvíli z reproduktorů televize. Nešlo spíše o exhibici a kult
SRI CHINMOY:
MISSION IMPOSSIBLE osobnosti?
Během doprovodného programu byl
V říjnu uplyne pět let od úmrtí Sri Chin- v Městské knihovně za přítomnosti režisémoye (Šrí Činmoje, *1931). Za svého ži- ra Sanjay Rawala a několika desítek divávota požíval tento duchovní mistr, o němž ků promítnut dokumentární ﬁlm ChallenDingir několikrát zpravoval, zvláštní úcty ging Impossibility (Čelení nemožnému;
svých žáků, kteří adorovali nejen jeho du- 2011). V přibližně půlhodinovém oslavném Sri Chinmoy v internetové prezentaci
chovní kvality, ale i mimořádné umělecké snímku doslova létají Chinmoyem navzpí- http://zvedanisveta.cz.

slavnost vozů
a védská svatba
v centru prahy

a sportovní výkony. Aktivní oddaní nadále připomínají veřejnosti svého gurua častým pořádáním koncertů a meditací v jeho
duchu. Na přelomu května a června pak
do Česka přivezli letáky a plakáty masivně propagovanou putovní výstavu „Zvedání světa srdcem jednoty“.

Tato rubrika je určena i příspěvkům, které nemusejí vyjadřovat stanovisko redakce.
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charismatického hnutí (vedeného tehdejším vikářem Českobratrské církve evangelické
Danem Drápalem) první skupina. Ta se stala součástí tehdy
O druhém červnovém víkenještě neregistrované církevní
du proběhl na pražském Vystruktury jménem Křesťanská
šehradě již sedmý ročník jaspolečenství (od roku 2002 Círponských oslav jara Bodaidžu
kev Křesťanská společenství).
macuri – „Svátek lip“. Tato
Prostějovské křesťanské
slavnost, pořádaná pod záspolečenství
se ovšem na konci
štitou Česko-japonské spominulého
století
ocitlo v krizi.
lečnosti, je zaměřena na preBěhem
ní
se
sblížilo
s Kresťanzentaci japonské kultury, jeským
spoločenstvom
Milosť
jíž náboženskou část zároveň
v
Banské
Bystrici.
Toto
slovenreprezentují liturgické prvky Kami připlouvá na pražskou Výtoň.
Foto: Grestem.
ské společenství sice vyrostlo
oslavy. Ostatně sám organizáze
stejných
kořenů charismatického hnutor Robin Šóen Heřman je buddhistickým Registrována
tí,
ale
jeho
pastor,
Jaroslav Kříž (původně
mnichem a kromě udržování dobré nálady
třicátá
třetí
z
Jihlavy),
ho
již
od
roku 1995 orientoval
zúčastněných zajišťoval i vedení liturgie.
náboženská
na
Sbor
víry
v
Budapešti.
Tímto způsobem
Letošní průběh slavnosti byl ozvláštněn
společnost
získala
teologie
i
církevní
praxe banskorozdělením do dvou dnů. Hlavní rituální
bystrického
(a
následně
i
prostějovského)
část tak proběhla v pátek večer a sobotní
Poslední čtyři náboženské společnosti, respolečenství podobu obvyklou v hnutí víry.
dopoledne by pak bylo možno nazvat ligistrované Ministerstvem kultury ČR mezi
Snadnou registraci nových církví a nádovou veselicí. Jakkoliv by mohla někoho
roky 2007 a 2012, náležejí ke křesťanskéboženských
společností pokládám za prinzklamat neúčast šintóistických kněží, kteří
mu pentekostálnímu hnutí, přesněji k hnucipiálně
správnou,
ale případ Církve víry
byli hlavním lákadlem oslav v roce 2008,
tí víry. Vedle Církve živého Boha, Církve
je
poněkud
kuriózní
vzhledem k situaci
vytvořilo rozdělení svátku do dvou dní proNová naděje a Církve Slovo života je od
na
Slovensku.
Tamní
společenství
Milosť,
stor pro novinku ve formě večerní a ranní
letošního května registrována také Církev
které
se
do
současnosti
rozšířilo
do
mnoha
meditace. Celkově tak došlo k prolnutí šinvíry. Centrem nového církevního společenslovenských
měst
(a
prostřednictvím
protóistických rituálních prvků s liturgií budství je Prostějov a jejím prvním předsedou
stějovských
také
do
Česka)
a
je
na
tamní
dhistické školy Tendai a zenové školy Sótó.
se stal Radomír Hasa, dlouholetý pastor
náboženské scéně nepřehlédnutelné, je toJiž tradiční formou rituálu je připlutí
tamního sboru Milost. Kromě Prostějova
tiž v dlouhodobém zápase se slovenským
svatostánku jarního božstva kami na nácírkev působí na dalších třinácti místech
ministerstvem kultury, které jeho registraci
plavku u Výtoně, odkud je po uvítání přeČeské republiky; místní skupiny ale někdy
(patrně kvůli velkému odporu ze strany venesen na nosítkách v průvodu na Vyšehrad.
sestávají jen z několika členů.
řejnosti) již od roku 2007 striktně odmítá.
Následně je rituálně očištěn prostor posvátCentrální prostějovský sbor má kořeny

ného okrsku prostřednictvím lukostřelby
v těsně předrevolučních letech, kdy vznikkjúdó. Po krátké liturgii usmiřování byly
la díky misijnímu působení příslušníků tzv. Zdeněk Vojtíšek
jako oběť přítomnému božstvu nabídnuty
výkony účinkujících – hráče na strunný šaPastor Kříž
misen, bubeníků taiko, ritualizované souprivítal registrácii Cirkvi viery v ČR
boje šermířů, zapálení rituálních ohňů a naV Českej republike je novo zaregistrovakonec vystoupení divadla kjógen.
ná charizmatická cirkev s oﬁciálnym plZájemci se nakonec mohli účastnit
ným názvom Církev víry. Pracovný názov
předpůlnoční meditace, kterou vyvrcholil
má Církev víry Milosť. Gratulujeme braprvní den, anebo ranní meditace při rozetom v Čechách a prajeme im veľký a slodnění, kterou započal den druhý. Dopoledbodný rozmach Božieho diela. Je smutne druhého dne bylo ve znamení předstané, že rovnaká činnosť je hodnotená inak
vení japonské kultury zblízka. Kromě bov Čechách a inak na Slovensku. Církev víry
jových ukázek šermu a střelby se předstamá úplne totožné dôrazy, hodnoty, spôsob Pastor Jaroslav Kříž na návštěvě provila i umění meče, kaligraﬁe, tanec, hudbohoslužby i spôsob oslovovania verej- stějovského společenství v dubnu 2012.
ba, čaj a tradiční jídla včetně jejich přípraFoto: milost.sk.
nosti a mnohí z jej služobníkov pochádzavy, hry pro děti a dokonce i kadeřnictví. To
jú priamo zo Slovenska z Cirkvi Kresťanské spoločenstvá Milosť. Registrácia Církvše v produkci zde žijících Japonců, kteří
vi víry trvala niekoľko mesiacov a registrácia Kresťanských spoločenstiev sa ťahá
oslavy nadšeně užívají jako příležitost k seuž šiesty rok – no vôľu k vydaniu registrácie nevidno. V tom, aby sme rástli, nám to
tkání a oživení tradic.

však nemôže zabrániť.
Milan Malý
Jaroslav Kříž, Pokračujeme - 21. týždeň, článek z 23. 5. 2012
Prezentace svátku je dostupná na internetové adrese www.
je dostupný na adrese http://milost.sk/news/clanok/pokracujeme-21-tyzden.

japonské
oslavy jara
v praze

japan.cz/vysehrad.

Tato rubrika je určena i příspěvkům, které nemusejí vyjadřovat stanovisko redakce.
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sekularizační
paradigma
v současné době
Roman Vido: Konec velkého vyprávění?
Sekularizace v sociologické perspektivě.
Brno: Centrum pro studium demokracie
a kultury a Masarykova univerzita 2011.
Před několika měsíci vydalo brněnské nakladatelství CDK obsáhlou studii mladého sociologa Romana Vido, věnovanou
jednomu z nejdůležitějších témat sociologie náboženství, tedy rozpravě o sekularizaci. Práce si klade za cíl představit parametry sekularizační debaty, nastínit její vývoj a také analyzovat epistemologický status jednotlivých verzí sekularizační teorie.
Vidova kniha bezesporu zaplňuje důležitou mezeru v české odborné literatuře.
Pojednání srovnatelné hloubky a rozsahu
o sledované problematice na českém knižním trhu dosud chybělo.
Autor v první části práce představuje
základní pojmy související s rozhovorem
o sekularizaci (včetně problematičnosti
jejich přesného výměru) a popisuje ideové souřadnice zrodu a vývoje tzv. sekularizačního paradigmatu, tedy speciﬁckého
modelu či rámce myšlení a kladení otázek,
který v sociologii náboženství na dlouhou
dobu zásadním způsobem určil převažující perspektivu bádání. Pro osvětlení okolností vzniku a postupného vývoje vědeckého rozhovoru o sekularizaci nejprve shrnuje příspěvky „předchůdců“ sekularizačního paradigmatu, tedy klasiků a zakladatelů sociologie jakožto autonomního vědního oboru.
V následující části popisuje postupné
ustavování sekularizačního paradigmatu
v šedesátých letech dvacátého století a poté
podrobně popisuje nejdůležitější příspěvky
do rozhovoru o sekularizaci mezi sociology náboženství, přičemž věnuje pozornost
všem klíčovým účastníkům této rozpravy.
V následující části autor popisuje zásadní zpochybnění sekularizačního paradigmatu v podobě problematizace jeho ideologizujících východisek, apriorních předpokladů, jen částečně opřených o výsledky empirického bádání a dalších nedostatků, jak na ně upozornili zejména američtí sociologové, resp. stoupenci alternativní
„teorie racionální volby“. Autor dokumentuje také neuspokojivost vzájemné (ne)komunikace stoupenců a odpůrců sekularizačního paradigmatu, často ústící do „sterilní
konfrontace“.
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V posledním oddíle své práce autor nabízí přehled nejnovější debaty mezi sociology náboženství, která dále problematizuje základní východiska, pojmové nástroje
a metodické postupy stoupenců sekularizačního paradigmatu a ukazuje cesty k budoucím možnostem bádání v rámci skromnějšího pojetí sekularizační teorie jako malého (tj. nikoli velkého) vyprávění, tedy
jako heuristického nástroje a badatelské
hypotézy s jistou explanační potencí, jejíž
užitečnost je ovšem podmíněná vědomím
její relativity a jejích mezí.
Vidova práce je informačně velmi hutná. Žánrově kolísá mezi kvalitní přehledovou učebnicí a vědeckou monograﬁí artikulující vlastní autorův příspěvek do sledované debaty. Podobně jako starší přehledová
práce českého sociologa Dušana Lužného
Náboženství a moderní společnost (se kterou vede Roman Vido podle svých vlastních slov vnitřní rozhovor), plní jeho studie bezesporu důležitou funkci zpřístupnění více či méně známých příspěvků do debaty o sekularizaci
pro českého čtenáře. Svou kvalitou a rozsahem ovšem Vidova
práce starší práci Dušana Lužného rozhodně přesahuje. Zároveň
ale místy trpí toutéž vadou jako
starší Lužného studie: jedná se
z velké části o popisné převyprávění obsahů děl významných
světových sociologů, v některých pasážích
snad až příliš závislé na již hotových sumarizacích, o které se autor opírá (Tschannen,
Dobblelaere etc.).
Autorův způsob prezentace nejdůležitějších příspěvků do debaty o sekularizaci
v rámci sociologie náboženství posledních
desetiletí se vyznačuje sympatickou pokorou a badatelskou poctivostí. Hovoří zcela otevřeně o problematických aspektech
a metodologických pochybeních nemalé
části příspěvků do této debaty, která v jeho
vlastním oboru zásadním způsobem určovala priority badatelského zájmu od šedesátých let dvacátého století do současnosti. Opakovaně upozorňuje na skutečnost,
že v rozhovoru o sekularizaci často panoval naprostý metodologický chaos, terminologická vágnost a ideologická schémata. Způsob kladení otázek po pravidle predeterminoval typologické třídy odpovědí. Řada dílčích teoretických návrhů nebyla opřena o veriﬁkovatelné, testovatelné
hypotézy, ale spíše o apriorní předpoklady
a reiﬁkované kategorie. Všímá si také skutečnosti, že v době takřka neomezené vlá-

dy sekularizačního paradigmatu v sociologii náboženství nabýval tento vzorec myšlení „mýtický status“. Sekularizační paradigma se předávalo z generace na generaci v rámci konkrétních seskupení badatelů,
bylo přijímáno mladými vědci s postojem
blízkým „uctívání předků“. V době, kdy
bylo sekularizační paradigma principiálně
zpochybněno, docházelo nezřídka k vzájemnému míjení stoupenců a odpůrců tohoto myšlenkového rámce a k argumentaci v kruhu. Sekularizační paradigma nabylo role a funkce „sociálního mýtu“. Jakožto mocný obraz ovládalo představivost velké části badatelů. Málokdo byl ochoten reﬂektovat skutečnost, že toto paradigma vychází z určité emancipační ideologie, která
se stala součástí sebepochopení stoupenců
modernity, tedy mimo jiné badatelské obce
sociologů. V jistém smyslu působila sekularizační teorie jako „pověra“, a její rozšíření a úspěch souvisel také s tím, že odpovídala na určitou společenskou poptávku.
V souvislosti se zmíněnými slabinami velké části návrhů
a projektů sociologie náboženství posledních několika desítek let je třeba velmi ocenit poctivost a pokoru autora předkládané studie. Málokdo mezi sociology náboženství je ochoten takto kriticky
a vlastně nelichotivě hovořit
o vlastním oboru. Některé kapitoly Vidovy
studie ovšem nepřekračují žánr zhuštěného
převyprávění učební látky (zejména kapitoly traktující mnohokrát popsané postavy
a projekty sociologie náboženství). Z tohoto důvodu není vždy jasné, kdy hovoří Roman Vido, a kdy pouze referuje o názorech
a stanoviscích badatelů, jejichž díla komentuje. Shrnutí vlastních badatelských výsledků v závěrečné části studie (str. 314-316) je
velmi hutné, užitečné a přínosné, zároveň
je však přece jen poněkud stručné a kusé,
má-li představovat hlavní autorův příspěvek do rozhovoru.
Autorova analýza teologických kořenů sekularizační debaty místy prozrazuje nedostatečnou obeznámenost s teologií.
Například způsob, jakým deﬁnuje rozdíl
mezi Schleiermacherem a Barthem, či rozdíl mezi Bultmannem a Bonhoeﬀerem (str.
39) je poněkud nepřesný a zjednodušující.
Vidova práce je zdařilá a zaslouží si
chválu. Čtenáře je zároveň třeba upozornit, že se na stránkách této knihy nedozví
mnoho nového o sekularizaci. Vidova studie vlastně vůbec není o sekularizaci, ale
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o způsobu tematizace sekularizačních procesů v sociologii náboženství. Je tedy především pozoruhodně poctivou sebereﬂexí autorova vědního oboru. Autor nabízí sociologii náboženství kritickou zpětnou vazbu a podněty k metodické revizi.
Jeho studie má pomoci vyčistit pracovní
plochu a zbavit sociologii náboženství zavádějících mýtů a nereﬂektovaných ideologických schémat, a také prohloubit mezioborovou spolupráci s příbuznými disciplínami, které rovněž tematizují proměňující se role a podoby náboženství v moderních společnostech.
Všem, kdo se zajímají o místo náboženství v současném světě, lze Vidovu knihu jen doporučit.

Pavel Hošek

esposito
u nás zatím stále
spíše neznámý
Esposito, John L., Mogahed, Dalia:
Who Speaks for Islam? What a Billion of
Muslims Really Think. New York: Gallup
Press, 2007. 204 s.
Výzkum jedné z největších amerických
výzkumných společností, Gallup, začal po
útocích na Světové obchodní centrum a budovu Pentagonu v roce 2001. V letech 2002
– 2007 probíhala série sociologických průzkumů formou dotazníků a osobních rozhovorů, které prováděly stovky badatelů
po celém světě. Závěry výzkumu zpracoval jeden z nejvýznamnějších soudobých
amerických islamologů John L. Esposito
a ze strany Gallupu mu sekundovala vedoucí oddělení výzkumu v islámských zemích
Dalia Mogahedová.
Úvod je věnován uvedení do problematiky soudobé prezentace islámu. Autoři zde
vysvětlují fatální zkreslenost obrazu muslimů a islámu a s ní spojenou neinformovanost obyvatel, která způsobuje, že ideály a činy malé skupiny lidí jsou považovány za obecně sdílené názory.
Kniha je členěna do pěti kapitol. Každá kapitola se věnuje jedné tematické oblasti, na niž byli muslimové dotazováni.
První kapitola se zaměřuje na téma muslimské identity či spíše deﬁnování, kdo
je to vlastně muslim. Zde autoři ve zkratce uvádějí některé reálie soukromého, veřejného a hlavně duchovního života obyvatel v muslimských zemích. Tato kapitola je tedy spíše stručným uvedením do islámu jakožto náboženství (autoři se věnují
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i teologickým interpretacím džihádu) i do
islámské kultury.
Následuje kapitola věnovaná otázkám
veřejné správy. Velmi často zaznívají z úst
politiků varování před teokracií, kterou
podle nich islamizace veřejné správy nutně nese. Výsledky výzkumu však ukazují,
že hlavní touhou občanů je obecně dosažení svobodných voleb, transparentních veřejných ﬁnancí a implementace alespoň těch
nejdůležitějších předpisů práva šarí’a (bankovnictví, dědické
a rodinné právo, obecné zásady
veřejného života). Často se objevovalo velmi kritické hodnocení
výkladů některých jeho předpisů,
které bývají zneužívány vládami
k represi obyvatel.
Další kapitola se zabývá radikalismem, tedy především deﬁnicí, jaké jsou základní ideje a cíle skupin radikálně interpretujících islám. Ukazuje také, jak většinová populace hodnotí ozbrojený džihád a jaké vlastně chová vztahy
k tzv. západní kultuře. Autoři se zde také
pouští do velmi přímočaré analýzy historických i politicko-ekonomických příčin vzniku radikalismu a nešetří kritikou západních
politiků, kteří nesou spoluodpovědnost za
současný stav.
Čtvrtá kapitola pojednává o postavení žen a jejich představě o životě. Výzkum
mezi ženami ukázal až překvapivé výsledky, především vysokou míru vysokoškolsky vzdělaných žen a jejich relativní sebevědomí. Velmi inspirativní je jejich vědomé upřednostňování rodiny před kariérou, což bývá často vykládáno jako nátlak
patriarchální společnosti. Výzkum rovněž
ukázal, jak zásadně rozdílné jsou životní
priority muslimek od priorit Američanek či
Evropanek – většina žen touží nejprve po
míru a bezpečnosti ve své zemi, aby mohly v klidu žít se svými rodinami. Kariéra
či práva veřejného života stojí až poměrně
daleko za nimi.
Poslední kapitola je věnována možnostem soužití islámské a euro-americké kultury a zejména vzájemnému porozumění. Výzkumy ukázaly, jak vysoce si dokáží muslimové cenit západních hodnot svobody
a demokracie, ale zároveň jak hluboce dokáží Západem opovrhovat pro jeho morální
pokleslost a pokrytectví. Autoři zároveň vyvozují, že informovanost o skutečném stylu života a smýšlení na obou stranách není
valná a jeví se jako výzva do budoucna.
Závěr knihy obsahuje dvě přílohy. Jedna shrnuje metodologii, kterou byl výzkum

prováděn, a charakterizuje výzkumný vzorek populace a druhá je spíše prozaicky pojatým vyprávěním o cestě k prvním dotazníkům a o některých zvláště zajímavých
zkušenostech z výzkumu samotného.
Kniha je pojata popularizačně, aby byla
přístupná co nejširšímu spektru čtenářů.
Akademická veřejnost ji proto může považovat za až příliš jednoduchou. Přesto se
domnívám, že její poselství není třeba vykládat akademikům, ale lidem,
kteří se o islám, politiku a soužití kultur zajímají, avšak postrádají hlubší znalosti reálií. Protože výzkum byl publikován i po
částech, některé informace nejsou zcela nové, ale přesto jsou
v některých bodech velmi aktuální. Nejpůsobivější jsou úvahy
o možném vzniku revolučních
hnutí mezi nespokojenými obyvateli diktátorských států, které loni došly svého
naplnění.
Publikaci lze obecně hodnotit velmi
pozitivně. Její obsah se nedopouští přílišných zjednodušení, a přesto není nadměrný.
Přehledné rozvržení textu zároveň usnadňuje orientaci v poměrně složitých a provázaných údajích. Jediné, co evropského
čtenáře nepotěší, je silná ﬁxace na americké prostředí, kdy autoři výsledky výzkumu
srovnávají s výzkumy prováděnými v USA.
Samozřejmě je toto zkreslení pochopitelné, ale výsledek srovnávání je pro Evropany poněkud nicneříkající. Přesto se domnívám, že by kniha byla úspěšná i v českém
překladu a pomohla tak rozptýlit často iracionální soudy veřejnosti o muslimech a islámu. Bohužel, zatím žádné nakladatelství
o překlad neprojevilo zájem. 
Kateřina Děkanovská

zdroj
pro studium
křesťanské
démonologie
Johann M. M. Einzinger: Démonologie.
Praha: Nakladatelství Vodnář 2012. 84 s.
V edícii Bibliotheca Horev vydavateľstva
Vodnář vyšla začiatkom tohto roku publikácia s názvom Démonologie neboli Systematické pojednání o ďáblově přirozenosti a moci, o znacích, na jejichž základě lze
velmi snadno odlišit předstíranou posedlost
a posedlost sebeklamem od skutečné posedlosti, a rovněž o přirozených prostředcích,
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které v protikladu ke Gassnerovu pojetí
ďábla bezpečně zapudí většinou příznaků.
Autor Johann M. M. Einzinger vydal
Démonologiu v roku 1775. Útla knižka sa
člení na tri časti. Prvá časť je hlavná, obsahuje preklad pôvodného diela z roku 1775.
V druhej časti je Dodatok k démonologii,
ktorá nadväzuje na pôvodný spis a približuje exorcizmus na príklade kňaza Gassnera, bývalého farára z Klösterlu. V záverečnej tretej časti sa nachádza doslov
O úvaze hermetiků, dobré proti ďáblu od
Lukáša Loužeckého.
Prvá časť Démonologie na
päťdesiatich stranách a 51 kapitolách zachytáva postoj autora k problematike diabla a šíreniu povier v spoločnosti 18. storočia. Okrem kresťanskej dogmatiky sa autor opiera o názory
ﬁlozofov od Platóna až po svojich súčasníkov. Práve pokusom
o vysvetlenie pôvodu diabla sa začína Einzingerov spis. Dôvod vidí v manicheizme,
ktorý hovorí o dvoch odlišných zdrojoch,
príčinách dobra a zla. Výsledkom tejto náuky je bezbožnosť a poverčivosť ľudí. Einzinger má dvojitý pohľad na pôsobenie diabla, a to politický (škodlivosť štátu) a teologický (chýbajúci základ v pravej viere
a dôvere v Boha). Možnosť o zlepšenie stavu vidí v práci teológov. V siedmom článku začína uvádzať príklad práce bývalého
farára v Klösterle, pána Gassnera, ktorý
sa pokladal za očitého svedka diablových
skutkov a exorcistu. Liečil ľudí, ktorých
posadol diabol, čo sa prejavovalo rôznymi chorobami ako sú kŕče, dna, zmätenosť
a tranz a podobne.
Einzinger v ďalších kapitolách spochybňuje liečebné metódy kňaza Gassnera a podrobne sa venuje vysvetleniu záhad-

ných ochorení, ktoré podľa jeho názoru nemusia mať príčinu v pôsobení temných síl.
Rozlišuje posadnutosť diablom, posadnutosť sebaklamom a predstieranú posadnutosť. Pri prvej môže zasiahnuť teológ, pri
druhom type posadnutosti je nutné pomocou šetrných psychologických metód pomôcť pacientovi prekonať sebaklam. Predstieraná posadnutosť má za účel oklamať
svoje okolie (§ 34–37). Autor uvádza, že
diabol nemá moc niekomu ublížiť. Nemôže zhmotniť svoje myšlienky do skutkov,
pretože je len duch, nevlastní telo ktorým by mohol konať
(§ 22–25). V minulosti sa tradovalo, že diabol môže do tela
zaviesť rôzne neželané predmety ako klince, vlasy, sklo, tŕne
a podobne, ktoré môžu spôsobiť smrteľné bolesti (§ 40). Enzinger tieto javy popiera. Spis
uzatvára ﬁlozoﬁckými úvahami
o diablovi, využíva pri tom vysvetlenia karteziánov, leibniziánov, stúpencov Aristotela, scholastikov a okkasionalistov. V závere spisu je súhrn autorovho bádania o diablovej podstate z hľadiska teológie, metafyziky, fyziky, histórie aj gramatiky.
Druhá časť, Dodatok k démonologii, je
venovaná uplatneniu Démonologie na odhalenie kňaza Gassnera a jeho zázračných
kúr, osvetlených autentickými dokladmi
a potvrdených očitými svedkami. Autor
dodatku je neznámy, pravdepodobne P.
Ferdinand von Sterzinger. V 26. článkoch
vyvracia očité dôkazy podporujúce liečiteľské schopnosti kňaza Gassnera z Klösterlu. Príkladom sú písomné materiály
o zázračných uzdraveniach, ktoré boli napísané anonymne, takže ich relevantnosť je
pochybná. Autor si kladie otázku, či choroby, ktoré sú údajne spôsobené diablom,

v skutočnosti nie sú predsa len obyčajné
prirodzené choroby (§ 14). Ďalej sa zaoberá
aj otázkou sebaklamu a vymietania diabla
tam, kde žiadny nie je (§ 17–18). Kňazovi
Gassnerovi tieto aktivity vyčíta a zavrhuje ich. V ďalších kapitolách sa autor, rovnako ako Johann M. M. Einzinger, zaoberá ﬁlozoﬁckými otázkami. Jeho snahou je
vysvetliť zjednotenie duše s ľudským telom
na základe aristotelovskej, karteziánskej
a leibniziánskej hypotézy. Vo svojom dodatku k Démonologii sa pokúša vysvetliť podstatu diabla, ktorú chápe rovnako
ako dušu bez tela, bez ktorého nemôže konať (§ 26).
Doslov O úvaze hermetiků, dobré proti
ďáblu, napísal Lukáš Loužecký a venuje sa
v ňom predstave diabla v dnešnom svete.
Autor vníma rovnaké zanietenie pre predstavu diabla tak u barokového, ako aj u súčasného človeka. Z hľadiska hermetizmu
ho považuje za blud. Rozoberá tri druhy
posadnutosti kategorizované Einzingerom
(skutočná, sebaklamná, predstieraná), ktoré ďalej analyzuje.
Celá kniha je v poradí ôsmy zväzok edície Bibliotheca Horev. Najväčším pozitívom je možnosť štúdia samotného spisu
Démonologie v českom jazyku. Kniha prináša pohľad osvietenského človeka na diabla, čarodejníctvo a ich možnosť poškodiť človeka. Snaží sa o vysvetlenie na základe rácia, čo dielu dáva charakter osvietenského diela.
Kniha približuje myslenie intelektuálnej vrstvy 18. storočia súčasnému čitateľovi. Uľahčuje prístup k tomuto pramennému
materiálu širšej vrstve publika. Ostáva len
dúfať, že v ďalších vydaniach tejto edície
sa otvorí priestor pre rovnako zaujímavé
historické dokumenty.

Zdenka Bencúrová

Dokončení článku
ze stran 85-86.

10 Interná komunikácia s Jacquesom Héliotom, prezidentom AVREF (Asociácia náboženského života a rodiny),
zo dňa 4. 4. 2006.
11 Vyjadrenie maďarskej konferencie biskupov z roku
2006, adresované Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví
v Bratislave.
12 Propagačný leták Mariánskych sestier v tlačenej forme a na adrese http://marianske-sestry.mariales.com/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=55.
13 http://www.rehole.sk/zeny/index.php?mod=page&id=
20&menu=15
14 http://www.magniﬁcat.sk/2011/04/male-sestry-sedembolestnej
15 Matka Myriam na duchovných cvičeniach v kláštore
v Drienovci 23. 6. 2012.
16 http://tunde-szentes-doc.monsite-orange.fr/page6/index.html
17 Reportáže v relácii Orientácie 4. 4. 2010 na STV2
a 6. 5. 2012 na RTVS2.

18 http://www.stv.sk/online/archiv/orientacie?date=
2012-05-06&id=48967
19 http://www.protestinfo.ch/20010531600/des-violences-au-sein-dune-communaute-catholique-fait-craindre-une-grave-derive-sectaire
20 „Sektárske odchýlky“...
21 Osobné svedectvo bývalej dlhoročnej členky Mariánskych sestier, databáza o. z. Integra – Centrum prevencie v oblasti siekt.
22 Matka Myriam na duchovných cvičeniach v kláštore
v Drienovci 23. 6. 2012.
23 Osobné svedectvo, tamtiež.
24 Osobné svedectvo, tamtiež.
25 Osobné svedectvo, tamtiež.

4 „Sektárske odchýlky“ v Katolíckej cirkvi, denník
Le Monde, 22.02. 2001, http://www.protestinfo.ch/
20010529590/ge-laﬀaire-met-les-freres-de-saint-jeandans-lembarras.
5 Xavier Ternisien, Vyšetrovanie sektárskych odchýlok
v katolíckej cirkvi, Le Monde, 28. 1. 2001, http://www.
prevensectes.com/soeursmariales.pdf.
6 http://www.prevensectes.com/gris1.htm, http://perso.
wanadoo.fr/jccabanel/mt_rubrique_breves.htm
7 Jean-Noël Cuénod, Komunita Sv. Jana – „mali sivi“,
Tribune de Genève, 8. 6. 2004, http://www.prevensectes.com/gris2.htm.
8 Fréderic Blanc a Damien Lepetitgaland, Informacie
z regionu Loire, Le Progrès, 6. 4. 2005, http://www.prevensectes.com/soeursmariales.pdf.
9 Le Progrès, 6. 4. 2005, http://www.ccmm.asso.fr/spip.
php?article779.
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KONEC VĚKU
SVĚTOVÝCH NÁZORŮ?
Jan Lukavec
„Je trestem žít ve století náboženských válek. Intolerance je jejich vůdčím rysem. Dokonce i ti,
kteří hlásali pluralismus svých vlastních ne-ideologií, nepovažovali svět za dostatečně velký na
to, aby dovoloval stálé soužití s konkurenčním sekulárním náboženstvím“. - Tato slova nacházíme v úvodu vlivné knihy Erica Hobsbawma Věk extrémů.1 Naznačují, že války a masakry do
té doby nevídaných rozměrů, k nimž došlo ve 20. století, byly i projevem prudkého střetávání
ideologií, které jistě existovaly již dříve, ale až v této době se přetransformovaly do podoby
monolitních, univerzálních a netolerantních „světových názorů“.
Původ pojmu světový názor přitom mů- svoji vlastní, výlučnou a uznávanou stra- nejdůležitějším nacistickém propagandisžeme stopovat až ke Kantovi či Fichtemu nu a stejně tak přizpůsobení veškerého ve- tickém spisu. V tomto ﬁlozoﬁcko-histoa Schellingovi, Heidegger ovšem označuje řejného života podle jejích představ. Tato rickém díle, plném svérázného mysticismu
za „věk světonázoru“ celý novověk. Co je strana nemůže strpět další existenci před- a fantastických spekulací o Atlantidě, Ropřitom pozoruhodné, je to, že zastánci pro- stavitelů starých pořádků. To samé platí pro senberg píše, že mezi různými světovými
ti sobě stojících světových názorů si navzá- náboženství. Také křesťanství se nemohlo názory se nemůžeme rozhodovat dle toho,
jem často status „světového názoru“ upírali. spokojit stavbou vlastního oltáře, ale mu- považujeme-li je za správné či nesprávné,
selo nutně přikročit k ničení pohanských můžeme se pouze přiznat k tomu světovéoltářů. Pouze z této fanatické netrpělivos- mu názoru, který „odpovídá našemu rasoFanatická netrpělivost
ti se mohla vytvořit nová víra a tato netr- vému původu“.6
světového názoru
Jestliže Rosenberg poprávu tvrdí, že nePojem „světový názor“ hrál velký význam pělivost je pro její vznik dokonce podmínv myšlení A. Hitlera. Ten se jím zabýval na kou. Politické strany mají sklony ke kom- existuje věda bez předpokladů, pak v dumnoha místech svého Mein Kampfu. Svůj promisům, světové názory nikdy. Politické chu pokleslého rasismu dále vysvětluje, že
„nový světový názor“ přitom dával do kon- strany počítají s protihráči, světové názory věda je „germánský rasový výtvor“, výsledek „jedinečného způsobu, jímž byly klatrastu především s tím starým, liberalistic- proklamují svoji neomylnost“.3
Výslovně také doznává, že se lze „po- deny otázky vůči jsoucnu“. A ze všech jedkým: „Vy, s vašimi zásadami parlamentního obchodu s hovězím, jste napomohli za- učit od katolické církve, i když systém je- notlivých světových názorů je pak pro něj
vléct národ do propasti; ale my stavíme, jího učení se v mnoha bodech – a částečně nejdokonalejší právě germánský světový
útokem a prostřednictvím nastolení nové- zcela zbytečně – dostává do kolize s vědou názor. Jednou z jeho základních složek je
ho světového názoru stejně jako fanatic- a výzkumem, není ochotna obětovat ani je- uznání dvou odlišných oblastí jsoucna: obkou, neústupnou obranou jeho zásad, naše- dinou slabiku ze svých zásad. Toto učení lasti přírody a oblasti svobodného tvůrčího
mu národu schody, po kterých jednou vy- velmi správně rozpoznalo, že jeho odolnost ducha. Proto se podle něj u Germánů nástoupí opět vzhůru do chrámu svobody“.2 nespočívá ve větší přizpůsobivosti k vědec- boženství nemůže dostat do rozporu s věVlastně s obdivem se Hitler vyjadřuje kým výsledkům, které jsou ve skutečnos- dou. Světový názor je totiž podle Rosenberk těm věroučným systémům, které doká- ti vždy rozkolísané, nýbrž v silném setrvá- ga jen tehdy pravdivý, jestliže se „pohádzaly rázně skoncovat s názorově protiklad- ní na jednou stanovených dogmatech, jež ky, pověsti, mystika i ﬁlosoﬁe dají navzájem přepojovat, jestliže různým způsobem
nými směry. Tak marxismus, který je podle celku propůjčují charakter víry“.4
Na okraj uveďme, že následující vý- vyjadřují totéž“ – což plně splňuje ovšem
Hitlera „zkrácený duchovní extrakt obecně
platného světonázoru“, měl „také cíl a zná voj vztahu církve a vědy dal Hitlerovi za jen germánský světový názor.7
také konstruktivní práci (i když se přitom pravdu, což mimo jiné dokazuje pravdivost
jedná pouze o zřízení despocie světového slov J. Festa, podle něhož se uprostřed pře- Vytloukání názoru názorem
ﬁnančního židovstva) a sedmdesát let pro- hnaně výstředních myšlenek Mein Kampfu Tento „světonázorový“ aspekt nacismu pak
váděl kritiku, a to kritiku zničující, rozklad- „nacházejí bystré úvahy, jež pramení z hlu- ovšem velmi tvrdošíjně zamlčovali autoři
nou a neustále se opakující, až tento starý boké iracionality a nezřídka pojmenováva- marxistických protinacistických polemik,
stát tato věčně leptající kyselina vyčerpa- jí skutečnost velmi výstižně a působivě“.5 i když ze zpětného pohledu vyvstávají nePokud Hitlerův současník hledal ﬁloso- přehlédnutelné podobnosti či shody: nacisla a přivedla k pádu. Teprve potom přišlo
na řadu takzvané ’budování‘. A bylo to sa- ﬁčtější zdůvodnění nacistického světového mus i marxismus se prezentovaly jako jedinázoru, našel je v díle Der Mythus des 20. né „vědecké“, oba systémy byly současně
mozřejmé, správné a logické“.
Světový názor je totiž podle Hitlera „ne- Jahrhunderts: Eine Wertung der seelisch- i pokusem o totální změnu světa.
Kupříkladu Robert Kalivoda (1923–
trpělivý a nemůže se spokojit s rolí jedné geistigen Gestaltenkämpfe unserer Zeit od
strany vedle druhé, ale vyžaduje velitelsky Alfreda Rosenberga, vedle Mein Kampfu 1989) téměř celou svoji dizertaci Ideolo-
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gie německého nacionálního socialismu
věnoval právě Rosenbergovi coby „vlastnímu tvůrci ideologie“,8 dodnes se přitom
jedná o nejrozsáhlejší český text o Rosenbergovi. Ovšem žádný pokus o vypořádání se s nacistickým světovým názorem
z hlediska marxistického světového názoru
u Kalivody nenajdeme. Ani Arnošt Kolman
(1892-1979) se ve spise Ideologie německého fašismu o podobnou konfrontaci nepokouší, možná záměrně, aby ony shody nevyšly najevo. Naopak sám skoro rasisticky zdůvodňuje nacistický světový názor německým puntičkářstvím: „Nacisté počítali s tím, že průměrný Němec je puntičkář,
vydresurovaný v biﬂování učitelem a pastorem ve škole…, a proto potřebuje schéma, které by se mu mohlo vtloukat do hlavy. Proto není nic divného, že v německé
fašistické literatuře zaujímají systematické
výklady nacistického světového názoru důstojné místo“.9
V zájmu zvětšení rozdílu mezi marxistickým
a nacistickým světonázorem musí nacistická ideologie získat u Kolmana
vskutku obludnou (a nevěrohodnou) povahu: „to, že
nacistická ideologie mohla nabýti podoby jakéhosi systému, vysvětluje se
výhradně tím, že cíl, kterému sloužila, byl jediný
a stálý. Klamání, tmářství
a nenávist k člověčenstvu,
nejukrutnější teror a nejnelidštější výbojná válka,
to je to, co stmelilo nacistickou ideologii v jednotný systém“. Kolman také vyčítá nacistům,
že se „demagogicky odvolávají na známý
výrok Goethův Was fruchtbar ist, allein ist
wahr (Co plodné je, to je pravdivé)“, čímž
ale Goethe chtěl podle Kolmana „jen vyjádřit hluboký princip vědeckého materialismu, že jedině praxí, chápanou jakožto historická tvůrčí činnost lidstva, se dokazuje
pravdivost teorie“. Podotýkám, že souhlas
obou ideologií s touto myšlenkou je podle
mne naopak zákonitý a logický a její zneužití nacismem bylo stejně demagogické
jako v případě komunismu.10
Mnohem později ještě další marxista Ivan Hodovský (1938-2009) psal o nacismu v knize Světový názor v ideologické
konfrontaci, v níž má příslušná kapitola příznačný název Rozklad buržoazního vědomí ve světovém názoru německého nacismu
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a fašismu. Ani zde – navzdory názvu – k nějaké hlubší a opravdové konfrontaci nedochází, autor jen rekapituluje, že u nacistů je
„hlavní pramen poznání intuice, jedinečný,
neopakovatelný náhled do podstaty, kterého je schopen jedině vůdce“. Podle Hodovského „absurdní a nelidská ideologie, které dal Rosenberg zaznít v Mýtu 20. století, zřetelně ukazuje, do jak slepé uličky se
dostala buržoazní ﬁlozoﬁe života a životně ﬁlozoﬁcký světový názor“.11
Víra jako světový názor
Ovšem i křesťanství se v 19. a v 1. polovině 20. století proměnilo – podle mnohých
teologů k vlastní škodě – ve světový názor.
Podle Tomáše Halíka církev dokonce už od
Tridentského sněmu do určité míry zeslabovala svou „katolicitu“ (ve smyslu všeobecnosti a plurality), když příliš zdůraznila ty prvky, které reformátoři napadali. Ka-

tolicismus (dle Halíka „onen podivný útvar
kontrakultury proti modernímu světu v letech 1848–1958“) už „tuto katolickou otevřenost nahradil ’-ismem‘, ideologií mezi
jinými; onen ’racionalismus‘ novotomismu do značné míry kopíroval novověké
úsilí o ’jasné a zřetelné ideje‘ a připodobnil se tomu, proti čemu bojoval (např. pozitivismu)“.
První katolické pokusy o vytvoření explicitního „katolického světového názoru“
můžeme najít u německého jezuity Leopolda Foncka (1865-1930), jenž roku 1908 vydal knihu Katholische Weltanschauung und
freie Wissenschaft. Byla to polemika s rakouským právníkem Ludwigem Wahrmundem (1860-1932), jehož řeč z roku 1908,
vzápětí vydaná pod názvem Katolický názor světový a svobodná věda: populárně

vědecká přednáška se zřetelem na syllabus Pia X. a encykliku „Pascendi Dominici Gregis“: po konfiskaci upraveno dle
proved. líčení o námitkách vyvolala velkou odezvu, ba přímo aféru. Řeč vzbudila velkou nevoli církevních představitelů
i pouliční nepokoje (motivované částečně
také antisemitismem), situace se uklidnila až poté, co byl Wahrmund přeložen do
Prahy (kde pak učil na německé univerzitě až do své smrti).
Na Wahrmundovu obhajobu v tehdejším parlamentu naopak rozhodně vystoupil Tomáš Garrigue Masaryk, jehož řeč byla
posléze rovněž vydána (Věda a církev: církevně politický význam Wahrmundovy affairy). Wahrmund ve svém textu zdůrazňoval (a snad poněkud zveličoval) „neslučitelný rozpor mezi vědou a katolickým světovým názorem“. Poukazoval přitom třeba na tradiční starozákonní verzi stvoření
světa, totiž že země je podle
těchto legend plochá a svět
byl stvořen před 6000 lety.
Více vhledu a snahu o dialog v téže době ovšem neprojevili ani církevní (katoličtí) polemici. Kapitulní vikář Adolf Šelbický v drobném spisku Moderní a křesťanský názor světový píše, že
„původ a důvody moderního
názoru světového nehledejme v jeho vyhlášené vědeckosti. Jeho poslední důvod
vězí v odboji člověka proti
Bohu – boji tak starém, jako
jest pokolení lidské“.12 Šelbického text je poznamenán
až manichejistickým pojetím světa, v němž „moderní světový názor“
slouží jako souhrnné a jednoduché označení všeho zlého a ďábelského.
Poněkud propracovanější byl pokus katolického faráře Josefa Šmejkala
(1867–1938), který se ve svém dvoudílném Křesťanském názoru světovém v rámci „objasnění a obhájení názoru křesťanského za doby nynější“13 snaží poctivě vyrovnat třeba i s jevy jako somnambulismus či sugesce. Šmejkal píše v souvislosti s mytologiemi a náboženstvími jednotlivých pohanských národů třeba i o „přípravě lidstva na Vykupitele“, ale umění a literaturu nechává zcela stranou. Totéž platí i o ostatních spisech, které u nás v meziválečném období vycházely o vztahu obou
„světových názorů“, ať už je psali zástupci
kterékoli ze stran.
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Výjimku tvoří třeba F. X. Šalda, který
psal již roku 1909, že „dnešní názor světový a názor nábožensko křesťanský stojí
příkře proti sobě“, a v tomto sporu se postavil na stranu pravého umění a náboženství proti umění, které se „vyrábí, kupuje se
a platí se jako požitek“.14 V Německu v téže
době velkoryse rozvíjel koncepci křesťanského světového názoru Romano Guardini.
Citovat dále můžeme Holanďana Henriho van den Bergh van Eysingu (1868–
1920), „náboženského socialistu“, který
se rozešel s církevním učením. Do češtiny
byla přeložena jeho kniha Věda a vědecký
názor světový. Tři přednášky: věda, náboženství, umění. Autor v ní postuluje tezi, že
„vědecký světový názor“ nemusí být a není
v rozporu s náboženstvím; vědecké metody a vědecké vize jsou podle něj „metody
sjednocování a nutnosti a právě proto také
metodami svobody a vývoje. Vědou a s vědou dostáváme se v sousedství božnosti,
náboženství“.15
Vědecký světový názor
V období následujícím poté, co i česká společnost poznala důsledky praktické realizace „nacionálně-socialistického světového
názoru“ u nás na desítky let převládla ateistická propaganda, jež hlásala, že jediným
vědeckým světovým názorem je marxismus-leninismus a žádný jiný vědecký světový názor „není myslitelný za jeho hranicemi“.16 Zřejmá byla též snaha nahradit
„zastaralý“ světový názor novým, marxistickým. Přitom už František Václav Krejčí
(1867-1941), který v Čechách napsal první spis o světovém názoru (Jak vznikal moderní názor světový, 1899 nebo 1900), se
zabýval čímsi podobným. V knize Světový
názor náboženský a moderní Krejčí přiznával, že člověk nemůže žít „pouhou nevěrou“,17 staré náboženství měl u něj nahradit haeckelovský monismus,
u komunistů se pak touto
novou „vírou“ stával marxismus-leninismus.
Jiří Cvekl (1919 - 1995)
se kupříkladu v 60. letech
dovolával i některých významných „konvertitů“.
Psal, že „vývoj v naší lidové
demokracii přinesl řadu případů, kdy i vysloveně staří
lidé úplně změnili světový
názor a své smýšlení. Například sedmdesátiletý profesor práva Emil Svoboda,
který v minulosti se přihla-
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šoval k nejrůznějším idealistickým světovým názorům, počínaje pozitivismem
a konče buddhistickou ﬁlosoﬁí, po důkladném prostudování Leninova hlavního díla
a pod vlivem revoluce přešel k marxistickému světovému názoru“.18 A jestliže si
religionista Otakar Pertold (1884–1965)
ještě roku 1947 povzdechl, že i „vyslovení ateisté žehrají na to, že při úřední registraci životních událostí není obřadů“, že je
ale „velmi nesnadno si představit, jaké by
tyto obřady měly být, když není tu důvodů k nadbytečným úkonům“,19 pak Cvekl
později námitky „citového vyžití“ občanů
odbývá slovy, že „citový život lidí se rozvíjí primárně v pracovní činnosti a společenských vztazích lidí.“20
Přeložena do češtiny ovšem byla roku
1960 i kniha O vědeckém světovém názoru a náboženství od Rolfa Kirchhoﬀa, poukazující na velkou nejednotnost soudobých německých teologů ohledně chápání světového názoru: zatímco jedni tvrdili,
že „náboženství je jediným světovým názorem, protože určuje obecně platné normy
pro chování“, jiní namítali, že činit z křesťanství světový názor je „zásadní chybou“,
protože v bibli nenajdeme učení o Bohu,
o světě nebo o člověku, pravda není v evangeliu „věcí“, se kterou se setkávám jako
s objektivní skutečností, ale je „osobou“
(dnes podobné pojetí zastává u nás T. Halík
či ﬁlosof Z. Kratochvíl). Z toho Kirchhoﬀ
vyvozoval, že tyto raﬁnované ideologické
„manévry“ měly jen zastřít fakt, že náboženství je samo o sobě nepřítelem vědy, zatímco „dialektický materialismus je v protikladu k tomu s jednotlivými vědami spjat
vzájemnými vztahy, je sám vědou“.
Analogicky se ovšem protivníci marxismu – z různých myšlenkových pozic –
pokoušeli prokázat, že ona údajná „vědeckost“ marxismu a jeho přímé založení na

zkušenosti jsou zcela iluzorní. Významný
odpadlík od komunistické víry Wolfgang
Leonhard takto vzpomínal na svůj pobyt
v Rusku, kam museli s matkou roku 1935
uprchnout z Německa: „Má matka byla
zatčena, byl jsem svědkem zatýkání mých
profesorů a přátel a pochopitelně jsem si již
dávno všiml, že sovětská realita vůbec neodpovídá tomu, jak ji prezentovala Pravda. Ale nějak jsem tyto věci, stejně jako
své osobní dojmy a zkušenosti, odděloval
od mého zásadního politického přesvědčení. Bylo to téměř, jako by zde existovaly
dvě roviny: rovina každodenní, a jiná rovina hlavní stranické linie, kterou jsem stále, navzdory mnoha pochybám, považoval v zásadě za správnou.“ Leonhard byl
blízkým spolupracovníkem W. Ulbrichta,
s komunismem se ale vnitřně rozešel, roku
1949 uprchl přes Prahu do Jugoslávie a pak
do SRN, kde vydal knihu Revoluce požírá
svoje děti, z níž pochází citovaná ukázka.
Komunismus jako náboženství
Ovšem už dávno předtím napsal roku 1920
o bolševismu Bertrand Russel v knize Bolševismus: teorie a praxe, která u nás příznačně pro české prostředí na rozdíl od jeho
protikřesťanských spisů nikdy nevyšla, že
komunismus je „náboženství s propracovaným dogmatem a s inspirovanými posvátnými spisy“, pro něž je typická „arogantní jistota ve věcech objektivně sporných“.
Přiznal ale, že tato dogmatičnost může být
krátkodobě velkou pomocí v boji. Russell
knihu napsal po své cestě do Ruska a pojal
ji jako vědec, ne jako odpadlý komunista,
v čemž byl netypický.
V mnohém na něj navázali autoři sborníku, který vyšel roku 1949 pod názvem
Bůh, který padl. Jeho autoři se k Russellovi otevřeně přihlásili s pochvalou, že jeho
analýza je stále platná. Přispěli do něj odpadnuvší komunističtí konvertité A. Koestler, A. Gide,
S. Spender a další. V knize
se píše, že zatímco přitažlivost obyčejné komunistické
strany záležela na tom, co
dokázala nabídnout svým
členům, přitažlivost komunismu byla v tom, že nenabízel nic a vyžadoval všechno, včetně vzdání se intelektuální svobody. Ve stejné
době vedle Orwellova 1984
začínají být publikovány
i knihy emigrantů ze sovětského bloku (ruští au-
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toři zde ale měli třicetiletý předstih, takže
i Orwellovu románu předchází Zamjatinovo My), hlavně Zotročený duch C. Miłosze, v němž autor zdůraznil především prvek
vědomé, masové hry, která se postupně stává jedinou realitou, takže „manželé si pak
v posteli povídají v táborových frázích“.
Nejvýznamnější knihou analyzující komunismus jako pseudonáboženské Opium
intelektuálů pak byla stejnojmenná kniha
Raymonda Arona. Podle něj marxismus
našel v šedi světských faktů „posvátné dějiny“, které se nutně ubírají od prvotního
komunismu a k socialismu budoucnosti.
V tomto schématu nechybí Pád do soukromého vlastnictví, proletariát jako Vykupitel, jehož utrpení je důkazem jeho poslání, komunistická strana jako Církev a socialisté jako Židé, kteří nepoznali revoluci,
jejíž příchod sami léta předpovídali. Onen
rozpor mezi abstraktní realitou, jak ji prezentovala ideologie, a realitou každodennosti komunismu (zvláště ve stalinistické
podobě) byl podle něj překonáván například tzv. bojem proti objektivitě: posuzovat věci samy o sobě, bez vztahu k doktríně, bylo v tomto pojetí chybou; všichni, kdo
chtěli posuzovat třeba vztahy zaměstnanců
a zaměstnavatelů v sovětském impériu jako
„holá fakta“, se dopouštěli kacířství. Katolické dogma je podle něj (aspoň do okamžiku smrti) plné nedokazatelných, ale i nevyvratitelných tvrzení, ale když se podle Arona vzdalo pokusů o zasahování do kompetence přírodních věd, pročistilo se a svou
podstatu tím nepopřelo, ale prohloubilo.
Oproti tomu komunistické dogma se podle
Arona pročistit nemůže, při pokusu o racionální vyjádření by se rozpadlo na snůšku
pochybných názorů o povaze společnosti.
Na Arona později navázal především
A. Besançon, J. Ellul, F. Furet a další. Z českých autorů se podobnými úvahami v emigraci zabývali třeba katolíci R. Preisner
a K. Skalický, který ironicky popsal marxismus-leninismus jako mytologii, v níž
nejvyšším bohem je Hmota, která prochází
stálými metamorfózami. Jejich hnací silou
je Dialektika, druhý mocný bůh panteonu,
který teprve dává život Hmotě. Podle Skalického stačí porovnat toto pojetí s egyptskými a mezopotámskými chaoticko-evolucionistickými mýty, jež byly legitimizačními ideologiemi těchto říší, a bude patrné, že se ve své základní struktuře shodují.
U těchto autorů srovnávání náboženské
a komunistické víry vyznívá v obranu náboženství. (V podobném duchu popsal
v Lidových novinách z 14. 5. 2011 v člán-
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ku příznačně nazvaném Sekta komunistickou stranu novinář a historik Petr Zídek).
Jestliže dnes někteří autoři (jako Milan
Petrák v knize Skrytá autorita. Iracionalita
a dav v člověku) sní o tom, že přijde jakýsi
věk bez ideologií, v němž „jednou přestaneme být hrdí na to, že jsme podlehli ideologickému vábení křesťanů, té či oné pravicové strany, socialistů, liberálů atd., přestaneme používat slova jako ’věřím, že…‘,
’důvěřuji v…‘, ’jsem příznivcem…‘“, je
to jistě utopie. Naopak hlavní ideologické konﬂikty dnešního světa se opět nebezpečně přibližují náboženským válkám…
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O TOLERANCI
Z přednášky paramhans svámího Mahéšvaránandy 12. 10. 2001 ve Střílkách
Posledních třicet let učím o toleranci a téměř v každé přednášce o toleranci mluvím.
Tolerance v náboženství, tolerance v kultuře, tolerance mezi národy. Jediný způsob, jak přinést mír tomuto světu, je odpouštění
a tolerance. Být civilizovaný znamená vytvářet v celém světě krásu, lásku, harmonii, porozumění, svobodu a mír. V srdci bychom
měli mít prostor pro odpuštění. V případě, že nejsme schopni odpustit nepříteli, co potom můžeme dělat?
Ježíš řekl: „Otče, odpusť jim…“ a „ …nastav druhou tvář.“ Když se zamyslíme, zda toto učení následujeme, musíme si přiznat,
že tomu tak není. Hovory o ﬁlosoﬁi, hovory o Bohu a náboženství, ochraně lidí – to mohou být prázdná slova. Mezi lidmi je mnoho nevraživosti, mnoho závisti. Z těchto důvodů lidé trpí a nemohou být šťastni. Celý svět by se měl začít modlit a přemýšlet o těchto Ježíšových slovech. Používám slova Ježíše, protože předpokládám, že jeho učení dobře znáte. Nicméně jeho slova byla vyslovena už dříve. Najdeme je ve slovech ršiů, jóginů, v písmech hinduistů. Když se začtete do upanišad nebo Rámájany, najdete tam totéž.
Všechna náboženství jsou v základu navzájem propojena. Pokud se nám podaří myslet tímto způsobem, není pochyb o tom, že již zítra bude ve světě mír.
Náboženství znamená správné jednání, lásku k Bohu, lidskost, ochranu všech stvoření, porozumění, dávání, lásku. Jóga je cestou
k míru. Jóga je cesta, která vede k Bohu a toleranci. Védská mantra říká:
SARVE BHAVANTU SUKHINAH
SARVÉ SANTU NIRÁMAJAH
SARVÉ BHADRÁNI PAŠJANTU
MÁ KAŠČID DUKHABHÁG BHAVÉT

Kéž jsou všichni šťastni.
Kéž jsou všichni osvobozeni od utrpení.
Kéž jsou všichni obdařeni štěstím.
Kéž není nikdo nešťasten.

Myslím, si, že všichni by měli být šťastni. Toto platí nejen pro lidi, ale pro všechna živá stvoření, pro každou bytost. Každá bytost
chce být šťastná. Jak velká je radost? Kolik prostoru zabere radost? Radost může být v maličkostech. Radost není kvantita, radost
je kvalita. Každé stvoření hledá radost dnem i nocí. A proto velcí mudrci říkají: Sarvé bhavantu sukhinah. Kéž jsou všichni šťastni.
Sukha se nedá přesně přeložit jako radost nebo štěstí. Sukha je něco velmi krásného. Nádherné slovo. K tomu, co sukha znamená, vám
dám malý výklad. Řekněme, že jste ve svém domě, v bytě nebo na zahradě. Jste velmi šťastní. Nic vás neruší. Atmosféra je velmi příjemná. Je pěkné počasí. Těšíte se výbornému zdraví. Prožíváte rodinnou harmonii. Manžel s manželkou jsou k sobě velmi laskaví. V mysli máte klid. V srdci cítíte
štěstí. Nikdo nestojí proti vám. Nemáte žádné ﬁnanční problémy. Máte vše,
co potřebujete. Sukha je všechno to, co jsem řekl a ještě více – všechno to,
co se vejde do jednoho slova.
Sarvé znamená všichni. Sarvé bhavantu sukhinah. Všichni by měli být
takto šťastni. A kdybychom si to opravdu přáli, může tomu tak být. Můžeme to uskutečnit.
Představte si, že vidíte mládě. Co cítíte? Lásku. Je jedno, jestli je to lidské dítě nebo malé ptáčátko, králíček či koťátko. Cítíte lásku a čistotu. Kdybychom rozvinuli takovou lásku jeden k druhému a mezi všemi lidmi, nebyly by žádné boje. To je učení velkých Mistrů, kteří to zažili a vyučovali.
Toto je jejich poselství.
Čiňte dobro, buďte laskaví, buďte pokorní, odpouštějte. Neškoďte druhým. Uvažujte velmi čistě. Nebuďte fanatičtí, citově ani nábožensky, mějte
zdravou mysl. A buďte ke všem tolerantní – v náboženství, v kultuře i politice.

Vybrali Irena a Vojtěch Havlovi.

Milenialismus
Očekávání konce světa v minulosti i současnosti
konference na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

úterý 13. a středa 14. listopadu 2012
Hlavní přednášející:
John Walliss: Charisma, Volatility and Violence:
Assessing the Role of Crises of Charismatic Authority
in Precipitating Incidents of Millenarian Violence
Moshe Idel: Jewish Messianism: A Constellation of
Ideas
David Cook: Contemporary Muslim Apocalypticism

Další přednášející:
Mgr. František Ábel, Ph. D.; Mgr. David Biernot,
Th.D.; JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D.; Mgr.
Zuzana Marie Kostićová, Ph. D.; Mgr. Daniel Křížek,
Ph.D.; Mgr. Jiří Lukeš, Th. D.; ThDr. Petr Melmuk,
Th. D.; Doc. Pavel Milko, Ph. D.; PhDr. Bronislav
Ostřanský, Ph.D.; Mgr. Pavel Ťupek, Ph.D.;
Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th. D. a další.

Konference o milenialismu (koncepcích konce tohoto světa a nového věku) se koná v rámci projektu Milenialismus
v monoteistických náboženstvích: jeho původ, současné podoby a společenská relevance, podpořeného Grantovou agenturou České republiky (grant P401/11/2450). Na projektu se podílejí: David Biernot, Jiří Lukeš, Bronislav Ostřanský a Zdeněk
Vojtíšek. Konference se koná v budově Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Pacovská 4, 140 0
Praha 4 (blízko metra „Budějovická“).
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Časopis Centra pro studium demokracie a kultury (CDK)

Kontexty

časopis o kultuře a společnosti

Z obsahu čísla 3/2012:
P Š / Křesťanská spiritualita ve filmové epice
I R / Kolymské peklo – osud Varlama Šalamova
A P / Filozof Josef Šafařík očima své ženy

Začátek moudrosti spočívá v tom, že se necháme poučit.
Rozhovor s J J
M D / Náš národ je marod
S Z / Zvečera mě bolelo srdce
M S / Básníci čtou básníky
F M / Německý kulturní bolševik č. 1:
George Grosz – umění ve službách Kominterny

Časopis navazuje na periodika Střední Evropa – brněnská verze, Proglas a Revue Politika. Vychází 6x ročně v rozsahu
100 stran + barevné přílohy. Cena čísla 100 Kč, roční předplatné 500 Kč, sponzorské 1 000 Kč. Pro předplatitele 25% sleva
na knihy vydané CDK. Ukázkové číslo zdarma!
Objednávky předplatného nebo ukázkového čísla:
CDK, Venhudova 17, 614 00 Brno, tel.: 545 213 862, e-mail: objednavky@cdk.cz, www.cdk.cz
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