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NÁBO�ENSTVÍ A POLITIKA

OBSAH

Zdenìk Vojtí�ek

V tomto èasopise jsme ji� mnohokrát konstatovali, �e zájem o nábo�enství
v souèasnosti zøetelnì vzrùstá. V rámci toho roste i zájem o studium nábo-
�enství. Jedním z dùvodù zájmu o studium je nepochybnì i to, �e dnes nelze
pøehlédnout roli, kterou nábo�enství hraje ve svìtové politice.

Téma �Nábo�enství a politika� v tomto Dingiru otvírá øeditel odboru ana-
lýz plánování Ministerstva zahranièí Jiøí Schneider. Hned rozehrává tón, který
zní nejen tímto èíslem na�eho èasopisu, ale který byl zøetelnì sly�et i v tématu
�Mezinábo�enský dialog� minulého èísla: nábo�enství se jistì mù�e stát kata-
lyzátorem nejtragiètìj�ích konfliktù, ale mù�e být zároveò i prostøedkem doro-
zumìní a smíøení. Je ohnìm, jím� - doufáme - ov�em lze té� hasit po�ár.

Dal�í èlánky tohoto tématu se dotýkají nìkolika politických dosahù nì-
kterých velkých nábo�enských systémù. Mezi nimi upozoròujeme zvlá�tì na
pøíspìvky pracovníkù Orientálního ústavu Akadamie vìd Stanislavy Vav-
rou�kové a Milo�e Mendela. Mnoho dùle�itých a zajímavých námìtù ale
stejnì muselo zùstat stranou (namátkou tøeba sepjetí pravoslavného køes-
�anství s politikou nebo bojovný sikhismus) kvùli omezeným mo�nostem
èasopisu. Téma doznívá v rozhovoru s politologem Jiøím �edivým, v úvaze
Ctirada V. Pospí�ila a v jedné z recenzí.

K tématu hledí i úvodní èlánek historika Jiøího Hanu�e, zpracovaný na
základì pøedná�ky na konferenci �Moderní èlovìk a nábo�enství� (více
o této konferenci najde ètenáø mezi zprávami). Do zahranièní rubriky jsme
vybrali èlánek Pavla �ímy o sna�ení jedné vìtve fundamentalistického protes-
tantismu pøelo�it slova Bible do politických událostí. S podobným pøístupem
se setkáváme i u oblíbeného kazatele Davida Wilkersona, o jeho� pra�ské
náv�tìvì referuje v domácí rubrice Martin Koøínek.

Jak bylo naznaèeno na zaèátku tohoto editorialu, téma �Nábo�enství
a politika� je koncipováno v návaznosti na minulý �Mezinábo�enský dialog�.
Pøijmìte proto z redakce spolu s pøáním dobrého nového roku i �politický
a mezinábo�enský pozdrav� prostøednictvím tøíkrálového obrázku Andrého
Gaidiese.   n
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NÁBO�ENSTVÍ
A JEHO VITALITA

Nábo�enství a politika podle Jacoba Burckhardta

Jiøí Hanu�

Pøi hledání skuteèného významu nábo�enství v politice bìhem posledních dvou staletí bychom mohli
pøecenit my�lenku, �e nábo�enství ztratilo svùj vliv a význam, alespoò co se Evropy týká. Mírné
formy odluky, proklamativnì názorovì neutrální státy, relativnì roz�íøené rozmanité podoby ateismu,
ztráta vlivu nábo�enství ve státním �kolství a rodinném právu, likvidace svìtského panství katolické
církve na úkor ideologie nacionalismu i souèasné otøesy její autority vnì i uvnitø � to v�e nasvìdèuje
tomu, �e v posledních dvou staletích probíhá nevratný sekularizaèní proces, na jeho� konci je� Ale
co je vlastnì na jeho konci?

NÁBO�ENSTVÍ
A JEHO VITALITA

Pøi hodnocení situace bychom mohli pøizvat
jistého odborníka na stát, nábo�enství i kul-
turu a koneènì i na dìjiny moderního in-
dividualismu, který �il v 19. století, a to �vý-
carského historika Jacoba Burckhardta
(1818-1897). Ve své knize Úvahy o svìtových
dìjinách, dokonèené ji� v 70. letech 19. sto-
letí, ale vydané a� na poèátku století dva-
cátého, uva�uje Burckhardt o tøech po-
tencích, k nim� vedle státu a kultury zaøadil
té� nábo�enství. V kapitole nazvané Stát ve
své podmínìnosti nábo�enstvím podává
rozbor, který se týká nikoli souèasnosti, ale
vývoje nábo�enství ve vztahu ke státu
v prùbìhu pøedcházejících století, ba tisíci-
letí. Tato analýza by nám mohla napomoci
ke kritiètìj�ímu a souèasnì realistiètìj�ímu
pohledu na nábo�enství a jeho perspektivy.
Uvádím nìkteré ze základních my�lenek této
kapitoly:

� Burckhardt pøedev�ím uvádí, �e nábo-
�enství vìt�inou chtìlo být a také bývalo
hlavním poutem lidské spoleènosti (religia
praecipuum societatis vinculum), a to pro-
to, �e bývalo pova�ováno za strá�ce mrav-
ního principu, který spoleènost stmeloval.
Pod touto perspektivou vidí autor defor-
mace státu i nábo�enství: nejen �dvojná-
sobné zneu�ívání�, ale té� omezování lid-
ské individuality. Jako pozitivní vidí Burck-
hardt v tomto sou�ití projevy moci, které se
projevily v rozmno�ení vìdìní a v roz�íøení
národního pocitu hrdosti. Národy �posvát-
ného práva� sice nejsou schopny ocenit
svobodu, ale - podle jeho slov - �zanechaly
hlubokou brázdu� v lidských dìjinách.1

Problémem takových státù je to, �e se vìt�i-
nou dopracují ke zneu�ívání nábo�enství
jako své opory.

� Pro Buckhardta je dále nábo�enství
nìèím, co je neustále �ivé a co je schopno
mnoha promìn. Mluví o mnoha konkrétních
pøípadech nábo�enských renesancí èi res-
taurací, kdy bylo nábo�enství renovováno
buï samo ze svých vlastních sil, nebo za
úèasti státu. Pravými restauracemi v�ak ro-
zumí zejména znovuzøízení pùvodního ná-
rodního èi státního organismu nábo�en-
stvím nebo alespoò jeho pomocí (takovými
pøíklady mohou být �idé za Kýra a Dáreia,
øí�e Karla Velikého, obnovení království
Jeruzalémského první køi�áckou výpravou).

� Nemìli bychom opominout Burckhard-
tovo hodnocení islámu. Podle nìj islám na
sebe roubuje slabé formy státu a práva, které
jsou pøirozenì despotické. Islám si prostì
zakládá na tom, �e je islámem. Zde alespoò
malý citát: �Kdo nedoká�e - nebo ani ne-
chce - muslimy vyhladit, mìl by je nechat
na pokoji; snad je mo�no jim vzít jejich pusté
a vymrskané zemì, ale není mo�no vynutit
si jejich skuteènou poslu�nost vùèi státu,
který nevyznává korán. Jejich støídmost jim
zaji��uje vysoký stupeò individuální nezá-
vislosti, otrokáøství a vláda nad nevìøícími
v nich udr�uje pohrdání prací s výjimkou
zemìdìlství.�2

� Ob�írnì se Burckhardt zabývá vývojem
køes�anství. U byzantské øí�e vyzvedává
základ moci a zpùsob jednání hierarchie
spojené se státní mocí, který je dán podle
nìj silnì zdùrazòovaný uèením o posmrt-
ném �ivotì. K tomuto prostøedku se pojí
je�tì èasto uplatòovaná moc církevní klat-
by, pùsobící �a� za hrob�. V Byzanci a� po
spor o svaté obrazy vládne v podstatì
církev, která hodnotí státní moc podle toho,
jak jí slou�í, pozdìji hnací síla církve
ochabuje, pravoslaví se stává oporou a du-

�í státu, pøièem� pozdìji (za tureckého pan-
ství) projevuje svoji vitalitu.

Na Západì narozdíl od Východu ne-
do�lo ke ztoto�nìní nábo�enství se státem.
Podle Burckhardta se vytvoøila �podivná
korporace�,3 pøièem� stát pøichází v prùbì-
hu dìjin církvi (nebo její ústøední instituci -
pape�ství) na pomoc. Pøes celý støedovìk
se støídají údobí síly a slabosti církve - v pod-
statì je ale opravdovou �øí�í z tohoto svì-
ta�, která disponuje �svìtským ramenem�
a je podle Burckhardta slov �vítìzná, bez-
ohledná, reakèní a proti vlastnímu duchu
doby policajtská�. Byla pøitom pøipoutána
tisícerými svazky se svìtem, pøedev�ím
svým majetkem a mocí. V raném novovìku
v�ak dochází k tomu, �e se církev ocitá
v rozporu se státem a nakonec i kulturou,
které ji obklopují.

� Burckhardt ironicky tvrdí, �e k povaze
katolicismu patøilo v�dy spojení trùnu a oltá-
øe: �Církev sice nemiluje �ádný stát, pøiklání
se v�ak k tomu státnímu útvaru, který je nej-
ochotnìj�í a nejschopnìj�í provádìt za ni
perzekuce. Je zamìøena na moderní stát tak,
jako byla kdysi zamìøena na lenní sousta-
vu.�4

Na druhé stranì je jí moderní stát od-
porný a sama se s ním nikdy nedohaduje.
Církev popírá moderní ideu svrchovanosti
lidu a trvá na bo�ském právu vlád; jejím pod-
statným výtvorem je podle �výcarského au-
tora moderní idea legitimity. Církev je tole-
rantní jen tam, kde je to naprosto nezbytné.
Pronásleduje nakonec ka�dý duchovní po-
hyb, který je jí nebezpeèný.

V Burckhardtovì dobì je v�ak ji� zcela
zøetelný vývoj, který autor charakterizuje
jako nevyhnutelnou tendenci ke státní in-
diferenci, která se �íøí spoleènì s my�lenkou
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o v�eobecné rovnoprávnosti. Mìní se tedy
pojem státu a pøesvìdèení, �e rozdíl nábo-
�enského vyznání u� nesmí mít za následek
rozdílnost obèanských práv. Burckhardt
tedy na konci svých úvah zachytil tenden-
ce své souèasnosti, tendence, které - jak
dnes ji� víme - alespoò ve znaèné èásti
Evropy zapustily pevný koøínek a jejich plo-
dy sdílíme dodnes.

Tolik k nìkterým Burckhardtovým my�-
lenkám o nábo�enství. Jistì, mnohé z nich
ji� mù�eme opustit jako zastaralé. Na�e po-
znání vzhledem k jednotlivým nábo�enským
systémùm je jistì �ir�í a snad i hlub�í. Mù-
�eme také zkritizovat pozici samotného his-
torika a napøíklad øíci, �e jeho pohled je pøí-
li� svázán s pøedstavou jakéhosi bo�ího
oka, které se sna�í postihnout obecné zá-
kony, jimi� se øídili a øídí v�ichni lidé bez
výjimky. Mohli bychom také namítnout, �e
Burckhardt byl pouze na poèátku zmìn,
o jejich� významu, prudkosti a síle nemohl
je�tì nic vìdìt, mohl pouze tu�it a pøedví-
dat nìco, co my u� víme.

To v�echno mù�eme udìlat. Mù�eme se
ale také � a to se mi zdá smysluplnìj�í �
obrátit k jeho tvrzením pøece jen pozitivnìji
a zamyslet se nejdøíve nad tím, v jaké situa-
ci Burckhardt o nábo�enství psal, a poté
nad tím, zda jeho tvrzení neobsahují pøece
jen jistá jádra pravdy, která nám mohou být
u�iteèná i v na�ich úvahách o dne�ních
podobách nábo�enství a o jeho vztahu ke
státu a politice. Mnohé z Burckhardtových
my�lenek zní toti� znaènì modernì, jako by
se jimi inspirovali i nìkteøí souèasní ba-
datelé.

Je to zøetelné napøíklad u poukazu na
souèasný �ivot nìkolika forem tého� nábo-
�enského systému v té�e dobì: tato teze
pøipomíná moderní teorii paradigmat Hanse
Künga, kterou známý nìmecký teolog roz-
pracoval na základì inspirace teorie vìdec-
kých paradigmat Thomase Kuhna.5  Velmi
modernì zní antropologický dùraz na �meta-
fyzickou potøebu� nábo�enství, tedy na
nìco, èemu se dnes øíká antropologická kon-
stanta. Souèasnì také zní samotné kladení
otázek, které v podstatì odpovídá zpùso-
bu i formám, jak jsou kladeny dnes (vznik
jednotlivých nábo�enství, pokusy o jejich
tøídìní, vztah zakladatelských idejí a tradi-
ce, promìny nábo�enství, vztah nábo�en-
ství a nacionalismu).

Burckhardt se pøitom opíral o tehdej�í
vìdecké pøístupy a teorie, které byly velmi
progresivní nebo alespoò velmi podnìtné
(Renan, Lasaulx, Strauss), i kdy� dnes jsou
ji� jejich dílèí teze pøekonány. Doká�e se

oprostit od vlastních preferen-
cí, pokud je to jen mo�né. Pøi-
ná�í dokonce zpøesnìní nìkte-
rých tehdej�ích teologických
a religionistických názorù
a nebojí se uvést vlastní pøí-
stupy (tøídìní nábo�enství po-
dle eschatologického kritéria).
Vynikne jeho kritická schop-
nost, pøedev�ím u analýzy køes-
�anství, ale také u východních
nábo�enských systémù. Rela-
tivnì nejtvrd�í je jeho kritika
øímského katolicismu ve vìci
nerespektování svobody svì-
domí a ve vìci propojení svìt-
ské a duchovní moci.

Tento pøístup ov�em ne-
pøekvapí, kdy� si uvìdomíme
historické souvislosti. Námitky
církve proti liberálním naukám
o svobodì vyjádøil velmi pøíkøe
pape� Øehoø XVI. i Pius IX.,
Burckhardtùv souèasník. En-
cyklika Mirari vos z 15. srpna
1832 se vztahuje i na liberální katolicismus -
hnutí, které vystoupilo ve Francii za re-
voluce v roce 1830 pod vedením knìze
Lamennaise pod heslem �Dieu et la liberté�
a v tém�e roce rozhodujícím zpùsobem pøi-
spìlo k emancipaci a k osamostatnìní
Belgie. Nechvalnì proslulá je v tomto pa-
pe�ském dokumentu charakteristika svo-
body svìdomí. Pape� ji oznaèil za �mylný
názor�, ��ílenství�, �zhoubný omyl� (erro-
nea sententia, deliramentum, pestilentis-
simus error) a rozhodnì odmítl svobodu
smý�lení, projevu a tisku.

Na tomto základì pak Pius IX. podniká
ve svém apo�tolském listì Quanta cura
z 8. prosince 1864 a v souèasnì zveøejnìném
Sylabu* frontální útok proti rùzným naukám,
oznaèeným jako omyly doby: výèet sahá
od panteismu, naturalismu a racionalismu
a� k �souèasnému liberalismu�. Odsouzeny
jsou mimo jiné i následující výroky: není ji�
mo�né uznávat katolické nábo�enství jako
jediné státní nábo�enství s vylouèením
v�ech ostatních forem kultu; pøistìhoval-
cùm by v zemích s katolickým nábo�enstvím
mìlo být dovoleno veøejnì vyznávat jejich
vlastní nábo�enství; neomezená svoboda
názorù a my�lenek pro v�echny nepøispívá
v národech ke zka�ení ducha a mravù; øím-
ský pape� by se mìl s pokrokem, s liberalis-
mem a s moderní civilizací smíøit a vy-

rovnat.6  Styl pape�ských prohlá�ení ohled-
nì liberalismu, demokracie a politické svo-
body mìní teprve Lev XIII. (1878-1903), tedy
v dobì, kdy ji� byly Úvahy o svìtových
dìjinách dohotoveny.

Nemusíme ale zùstávat u øímského
katolicismu. Vzhledem k islámu nesmíme
zapomínat na to, �e v Burckhardtovì dobì
je�tì existovala Osmanská øí�e, v ní� byl -
podobnì jako v jiných nábo�enských kul-
turách - tradièní politický a spoleèenský øád
zalo�en na nerovnosti. Muslimská nábo-
�enská tolerance se vztahovala pouze na
stoupence monoteistických nábo�enství, to
znamená, �e platila pro rùzné køes�anské
církve, �idy a v Íránu pro nepoèetnou obec
zoroastrovcù.7  Nemuslimské miléty (nábo-
�enskopolitické obce øecké, arménské
a �idovské) byly uprostøed milétu muslim-
ského zdrojem tøenic a bojù, v nich� hrálo
svou nepøehlédnutelnou roli nejen nábo-
�enství, ale také moderní my�lenky osvícen-
ství a nacionalismu. Osmanská øí�e a její
nábo�enství nebyla tedy v Burckhardtovì
dobì právì oázou míru a pokoje uvnitø mus-
limské obce i navenek.

Dùrazem na �metafyzickou potøebu�
a na význam zakladatele urèitého nábo�en-
ství a zakladatelských principù Burckhardt
pøipomíná skotského myslitele Thomase
Carlyla, který ov�em zùstal - narozdíl od
Burckhardta - uvìznìn v romantizujících
pøedstavách o úloze �hrdinù� v dìjinách.
Oba myslitele ov�em spojují samotáøské

* Syllabus complectens praecipuos nostrae aetatis
errores..., sbírka citátù z kuriálních promluv, okru�ních
listù a ostatních apo�tolských listù.

Jacob Burckhardt (1818-1897).
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touhy a snahy dobrat se pøíèin významných
dìjinných událostí. Pro oba historiky je ty-
pické uva�ování o roli mas v dìjinách a oba
jsou v této zále�itosti skeptiètí. Burckhardt
ov�em, pouèen svým uèitelem Leopoldem
von Rankem a jeho pojetím historiografie,
pøece jen pøispìl více ne� romantický Car-
lyle moderní historiografii mezi jiným i po-
kusem o urèitou analýzu jednání mas - zmiò-
me psychologizující postøeh, �e �masy� lpí
na starých obøadech také proto, �e jim uniká
�jádro� ka�dého nábo�enství. Tomuto pod-
ceòování uèinila pøítr� a� nová historie ve
20. století, i kdy� se ukázalo, �e postøeh
o dílèím vìdomí �mas�, napøíklad vìdomí
o základních køes�anských pravdách ve støe-
dovìku, byl novým bádáním potvrzen.8

Co je ale stylovì nejvýraznìj�í na Burck-
hardtovì pojetí nábo�enství, je výchovný
a didaktický apel. Není divu, kdy� si uvì-
domíme, �e pasá�e o nábo�enství, z nich�
èerpáme, vznikly jako vysoko�kolské pøed-
ná�ky.9  Tomu odpovídá skladba celého tex-
tu (je poznat, �e byl doplòován a zdokona-
lován). Zøetelný je kritický, místy a� ironi-
zující podtext kladení otázek i odpovìdí. Je
to zøejmé zejména u køes�anství a specific-
kým zpùsobem u popisu muèednictví. Pro
Burckhardta se muèednictví �vyhledává
s rozko�í, ale odsuzují se k nìmu i jiní�10 ;
�jeho (muèedníkùv) vezdej�í �ivot mìl pro
nìho jen nevalnou cenu, zachtìlo se mu
trpìt a zemøít�11  apod. Mírnì ironicky zní
také postøehy o osvícenství, které se stalo
nábo�enstvím, o moci knì�í apod. Burck-
hardt se nebojí sáhnout k metafoøe èi témìø
básnickému srovnání: nábo�enství jsou na-
pøíklad srovnávána se starými stromy, které
jsou vnitønì zcela ztrouchnivìlé, ale ��ijí ze
své kùry a listù a je�tì s tím nadìlají hodnì
parády�.12

Je zapotøebí dodat, �e Burckhardt v�dy
nebyl tak kritický a ironický. Staèí se roz-
pomenout na dobu jeho mládí a skuteènost,
�e se rozhodoval mezi studiem historie
a teologie a �e dokonce v roce 1837 si na
basilejské universitì teologii zapsal. Je prav-
da, �e si pomìrnì brzy uvìdomil, �e nejen
on, ale také nìkteøí jeho uèitelé pova�ují
Kristovo narození za mýtus a �e nelze slouèit
starobylé interpretace víry s principy mo-
derní kritické reflexe. Zaèal o sobì prohla-
�ovat, �e je spí�e �dùstojným heretikem�
a vzdal se cesty køes�anské (v jeho pøípadì
protestantské) ortodoxie.

To, co nazýval nábo�enstvím a nábo-
�enskostí, bylo pro nìj v�ak stále blízké.
V jednom dopise Riggenbachovi popisuje
své pocity z veèera na své cestì po Itálii,

na nì� nikdy nezapomene. Vzpomínka se
týká �bo�ského veèera v Pise�, kdy si Burck-
hardt na trávì pøed katedrálou kreslil do
skicáøe, kdy� náhle pod dojmem jistých aso-
ciací a vzpomínek pocítil, �e �u� dál nemù�e
kreslit�. Procházel se tedy podél starých
hradeb, skrze zahrady a vinice do�el a� k øe-
ce Arno. Okouzlen nádherou tmavì modré-
ho nebe a siluetou Apenin cítil, �e se mù�e
rozplakat jako malé dítì. Jacob Burckhardt
pí�e: �Pøede mnou le�ely ve�keré poklady
pøírody a umìní, jako kdyby rozsévajíc tou-
to zemí pro�lo bo�ství.�13

Pøi odpovìdi na otázku, èím mù�e být
Burckhardt inspirativní dnes, mù�eme
poukázat na následující okruhy problémù:

� Mù�eme si nejdøíve polo�it otázku, zda
nábo�enství ztratilo své pøesvìdèení, �e je
hlavním poutem lidské spoleènosti a �e je
strá�cem lidské mravnosti. Domnívám se,
�e toto pøesvìdèení se zcela nevytratilo, ale-
spoò co se køes�anství a islámu týèe. Napøí-
klad u øímského katolicismu pøes v�echny
zmìny, k nim� do�lo pøedev�ím prostøed-
nictvím II. vatikánského koncilu, jsou stále
pøítomny tendence definovat postavení
nábo�enství a církve ve spoleènosti jako
urèitý vnitøní pilíø, bez nìho� nejsou mo�né
výstavba a vývoj spoleènosti, by� vystavì-
né na ideji nábo�ensky neutrálního státu
a na ideji obèanské spoleènosti. Projevuje
se to v pape�ských encyklikách, ale napøí-
klad i v souèasných diskusích o smyslu roz-
�íøení Evropské unie, která musí být podle
mnoha nábo�enských pøedstavitelù posta-
vena nikoli pouze na �uhlí a oceli�, ale musí
mít té� �du�i�, rozumìj urèitého garanta
duchovního vývoje, za kterého se církev
pova�uje.

� Nebudeme se asi s Burckhardtem pøít
o tom, �e nábo�enství jsou �ivá a projevují
svou vitalitu a� do dne�ní doby. Nejde samo-
zøejmì pouze o vitální projevy fundamen-
talismu, tak èastá zvlá�tì v poslední dobì
ve v�ech tøech abrahamských nábo�en-
stvích. Jde i o pozitivní reformy, ba rene-
sance, jimi� nábo�enství procházejí
i pøes v�echny sekularizaèní trendy. Dnes
mù�eme pozorovat napøíklad renesanci
urèitých forem køes�anství nikoli v Evropì,
ale v Africe, Asii a Ji�ní Americe, co� bude
pravdìpodobnì dlouhodobìj�í trend, který
obrací ná� pohled od v podstatì bohatého
a �upadajícího�, sekularizovaného Západu
(èi Severu) k chud�ímu Jihu, jeho� problémy
byly vnímány souèasnou západní civilizací
spí�e okrajovì.

� Nìkoho by mo�ná zarazilo, �e Burck-
hardt tolik kritizuje køes�anstvo, pøedev�ím
øímský katolicismus. Není to zøejmì pouze
výsledek jeho vnitøního vývoje, i kdy� jeho
reformovaný pùvod v této kritice hraje svou
roli. Podstatnìj�í je ov�em opìt zásadnìj�í
okolnost, na ni� Burckhardt upozoròuje,
a to nejen u katolicismu. Jde o skuteènost,
�e nábo�enství není a nemusí být pouze
nositelem pozitivních my�lenek a nemusí se
v dìjinách projevovat jako dobrá síla, zápa-
sící se zlem v nás i mimo nás. Oblastí, na ni�
Burckhardt upíná neustále svùj zrak, je
klíèový vztah nábo�enství (tedy pøedev�ím
køes�anství) k politice.

Dnes jsme v situaci, kdy musíme znovu
vzít tento vztah velmi vá�nì a uèinit jej pøed-
mìtem na�ich úvah. Samozøejmì pøedev�ím
u islámu a køes�anství. Po slovech ajatol-
láha Chomejního �Islám je politikou, anebo
není nièím!�, po zji�tìní roz�íøení ponìkud
zjednodu�ujících verzí køes�anství v tzv.
tøetím svìtì, jim� podle mého soudu pøíli�
neprospìly marxisticky orientované kon-
cepty teologie osvobození, si mù�eme být
jisti, �e nás neèeká zcela pokojná budouc-
nost.

A nemusíme zùstávat pouze u potýkání
islámu a køes�anství. Situace v Indii, kde se
�íøí konverze právì k islámu a køes�anství,
nemusí rovnì� vytváøet ovzdu�í plné po-
chopení a míru ve vztahu k hinduismu. Není
sebemen�í pochybnost, �e bychom se rádi
do�ili chvíle, v ní� by �místo toho, aby bylo
nábo�enství otráveno politickými jedy, mír-
nila politiku nábo�enská ctnost�, øeèeno
slovy Kenetha Minogua.14  Otázkou je, zda
je to v nejbli��í budoucnosti reálné.

Závìrem bych rád tuto inspiraci Burck-
hardtem shrnul: spolu s ním se mù�eme stále
domnívat, �e nábo�enství nejen v na�em
svìtì nevyhyne, ale bude stále onou mo-
hutnou potencí, o ní� Burckhardt mluvil.15

Dále mù�eme pøedpokládat, �e nábo�enství
jsou velmi vitální a schopná pøizpùsobení.
Mo�ná bychom právì schopností �pøizpù-
sobení� mìnícím se podmínkám mohli na-
zvat vìt�inu nábo�enských renesancí a re-
formací. A za tøetí (obávám se, �e nikoli �v�e-
ho dobrého�) nábo�enství nikdy nebylo
a zøejmì nikdy nebude pouze dobré, krásné
a èisté. I �výcarský solitér nás pouèuje
o tom, �e nábo�enství mohou být proble-
matická, deformovaná, otrávená politikou,
a proto nebezpeèná.

n

ð
Poznámky k textu na dal�í stranì dole.
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ROZKOL
KVÙLI SVÌCENÍ

Právì pøijetí knì�ských a biskupského svì-
cení se stalo dùvodem k roztr�ce men�í sku-
piny duchovních církve èeskoslovenské hu-
sitské (CÈSH) s jejich hierarchií.

Církev husitská a apo�tolská sukcese
CÈSH se oddìlila od øímskokatolické církve
v atmosféøe nad�ení z národního osamo-
statnìní (pøelom roku 1919/20). Teologickým
základem se nestala protestantská teologie,
nýbr� katolický modernismus. Tedy proud,
který se sna�il pøizpùsobit vìrouku i prak-
tický �ivot po�adavkùm moderní doby. Nová
církev si zachovala katolickou formu (ve
struktuøe liturgie, v zachování instituce
knì�ství a biskupského úøadu apod.), nic-
ménì od poèátku uprostøed ní existovala
rùzná pojetí církve a køes�anství vùbec - od
radikálních postojù popírajících nejzáklad-
nìj�í èlánky køes�anství (trojièní dogma,
bo�ství Je�í�e Krista, spolehlivost Bible) a�
po postoje konzervativní, které volaly po

Staré trauma v husitské církvi pøineslo nové plody rozdìlení

Milo� Mrázek

V prùbìhu posledních dvou let mù�eme být na na�í domácí duchov-
ní scénì svìdky zajímavého jevu, a sice vzniku nového uskupení.
Na tom, �e vznikne nový - zvlá�tì malý - nábo�enský útvar, nemusí
být v dne�ní dobì nic tak zvlá�tního. Ono zvlá�tní v tomto pøípadì
je, �e se jedná o církev, která se hlásí ke katolické tradici a zdùrazòu-
je tzv. apo�tolskou sukcesi, tj. posloupnost biskupských svìcení,
která podle katolické víry sahá a� k prvním apo�tolùm.

ROZKOL
KVÙLI SVÌCENÍ

Jiøí Hanu�, Ph. D., (*1963) vyuèuje dìjiny 19. století
a historiografii na Filozofické fakultì Masarykovy uni-
verzity v Brnì a je �éfredaktorem èasopisu �Teologie
& Spoleènost�.

Poznámky
1 BURCKHARDT, J.: Úvahy o svìtových dìjinách. Voto-

bia, Olomouc 1996, s. 96.
2 BURCKHARDT, Úvahy, s. 101.
3 BURCKHARDT, Úvahy, s. 103.
4 BURCKHARDT, Úvahy, s. 105.
5 Srov. KÜNG, H.: Svìtový étos. Projekt. Archa, Zlín 1992,

s. 115-120.
6 Srov. MAIER, H.: Wie universal sind die Menschen-

rechte. Herder, Freiburg im Breisgau 1997, dílo, které
obsahuje rozbor øímskokatolického postoje k ideji lid-
ských práv od Francouzské revoluce a� po souèasnost.
Z èeských autorù srov. texty Bo�eny Komárkové a Karla
Skalického.

7 Srov. LEWIS, B.: Dìjiny Blízkého východu. NLN,
Praha 1997, s. 283-284.

8 Ze star�ích badatelù lze uvést Michella Vovela, zkou-
majícího pøedrevoluèní dechristianizaci v Provence.
Z novìj�ích dìl lze uvést dílo Carla Ginsburga Sýr
a èervi. Svìt jednoho mlynáøe kolem roku 1600. (Argo,
Praha 2000), které líèí pøíbìh prostého mlynáøe Menoc-
chia v dobì raného novovìku. Menocchiùv pøíbìh za-
èíná rokem 1583, kdy byl udán inkvizici za kacíøské
názory, o nì� se dìlil s mnoha lidmi ze své vsi (Monte-
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návratu k církvi prvního tisíciletí a ke tradi-
ci slovanského køes�anství.

Jeden z problémù, který musela církev
èeskoslovenská (jak se nové nábo�enské
uskupení tehdy jmenovalo) øe�it, byl v tom,
�e k nìmu nepøe�el �ádný biskup. Církev
tak nemìla mo�nost zachovat si apo�tol-
skou sukcesi. Pro radikály to byl problém
men�í (pokud byl vùbec) ne� pro konzerva-
tivce, kteøí v sukcesi vidìli záruku kontinu-
ity autentické køes�anské tradice v novì
vzniklé církvi. Jejich postoj vyvrcholil
v úspì�ná jednání se srbskou pravoslav-
nou církví o vysvìcení biskupa � pùvodnì
øímskokatolického knìze M. Pavlíka, který
pøijal mni�ské jméno Gorazd. To vyvolalo
v církvi èeskoslovenské (CÈS) horlivou
diskusi, která vyústila v osamostatnìní
�gorazdovcù� a vytvoøení èeskoslovenské
pravoslavné církve.1  V CÈS tak zvítìzilo
radikálnìj�í køídlo. Nicménì i nadále exis-
tovaly snahy (by� ojedinìlé a neoficiální2)

reale) i okolí. Poté, co zaèal popírat pravdivost slov fa-
ráøù a sám se pova�ovat za jediného znalce Boha, oznámil
jeho chování místní faráø Odorico Vorai. Ten tvrdil, �e
mlynáø ète bibli ve volgare, stále se rouhá, popírá zro-
zení Krista z Panny Marie atd. Kdy� byl pak Menocchio
roku 1584 pøedvolán pøed tribunál, s neskrývaným nad-
�ením postupnì vylo�il celou svou kosmogonii: Na
poèátku v�eho byl prý chaos, z nìho� se utvoøila hmota,
stejnì jako se v mléce tvoøí sýr. V sýru (hmotì) pak vznikli
èervi (andìlé) a �Nejvìt�í Výsost� chtìla, aby to byli
Bùh a andìlé. Bùh se stal pánem se ètyømi kapitány Lu-
ciferem, Michaelem, Gabrielem a Rafaelem.

9 Burckhardt si pøipravoval pøibli�nì od roku 1868 na
základì konceptù k pøedná�kám na basilejské univer-
zitì znìní rukopisu, který chtìl nazvat �Über geschich-
tliches Studium�. Doplòoval a pozmìòoval jej podle
toho, jak svá univerzitní ètení opakoval a jak do nìho
vtìloval texty ze svých jiných pøedná�ek a úvahy nad
èetbou jiných prací. Rukopis byl po my�lenkové stránce
uzavøen v roce 1873, i kdy� nedostal definitivní podo-
bu práce urèené pro tisk. Burckhardt nena�el odvahu
nabídnout jej nakladateli.� (Marek, J.: Jacob Burckhardt.
In: Doslov k dílu Úvahy o svìtových dìjinách, Olomouc
1996, s 236.)

10 BURCKHARDT, Úvahy, s. 36.
11 BURCKHARDT, Úvahy, s. 49.
12 BURCKHARDT, Úvahy, s. 46.
13 Pøíhoda citována in: GOSSMAN, L.: Basel in the Age

of Burckhardt. A Study in Unseasonable Ideas. The
University of Chicago Press, London/Chicago 2000,
s. 212.

14 Srov. podnìtnou recenzi K. Minogua na knihu Phillipa
Jenkinse The Next Christendom in: Revue Politika,
è. 8-9, srpen/záøí 2003, s. 28-31.

15 Je zajímavé, �e Burckhardt neuvedl mezi svými tøemi
významnými �potencemi� (státem, nábo�enstvím a kul-
turou) potenci ètvrtou, toti� hospodáøství. V posled-
ních letech se v�ak vyjadøoval v tom smyslu, �e hos-
podáøské dìjiny jsou velmi významnou souèástí histo-
riografie.

sukcesi získat. Èásteènì úspì�ní byli bis-
kupové G. A. Procházka a R. Stejskal, kteøí
pøijali tajnì biskupské svìcení ve Francii
(od starokatolíkù).3  Nicménì tato sukcese
�vyhasla�. Poté èas od èasu nìjaký duchov-
ní pøijal z rùzných zdrojù (pravoslavných,
neoficiálních øímskokatolických) knì�ské
svìcení. To bývalo opìt (víceménì) tajné,
a tak vznikla kuriózní situace, kdy ani vìøící
v jejich sborech netu�ili, �e pøijímají �sku-
teènì pravé� svátosti.

Poslední takovéto tajné svìcení (dokon-
ce opìt biskupské) pøi�lo pøed dvìmi lety
od biskupa portugalské apo�tolské episko-

Knì�ské svìcení Milo�e Nykendaje 16. øíjna
2003. Uprostøed arcibiskup Antonia da Cos-
ta Raposo, vpravo biskup Antonín Jelínek.

http://www.volny.cz/eclesia.silentia
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pální církve (Igreja Apostólica Episcopal
Portuguesa, IAEP). Tato svìcení opìt vy-
ústila ve schizma - a k zalo�ení apo�tolské
episkopální církve katolické (AECK).

Nezávislý katolicismus
IAEP je souèástí víceménì celosvìtového
hnutí tzv. nezávislých èi národních katolic-
kých církví,4 konkrétnì toho proudu, který
má svùj poèátek v oddìlení èásti katolic-
kých duchovních v Brazílii od øímskokato-
lické církve v roce 1945. Dùvody tohoto
oddìlení se uvádìjí jako politické.5  V sa-
motné Brazílii je dnes nìkolik miliónù
vìøících brazilské katolické apo�tolské círk-
ve (Igreja Católica Apostólica Brasileira).

Z Brazílie se tato vlna osamostatòování
�íøila do mnoha zemí svìta. Jednou z vý-
znamných �poboèek� (ve skuteènosti jsou
na sobì jednotlivé církve institucionálnì
nezávislé) je právì portugalská. Ta vznikla
a� v osmdesátých letech minulého století.
Oznaèení �katolická� z pùvodního názvu
musela na pøíkaz portugalských úøadù (kte-
ré se opíraly o konkordát s Vatikánem) od-
stranit, nicménì vìrouènì i formálnì zùsta-
la øímskému katolicismu velmi blízká.

Vìøící dokonce napø. zachovávají kult
fatimské Panny Marie, zachovávají tradièní
(pøedkoncilní) liturgii, by� v národním ja-
zyce. Na druhé stranì se zde objevily nì-
které prvky letnièního køes�anství. Hlavou
IAEP je arcibiskup António José da Costa
Raposo.

Pøijetí sukcese
Právì biskup Antonio vy�el vstøíc skupince
duchovních i laikù CÈSH, kteøí hledali mo�-
nost pøijetí sukcese. Skupinku vede faráø
Antonín Jelínek, který v listopadu roku 2001
pøijal v Portugalsku biskupské svìcení (ob-
øad dokonce pøená�ela portugalská televi-
ze). Ke skupinì patøí i prodìkan Husitské
teologické fakulty Jiøí Vogel. Jako podmín-
ka svìcení byla údajnì stanovena pouze
apo�tolská víra, vyjádøená v Nicejsko-caøi-
hradském vyznání, a zákaz svìcení �en. Svì-
cení probìhlo bez vìdomí oficiálních pøed-
stavitelù CÈSH. Cílem údajnì nebylo zalo-
�ení nové církve, ale jakási �reformace CÈSH
zdola�.

Nicménì kdy� pøijetí sukcese vy�lo na
povrch, vyjádøila hierarchie CÈSH jedno-
znaèný nesouhlas a odsoudila ho jako akt
svévole a neposlu�nosti.6  Novì vysvìcení

knì�í se museli roz-
hodnout, zda se své-
ho svìcení zøeknou,
èi zda opustí své fary
a budou si hledat no-
vá zamìstnání. Dal�í
rozhodnutí se týkalo
vytvoøení nové køes-
�anské denominace.
Ta nakonec vznikla
pod ji� zmínìným
názvem apo�tolská
episkopální církev
katolická (AECK).

Odli�nosti
od husitské církve
Motivace k rozcho-
du mohla být u jed-
notlivcù rùzná, ale

vìt�inou se v�ichni se shodnou na tom, �e
jim na CÈSH vadila - jak sami øíkají - jakási
zkostnatìlost instituce, spirituální vyprah-
lost a teologická anarchie. Hlavní formální
odli�ností je dùraz na sukcesi jako záruka
kontinuity - vìrouèné i hierarchické. CÈSH
sama sice zachovala sedm svátostí vèetnì
svìcení knì�í, ale jejich výklad i praxe jsou
od katolického pojetí znaènì odli�né. Napø.
je mo�né se setkat se situací, �e svátost eu-
charistie mohou vysluhovat (�podmíneè-
nì�) i bohoslovci, kteøí je�tì nebyli vysvì-
ceni na knìze. V otázce svátostí se AECK
jednoznaènì pøiblí�ila katolickému pojetí
vèetnì víry v pøepodstatnìní chleba a vína
ve skuteèné tìlo a krev Krista.

Z dal�ích odli�ností, jimi� se AEK vzdá-
lila CÈSH a pøiblí�ila øímskokatolické církvi,
jmenujme je�tì kult svìtcù vèetnì marián-
ského kultu, pou�ívání øímskokatolické li-
turgie atd.

Odli�nosti od øímskokatolické církve
Nicménì od vlastní øímskokatolické církve
si AECK chce zachovat urèitý odstup. Jako
ostatní nezávislé katolické církve odmítá
autoritu pape�e tak, jak ji definoval v roce
1870 I. vatikánský koncil a pøisuzuje mu
postavení podle tradièní formule primus
inter pares (�první mezi rovnými�). Dal�í
z nápadných odli�ností je, �e se knì�í i bis-
kupové mohou �enit. Ve vysluhování svá-
tostí je rozdíl v podávání eucharistie pod
obojí zpùsobou a ve svátosti pokání, která
nemusí mít podobu soukromé zpovìdi. Ve
srovnání s øímským katolicismem je patrný
vìt�í teoretický i praktický ekumenismus
(napø. ke svátostem mohou pøistupovat
i vìøící z jiných církví, dokonce i z církví bez
apo�tolské posloupnosti).

AECK a starokatolicismus
Tím v�ím se AECK pøiblí�ila jinému proudu
alternativního katolictví, a sice starokato-
licismu. Pozorovatel se hned musí ptát, kde
jsou odli�nosti, které bránily, aby rebelující
husité nevstoupili do starokatolické církve.
Sami pøedstavitelé AECK pøi takto polo�ené
otázce poukazují, �e ve srovnání se staro-
katolickou církví jsou teologicky i prakticky
konzervativnìj�í. AECK napø. zásadnì od-
mítá svìcení �en (zatímco èeská starokato-
lická církev nedávno vysvìtila první jáhen-
ku).

Co dál?
Pøi sledování utváøení nové nábo�enské
organizace mù�eme na�i pozornost upøít
rùzným smìrem. My jsme se ve snaze

Apo�tolská posloupnost (sukcese)
podle Katolického katechismu

�Kristus vyvolil apo�toly a dal jim úèast
na svém poslání a na své pravomoci. Vy-
vý�en po pravici Otce neopou�tí své
stádce, ale ustaviènì je chrání skrze svaté
apo�toly a dodnes je vede pod vedením
pastýøù, kteøí nyní pokraèují v jeho díle.
Kristus tedy ustanovuje nìkteré za apo�-
toly a jiné za pastýøe. Nadále pùsobí pro-
støednictvím biskupù. Proto�e svátost
knì�ství je svátostí apo�tolské slu�by,
je vyhrazeno biskupùm jako nástucùm
apo�tolù, aby pøedávali tento �duchovní
dar�. ... Právoplatnì svìcení biskupové,
t.j. ti, kteøí jsou v linii apo�tolské posloup-
nosti, udìlují platnì tøi stupnì* svátosti
knì�ství.�

Katechismus katolické církve
§ 1575-1576

* jáhenský, knì�ský a biskupský

Titulní stránka týdeníku Církve èeskoslovenské husitské z 20. 1.
2002 s podobiznou Antonína Jelínka ve fotomontá�i.
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DÝKA, KØÍ�
A PROROCTVÍ

Duchovní otec �Teen Challenge� hlavním hostem konference

Martin Koøínek

V rámci konference �Zpìt k první lásce� konané ve dnech 11. a�
13. záøí 2003 nav�tívil Prahu David Wilkerson - letnièní kazatel ze
Spojených státù, proslulý pøedev�ím díky své knize �Dýka a køí��
a zalo�ení organizace �Teen Challenge�, která pomáhá mladým
narkomanùm ve více ne� stovce zemí.

DÝKA, KØÍ�
A PROROCTVÍ

z  d o m o v a

Mgr. Milo� Mrázek (*1974) vystudoval psychosociální
vìdy, teologii a religionistiku na Husitské teologické
fakultì a religionistiku na Filozofické fakultì Univerzi-
ty Karlovy v Praze. Je uèitelem na støední �kole.

o struèné pøedstavení zamìøili na ta nejdù-
le�itìj�í historická fakta a základní srovnání
s vìrouènì nejbli��ími církvemi. Stranou
na�í pozornosti zùstala problematika vlast-
ní komunity vìøících nové církve, vytváøení
struktury, formy misie atd. Stranou zùstala
i otázka osobní motivace jednotlivých èlenù.
Ti do AECK pøi�li buï z jiných církví - ne-
jen z CÈSH, ale i z øímskokatolické církve,
starokatolické církve a dal�ích, - nebo je pro
nì AECK prvním církevním spoleèenstvím.

Snad bychom mohli alespoò konstato-
vat, �e jako pozorovatelé máme pøed sebou
malou komunitu (v souèasné dobì poèet
èlenù nejspí�e nepøekroèil první stovku),
tvoøenou spí�e mladými lidmi, kteøí hledají
vhodnou podobu organizace. Chtìjí se
bránit procesu institucionalizace (zatím
napø. vítìzí hlasy neusilovat o státní regist-
raci). Teprve hledají své teologické vyjád-
øení a jsou spojeni spí�e spontánním entu-
ziasmem a zjevnou charismatickou autori-
tou biskupovy osobnosti.

 n

1 Srv. napø. J. �uvarský: Biskup Gorazd, MRPC v ÈSSR,
Praha 1979.

2 Oficiálnì CÈS apo�tolskou sukcesi jako podmínku au-
tenticity církve odmítla na I. snìmu (1924).

3 Srv. J. Vokoun: �Neuralgický bod èeského ekumenis-
mu�, Getsemany 6(2003), [online] dostupný z <http:/
/www.getsemany.cz/index.asp?c=522>; Helena Noemi
Bastlová: �Omyly ohlednì sukcese v CÈSH�, Getse-
many 7(2003), [online] dostupný
z < http://www.getsemany. cz/index.asp?c=543>.

4 O nich viz T. Begonja: �Your Complete Guide to the
World of Autocephalous (»Independent-Movement«)
Churches in the Apostolic Succession�, [online] do-
stupný z www: < http://www.ind-movement.org/ >.

5 �The Portuguese Episcopal Apostolic Church�,
sebepøedstavení IAEP na oficiální stránkách církve,
[online] dostupný z <http://www.terravista.pt/AguaAl-
to/1526/index1.html >.

6 �Církev by u� nadále nemìla pøijímat do slu�ebního
pomìru ty duchovní, (�) kteøí se netají svými výhra-
dami vùèi vìrouce na�í církve a nesna�í se dodr�ovat
øády. V minulosti jsme podcenili nebezpeèí, �e právì
tito problematiètí duchovní s výhradami ke svátostem
a øádùm tvoøí souèet snìmovníkù, kteøí najednou a proti
duchu církve hlasují o budoucnosti této církve a mo-
hou »demokraticky« i pøehlasovat stále se »zmen�u-
jící« zdravé jádro církve (�Toto) pova�uji za demokra-
cii obrácenou naruby ve jménu �patného svìdomí.
Ka�dá demokracie, tedy i ta nábo�enská, stojí na prin-
cipu dobrovolného dodr�ování vìrouky a øádù.�
Z první zveøejnìné reakce patriarchy CÈSH J. Schwarze,
�Církev bez ducha je studna bez vody�, Èeský zápas,
5(2002), 27. 1. 2002, str. 1.

Reakce na stránkách oficiálního tisku CÈSH shrnul
a komentoval J. Vokoun v ekumenickém èasopise Get-
semany, viz vý�e; dal�í èíslo èasopisu Getsemany uved-
lo reakce èlenù církve.

V rodinì Wilker-
sonù se �kazatel-
ství� dìdilo z otce
na syna. David
(*1931) zpoèátku
pùsobil v letnièním
sboru v Philips-
burgu asi 500 km
od New Yorku. Jak
líèí v knize �Dýka
a køí��, roku 1958 se
v èasopise �Life�
doèetl o soudu se
sedmi nezletilými
mladíky, kteøí �bru-

tálnì napadli a k smrti ubili� patnáctiletého
chlapce ochrnutého po obrnì. Cítil se být
povolán svìdèit jim o Kristu.

Vyrazil k newyorskému soudu, av�ak
setkat se s ob�alovanými mu nebylo povo-
leno. Pøesto mìla náv�tìva metropole dùle-
�itý výsledek: Wilkerson zjistil, �e mediali-
zovaný pøípad je je�tì ménì ne� �pièka
ledovce. V New Yorku �ily tisíce dìtí a ado-
lescentù, o nì� se nikdo nestaral. Mezi se-
bou tu bojovaly zloèinecké mláde�nické
gangy, bujela prostituce, narkomanie a alko-
holismus. Wilkerson pochopil, �e do New
Yorku nebyl povolán pouze kvùli sedmi de-
likventùm - mìl zvìstovat evangelium mlá-
de�i �z ulice�.

Jeho následné vypravování pùsobí jako
autobiografie �letnièního svìtce�. Strhující-
mu pøíbìhu nechybí dialogy s Bohem ani
podivuhodné zázraky a uzdravení. S dùra-
zem na okam�ité obrácení a totální ode-
vzdání Kristu Wilkerson bìhem nìkolika
málo let vytrhl ze závislosti a pro køes�anství
získal tisíce mladých. Bez �dolaru v kapse�
si David doslova vymodlil zázemí (budovy
a jejich vybavení), které pomohlo konver-
titùm nastartovat nový �ivot.

Do Èeskoslovenska byla �Dýka a køí��
pa�ována u� za socialistické totality. Podle
vzpomínky jednoho z úèastníkù konference
mìli agenti StB, kteøí knihu zabavovali, za-
kázáno text èíst. Nìkteøí prý toti� po èetbì
Wilkersonova svìdectví uvìøili v Boha.

Wilkerson pøicestoval do Èeska poprvé
a to v rámci svého euro-amerického turné1.
Hlavními organizátory jeho náv�tìvy byly
pentekostální sbory, pøedev�ím pak pøed-
stavitelé Apo�tolské církve a Køes�anských
spoleèenství. Program konference byl adre-
sován hlavnì kazatelùm a vedoucím sborù.
Hala na Brumlovce v pra�ské Michli s kapa-
citou 1200 náv�tìvníkù praskala ve �vech
a hlas pøedná�ejících musel být pøená�en
i do sychravé nepohody na ulici pøed
hlavním vchodem, kde na �idlièkách sedìli
ti, pro nì� u� v sále nebylo místa.

Aè Wilkerson nekázal �ádné nové pøe-
vratné my�lenky, získal si publikum (jak to
vyjádøil v podìkování jeden z organizátorù)
svou opravdovostí a odevzdaností evange-
liu. David i jeho syn Gary, který na Brum-
lovce rovnì� kázal, ve svých proslovech
vìt�inou kombinovali pøíbìhy z bible se
svými �ivotními zku�enostmi a èasto ne-
váhali jít s vlastní kù�í na trh.

David posluchaèe nejprve pøekvapil,
kdy� o sobì hovoøil jako o �hrdém� Èecho-
vi. Jeho babièka z matèiny strany byla toti�
Èe�ka a jeho matka kázala èesky. Sám si prý
v Praze zase u�íval èeskou kuchyni. Poté
pohovoøil o krizi víry svého vnuka, který
nedokázal pøijímat evangelium, ani� v�ak byl
schopen definovat pøíèiny svých vnitøních
blokù. Chlapcovy tì�kosti Wilkerson nej-

Sedmé èeské vydání
Wilkersonovy nej-
slavnìj�í knihy vy�lo
roku 2000 v nákladu
20 tis. výtiskù.
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Po válce v Iráku je Izrael opìt na prvním
místì svìtového dìní. Myslíte si, �e �ces-
tovní mapa� má �anci pøinést mír mezi
Izraelce a Palestince?

Ne! Jak je mo�né, �e Bush, který zná Bibli,
se nebojí Boha a nutí Izrael do územního
kompromisu podle cestovní mapy? Bùh
ho za to potrestá. Dolar padne, Bush
upadne do deprese a velmi lehce mù�e
prohrát následující volby. Dennì se mod-
lím, aby prezidentovi vìøící poradci na nìj
mìli vìt�í vliv ne� jeho poradci politiètí.

Jinými slovy øíkáte, �e neexistuje �ádné
lidské øe�ení konfliktu mezi Izraelem
a Araby?

Bùh slíbil, �e svùj lid ochrání. Uzavøel
smlouvu a dal jim do u�ívání Zaslíbenou
zem. On stanovil hranice tohoto národa
a On si je ochrání. ...

Rozhovor Aviela Schneidera s Davidem Wilkersonem pù-
vodnì vy�el v èasopise �Nachrichten aus Israel/Israel
Today�. V èeském pøekladu -lh- rozhovor pøevzal èasopis
�Slovo z Jeruzaléma� (9-10/2003).
V redakci Dingiru kráceno.

David Wilkerson na téma
nábo�enství a politika

Jak jste vnímal válku v Iráku jako ame-
rický køes�an?

Kázal jsem o pádu Saddáma Husajna
a upozoròoval jsem na�eho prezidenta, �e
v�e se toèí kolem Izraele. Hlavním zájmem
není ropa. Saddám plánoval s pomocí
ostatních arabských národù znièení Izra-
ele. Saddám Husajn je neústupný èlovìk
a jsem vdìèný, �e Bùh dal na�emu prezi-
dentovi rozhodnutí, aby Izrael pøed ním
ochránil.

Opravdu vìøíte, �e pøezident Bush se
v otázce Izraele rozhodne pro biblickou,
a ne politickou pravdu?

Právì proto vyzývám americké køes�any,
aby se dennì modlili za na�eho preziden-
ta a té� aby se modlili proti antisemitismu,
který je�tì v církvi existuje. U� kdy� jsem
zalo�il sbor na Times Square, Bùh mne
upozornil, �e musíme v�dy zùstat vìrní
Izraeli. A já jsem na to v�dy dbal.

Jste nyní v Evropì, kde mnozí køes�ané
nemají porozumìní pro válku v Iráku, kte-
rou vedou Spojené státy.

Mnozí køes�ané v Evropì prostì nerozumìjí
Bo�ímu Slovu. Saddámovy rakety smìøova-
ly pouze na Izrael, ne na sousední arabské
státy. Mimo to je zde cítit narùstající anti-
semitismus ve sborech, obzvá�tì ve Velké
Británii.

Charakterizoval byste islám jako mírumi-
lovné nábo�enství tak jako vá� prezident?

Èetl jsem Korán a jsem si jistý, �e tato kniha
je fale�ným uèením. Islám je destruktivní
nábo�enství. Pova�uji za velmi zvlá�tní, �e
kazatelé evangelia nechápou, �e Bùh nezru-
�il svou smlouvu s Izraelem. Bùh dal tu zemi
Izraeli a ka�dý národ, který ho chce znièit,
bude potrestán.

Máte velkou odvahu zastávat tak silné pro-
izraelské stanovisko.

V køes�anském svìtì jsem za to èasto kriti-
zován, ale cítím bohaté Bo�í po�ehnání, a to
pro mne znamená mnohem víc.

Jestli�e jsme Wilkersona
s nadsázkou pøipodobnili svìt-
ci, pak musí také promluvit
�advocatus diaboli�.2 Po uzdra-
vovací modlitbì do�lo ke scé-
nì, která by nezasvìceného di-
váka pøinejmen�ím uvedla do
rozpakù. Dav pod jevi�tìm se
rozptýlil a na podlaze zùstala
na zádech le�et �ena støedního
vìku, která sebou køeèovitì
�kubala. V�e probíhalo témìø
bez pov�imnutí okolí asi pìt
minut. Zatímco poøadatelé ten-
to (na charismatických akcích

pomìrnì obvyklý) exces hodnotili nega-
tivnì jako nepatøièný exhibicionismus, Wil-
kerson prohlásil: �Duch svatý dìlá svou
práci - svým zpùsobem�� Ostatnì ve
v�ech svých projevech kazatel a� pøíli� plýt-
val výrazy typu �Bùh (nebo Je�í�) mi øekl,
odhalil� nebo �teï k vám mluvím z Ducha
svatého�.

Tato nadprodukce nadpøirozena se pro-
jevila zvlá�tì pøi jeho �prorockém kázání�,
v nìm� nejprve zmínil svou knihu �Vize�
z roku 1974. Z Bo�ího vnuknutí v ní popsal
�krabièku� napojenou na televizi, z ní� si
ka�dý bude moci pou�tìt porno a násilí - to
se podle jeho interpretace vyplnilo vynále-
zem videa. Dále pak vidìl hoøet 500 ropných

vrtù a v roce 1991 jich po válce v Iráku hoøe-
lo dokonce 501. Z pozice takto vybudované
�prorocké� autority pak ostøe kritizoval sou-
èasné odkøes�an�tìní spoleènosti a ústup-
ky jiným nábo�enstvím (Evropská ústava,
sekularizace euro-amerického �kolství), aby
vzápìtí oznámil svou triumfalistickou vizi.
Duch svatý mu zjevil, �e Bùh u� v brzké bu-
doucnosti zastaví po�lapávání svého jmé-
na a ujme se vlády.

Pøes tyto stíny z vìt�iny Wilkersono-
vých kázání vyzaøovala moudrost a poko-
ra. Tento drobný �edovlasý staøík dokázal
svými pøekvapivì energickými vystoupení-
mi zelektrizovat celý sál. Úspìch svých pro-
jevù v�ak nepøièítal svým kazatelským
schopnostem � místo závìreèného potlesku
buï nechal zahrát kapelu Oáza, která se
starala o �kulturní vlo�ky� v programu,
a skromnì se usadil v koutku pódia, nebo
hromový aplaus uvedl slovy: �A nyní po-
tlesk pro Je�í�e.�   n

Poznámky
1 http://www.davidwilkerson.org

http://www.konferencewilkerson.cz
2 advocatus diaboli (ïáblùv advokát) - osoba, která je pøi

procesu kanonizace v katolické církvi povìøena vyhle-
dáváním negativních svìdectví o �ivotì kandidáta na
svatoøeèení.

prve pøirovnal k problému komunikace
v celé spoleènosti, jako øe�ení pak nabídl
snahu o zpøítomnìní Je�í�ova zázraku, jím�
uzdravil hluchonìmého.

Z psychologického hlediska bylo zají-
mavé i vyprávìní Garyho, jen� se svìøil, jak
døíve pro�íval nevìdomý komplex ze svého
slavného otce a chtìl se stát �nejlep�ím kaza-
telem na svìtì�, a jak tím trpìla jeho rodina.

Závìr ka�dého pøedná�kového dne ský-
tal typicky letnièní obrázek. Po vygradova-
ném kázání se pod podiem shromá�dil dav
se vztyèenýma rukama a pastor Wilkerson
se modlil za uzdravení. Po uvolnìní emoè-
ního napìtí (tj. vyléèení) mnozí zaèali plakat,
jiní se smáli a objímali.

Pøi vystoupení skupiny Oáza stojí v první øadì zleva Gary
Wilkerson, pøekladatel Mojmír Kallus a David Wilkerson.

Foto: Martin Koøínek.

Martin Koøínek (*1971) je publicista.
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NEVYZPYTATELNÉ
CESTY PÁNÌ

O vývoji hnutí jsme informovali ji� ve svých
pøedchozích pøíspìvcích.1  Pro pøipomenutí
opakujeme, �e vzniklo v Olomouci ze sku-
piny mladých katolíkù, jejich� setkání
s osobností Jana Vymìtala (konvertoval
v roce 1997, pokøtìn 1998) a s duchovním
poselstvím kontroverzní prorokynì Vassu-
ly Rydenové prostøednictvím jejích spisù2

znamenalo obrat v duchovním �ivotì. Spi-
rituální základnu tvoøí charisma vùdce Jana,
který se tì�í ve skupinì autoritì pøinejmen-
�ím Bo�ího proroka, charakteristická je kri-
tika souèasných pomìrù ve spoleènosti
i v øímskokatolické církvi, nesmlouvavé pro-
sazování ultrakonzervativní3  nauky a zbo�-
nost inspirovaná prorockými a mariánský-
mi zjeveními.

Ve farnostech, kde jednotlivé komunity
pùsobí, vyvolávají svým odli�ným pøístu-
pem otázky, zmatek a èasto nepøátelství.
Církevní okolí se cítí být obtì�ováno vyru�o-
váním bohoslu�eb, vyvoláváním konfron-
tací a mo�ná i tím, �e pro podivné jednání
stoupencù nemá uspokojivé vysvìtlení.
Pozornost vzbudilo poèínání nìkterých èle-
nek skupiny, které vytvoøily strukturu vel-
mi podobnou øeholnímu spoleèenství a sna-
�ily se �ít od jara 2003 zasvìceným �ivotem.

Sestry v modrém hábitu
Touha �ít zasvìceným �ivotem v nìkterém
katolickém øádu zrála v myslích mnoha èlenù
jistì u� dlouho. Idea spojit duchovní po-
volání se spiritualitou hnutí se realizovala
spontánnì v kvìtnu 2003. Jedna z dívek teh-
dy vedla komunitní dùm v Nemilanech, kam
dennì pøicházelo i nìkolik desítek bezdo-
movcù, toxikomanù a jiných lidí �ijících na
okraji spoleènosti. Vìt�ina z nich se pøi�la
najíst, jiní se pøicházeli vyspat, èasto opilí
nebo pod vlivem drog, nìkdy docházelo ke
kráde�ím a také násilnostem. Poøádek èi pøi-
jatelné hygienické podmínky byly v tìchto
podmínkách neudr�itelné.

Podle svých slov tato �ena spala pouze
pìt hodin dennì, nìkdy na ni zbylo místo
pod stolem, jindy se mohla pøikrýt dekou.
Ve chvíli psychického i fyzického vyèerpání
pochopila, co od ní Bùh po�aduje. Byla to
výzva, aby se mu odevzdala plnì.

Tak vznikl nový a je�tì intenzivnìj�í zpù-
sob duchovního �ivota uvnitø spoleèenství.
Stanovy zasvìceného �ivota mìlo tvoøit jen
evangelium a spisy Vassuly Rydenové.
V létì leto�ního roku bylo mo�né napoèítat
ji� více ne� desítku sestøièek a asi sedm kan-
didátek vá�nì uva�ujících o vstupu. Jejich
vnìj�ím znakem se stal øeholní odìv. Ses-
tøièky se sytì modrými �aty a se svìtle mod-
rými závoji na hlavách vídali vìøící v kos-
telních lavicích a jejich pøítomnost jenom
pøiostøila vleklé spory s pøedstaviteli církve.
Stávalo se, �e duchovní odmítali èlenkám
neschválené kongregace s �átkem na
hlavì udílet svátosti.

O tom, jaké sliby uèinili sobì, Janovi
Vymìtalovi èi Bohu, nevíme zhola nic,
ale pøedpokládáme, �e natolik významný
�ivotní krok nìèím podobným provázen
byl. Nebyl to v�ak v �ádném pøípadì akt
církevnì právní, tudí� �ádný Øád Nej-
svìtìj�ího Srdce Je�í�ova v katolické
církvi právnì neexistuje.

Zvìstovat �ivého Krista
Letos na podzim se Jan Vymìtal dostal
na vrchol svého vlivu. Celé hnutí se zdá-
lo být na vzestupu. Komunita v Os-
pìlovì navázala styky s místními oby-
vateli, byla schopna obstarat díky bri-
gádám u zemìdìlcù základní �ivobytí.
Èlenové zdárnì pokraèovali v opravì
domu, v Olomouci i v Ospìlovì skupina
intenzivnì rozvíjela charitativní èinnost.

Janu Vymìtalovi se otvíral nový pro-
stor k misii, snad i proto, �e odpor cír-
kevních úøadù mu èinil spí�e reklamu.
S komunitou trávil stále ménì èasu

a o to více jezdil po celé Moravì a do Èech,
aby �zvìstoval �ivého Krista�. Øada du-
chovních se cítila blízko mnohým aspektùm
Janovy zbo�nosti. V�dy se ale stáhli ve
chvíli, kdy mìlo dojít k vyostøení konfliktu
s církevní hierarchií.

Znaèným úspìchem proto bylo, kdy�
se jeden z duchovních ke skupinì pøidal.
Jednalo se o zku�eného franti�kánského
knìze, jeho� vztah k Dìtem Nejsvìtìj�ího
Srdce byl pùvodnì striktnì odmítavý. Pøi
setkání ho ov�em osobnost Jana Vymìtala
zjevnì pøekvapila. Opakovanì nav�tívil ko-
munitní dùm v Ospìlovì a pøehodnotil svùj
vztah ke spoleèenství. Závìr, k nìmu� do-
spìl, byl pro pøátele a franti�kánské bratry
�okující. Na základì rozhovorù, svých po-
zorování a nìkolika nadpøirozenì vysvìt-

Pøekvapivý vývoj radikální øímskokatolické skupiny

Luká� Brzobohatý, Luká� �tursa

V dosavadním smìøování svébytného køes�anského spoleèenství, vystupujícího pod názvem Dìti
Nejsvìtìj�ího Srdce Je�í�ova, do�lo k dramatickým zmìnám. Olomoucký arcibiskup Jan Graubner
uèinil rázný krok a odmítl nadále tolerovat výstøelky spojené s jejich radikálnì praktikovanou vírou.
Spoleèenství odpovìdìlo stejnì ráznì.

NEVYZPYTATELNÉ
CESTY PÁNÌ

z  d o m o v a

Jan Vymìtal.               Foto: Luká� �tursa.
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lených událostí shledal v duchovní cestì
�heretikù� z  Ospìlova pøítomnost Krista
a pro poznané �svìtlo� byl ochoten opustit
svùj dosavadní �ivot. Ideál svatého Fran-
ti�ka se mu zdál být lépe naplòován v komu-
nitì ne� v jeho klá�teøe. V Ospìlovì s ním
zùstalo i nìkolik lidí, které byli døíve pod
jeho duchovním vedením. Krátce na to byl
exklaustrován4  a musel odlo�it franti�kán-
ský hábit.

Výchovný interdikt5

Pøístup kompetentních míst olomoucké
diecéze k problematickému spoleèenství
pro�el slo�itým vývojem a stal se pøíèinou
kritiky nìkterých katolíkù. Ve�keré pokusy
získat vliv na smìøování komunity toti� byly
marné.

Jednou z tìchto snah bylo prohlá�ení,
které pro Jana Vymìtala pøipravil arcibiskup
Graubner, v jeho� arcidiecézi komunita
vznikla. Prohlá�ení mìlo Jana Vymìtala jako
vùdce skupiny zavazovat k odstoupení od
kontroverzních momentù. Arcibiskup po�a-
doval napø. vyznání, �e se Jan Vymìtal ne-
pova�uje za Krista, a slib, �e nebude mluvit
Kristovým jménem, dále pak odstoupení od
spisù Vassuly Rydenové, respekt ke kate-
chismu a Písmu svatému, církevnímu prá-
vu, pøedstaveným, odstoupení od duchov-
ního vedení svých stoupencù i øeholní spo-
leènosti èi regulaci charitativní èinnosti
spoleèenství. Jan Vymìtal prohlá�ení po
urèitém váhání odmítl podepsat.

Neúspìch v�ech snah ze strany církevní
hierarchie, mírnì stoupající poèet èlenù
komunity, její zvy�ující se popularita i mezi
sympatizujícími katolickými knì�ími,

a pøedev�ím neèekaný èin franti�kánského
duchovního patrnì vyprovokoval rázný
zásah. Arcibiskup Graubner se k nìmu
odhodlal prvního záøí leto�ního roku. Vydal
rozhodnutí formou církevního zákazu,
v nìm� hodnotí osobu vùdce Jana Vymìta-
la a jeho vztah ke stoupencùm velmi nega-
tivnì, celé skupinì pozastavuje právo pøi-
jímat svátosti a nepova�uje ji nadále za jed-
notnou s øímskokatolickou církví.

Dokument hovoøí o neblahém pùsobení
skupiny, ale zároveò nechává otevøené
dveøe pro mo�nost nápravy. Vyjadøuje se
o skupinì jako o �zhoubném jevu�, stou-
pence oznaèuje jako �duchovnì nemocné�,
ale sna�í se také uznat jejich �velkou
zbo�nost� a �dobré skutky�. Biskupský list
se tedy sna�í postihnout komplikovanou ne-
jednoznaènost, kterou takové hnutí vyvo-
lává. Hlavní èást církevního interdiktu zní
takto:

�Proto Janu Vymìtalovi i v�em, které pøi-
jímá do spoleèenství neschválené øehole,
i tìm, kteøí se dr�í jeho nauky, se pozastavu-
je právo pøijímat svátosti v øímskokatolické
církvi, pokud se nezøeknou svého pomýlení
a nepodøídí se církevní autoritì.�6

Text je zamý�len jako prozatímní øe�ení
a doufá ve zlep�ení situace. Èlenùm skupiny
Dìtí Srdce Je�í�ova se sna�í naznaèit pod-
mínky zru�ení zákazu. Oznaèení �výchovný
zákaz� pro Graubnerùv postup v Katolickém
týdeníku7  má proto své oprávnìní. Tento
zásah dal komunitì jasnì najevo, �e jimi prak-
tikované køes�anství není pro církev �ádou-
cí.

Studená sprcha
Pøesto�e se tento postup ze strany arcibis-
kupa ji� del�í dobu oèekával, bylo pro stou-
pence Jana Vymìtala tì�ké pøijmout, �e je-
jich charismata nejsou v církvi rozpoznána.
Komunita byla ochotna následovat Jana
Vymìtala do konfliktu a konstruovat emo-
cionálnì podbarvené argumenty, proè se
autoritì biskupa nepodøídit. Od èlenù sku-
piny bylo mo�né napø. sly�et takováto slo-
va: �Arcibiskup nás nabádá k høíchu, chce,
abychom opustili na�e bli�ní, ale co budou
v�ichni ti fe�áèci a troseèky dìlat, kdy� my
s nimi nebudeme? Není pravda, �e jsme na
Honzovi závislí. Mo�ná na zaèátku, ale teï
s námi v Ospìlovì ne�ije a vídáme se zøíd-
ka.�

Dìti Nejsvìtìj�ího Srdce se sna�ily
o dialog s arcibiskupem, ale ten je odkázal
na povìøené úøedníky. Dìní smìøovalo k vy-
ostøení konfliktu. Zdálo se, �e skupina pøi-
jme roli muèedníkù, odsouzených vlastní

milovanou církví. Pøekvapivý obrat ale pøi-
nesla snad jediná lidská autorita, kterou by
Jan Vymìtal mohl respektovat: paní Vassu-
la.

Bylo zprostøedkováno setkání, materiá-
ly, dopisy a rùzná vyjádøení o Dìtech byly
pøelo�eny do angliètiny, Vassula pochopila
podstatu sporu a také po�adavky, které
církev vùèi Dìtem uplatòuje. Dne 4. øíjna se
Jan Vymìtal v doprovodu nìkolika èlenù
skupiny s Vassulou Rydenovou se�el. Vý-
sledek dvouhodinového rozhovoru skupinì
pøinesl rozèarování, ne-li zoufalství.

Prorokynì odmítla zalo�ení øeholního
spoleèenství a po�adovala odlo�ení hábitù.
Zakázala pou�ití hlavièky se svým jménem
pro webové stránky nebo tiskoviny. Proto�e
svá poselství pova�uje za výzvu k jednotì,
pøípadný rozkol prohlásila za znamení �ne-
èistého ducha� a odvrácením se od Krista.
Po�adovala smír s arcibiskupem i za cenu
ústupkù a podøízení se.

Radikální obrat
Den po rozhovoru s Vassulou dívky odlo-
�ily své závoje a rozhodly se �ít zasvìce-
ným �ivotem bez øeholního odìvu. To byl
první ústupek a pozitivní signál, �e dohoda
bude mo�ná. Spoleèenství zùstalo ve svém
zápase najednou zcela osamoceno. Nikdy
pøedtím o podpoøe Vassuly nepochybova-
li. �Proè taky, v�dy� k ní promlouvá stejný
Kristus jako k na�emu Honzíkovi!� bylo
mo�né sly�et v komunitì.

Jan Vymìtal procházel tì�kým, dva týd-
ny trvajícím obdobím bilancí a pochyb. Na-
konec mu prý pravdu zjevil - jako v�dy
pøedtím - Kristus a on se rozhodl pro pokání.
Slíbil, �e po�adavky církve splní bezpod-
míneènì. Tentokrát nebylo ani pro nìj snad-
né pøesvìdèit èleny spoleèenství, kteøí pod-
lehli odbojné náladì. Jan prohlásil, �e se
v urèitých obdobích, ani� by si to sám teh-
dy plnì uvìdomoval, ztoto�òoval s Bohem
a to �e pova�uje za svùj nejvìt�í høích.
Pøiznal, �e zaèal pøíli� vìøit v sebe a své
schopnosti a pøestal respektovat jakouko-
liv autoritu. Vyznal se ze svých pochybení
pøed arcibiskupem a dal�ími duchovními.
Slíbil pøeru�it kontakty se svými �dìtmi�.
Franti�kánský knìz se rozhodl vrátit zpìt
ke svým bratrùm. Nìkolik èlenù hnutí bude
teï usilovat o vstup do nìkteré z uznaných
øeholí nebo o vstup do semináøe, kde se
pokusí dále rozvinout svá povolání.

Budoucnost
Zmìna v chování a jednání nezakládá auto-
maticky zmìnu ve strukturách my�lení

z  d o m o v a

Jedna ze sestøièek právì vymìnila øeholní
odìv za pracovní.          Foto: Luká� �tursa.
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NEKONEÈNÉ
NOÈNÍ VOLÁNÍ

Pøedpovìdi Wima Malgo se týkají i svìtové politiky

Pavel �íma

Motto: �O budoucnosti toho víme mnohem více ne� ti nejvzdìlanìj�í
futurologové. Víme nejen mnohem více, ale vidíme Bohu pøímo do
srdce a do jeho plánù�.1

�Volání uprostøed noci� - tak se jmenuje misijní spoleènost, zalo�ená
Nizozemcem Wimem Malgo, a rovnì� jím vydávaný èasopis, jeho�
hlavním zámìrem je ukazovat na znamení blí�ícího se pøíchodu
Je�í�e Krista a konce svìta. Tato znamení jsou toti� v�ude kolem
nás - v politice, ekonomii, vìdì, nábo�enství i v pøírodních úka-
zech a katastrofách. Je tøeba mít jen nále�itý vhled do aktuálního
dìní a �správnì� rozumìt �prorockému slovu� v Bibli.

NEKONEÈNÉ
NOÈNÍ VOLÁNÍ

z a h r a n i è í

Luká� �tursa (*1979) a Luká� Brzobohatý (*1979) jsou
studenty VI. roèníku Husitské teologické fakulty UK
oborù husitská teologie, religionistika a psychosociál-
ní vìdy a dobrovolnými pracovníky PONS (Poradny
o nábo�enských sektách) pøi HTF UK.

a první setkání s Janem Vymìtalem v jeho
nové roli kajícníka tuto skuteènost potvr-
zují. Pøesto je tøeba hodnotit poslední udá-
losti jako pozitivní proces, který svìdèí
o schopnosti sebereflexe, kterou ji� málo-
který pozorovatel pøipou�tìl. Jan dokázal
sestoupit z role nejvy��í autority a podøídit
se autoritì jiné.

Konec �fenoménu Jan Vymìtal� se ale
nekoná. Pravdìpodobnì o nìm usly�íme
znovu v souvislosti s jeho neutuchající mi-
sijní aktivitou v dal�ích krajích Zemì èeské.
Snad ji� blízká budoucnost pøinese uspoko-
jivìj�í odpovìdi po stabilitì pøímìøí mezi
Janem a církví.

Dìti Nejsvìtìj�ího Srdce Je�í�ova mají
�anci potvrdit trvalost svých charismat ne-
závisle na svém vùdci a zakladateli. Jisté je,
�e s Janem Vymìtalem ztratila skupina èást
své pøita�livosti. Její èinnost má být církví
kontrolována a snad èásteènì instituciona-
lizována. Byla by �koda, kdyby tento pro-
ces po�kodil schopnost jejích èlenù bez-
prostøednì nabízet pomoc bli�ním, kteøí jsou
v zoufalých �ivotních situacích. Nová situ-
ace jim poskytuje netu�ený rozmìr svobo-
dy, který otevírá prostor pochybování, døíve
zcela potlaèenému výjimeèností vùdce.
Tyto pochybnosti pravdìpodobnì zpùsobí
chvìní, které zasáhne samotné základy je-
jich duchovní stavby. Parafrázujeme-li To-
má�e Halíka, pak bez tohoto chvìní nemù�e
být �ádná duchovní stavba pevná.

 n

Poznámky
1 Brzobohatý, L.; �tursa, L.: Dìti Je�í�ova Srdce. In: Din-

gir 2/2002, s. 12-14.
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èást teologického spektra, která se sna�í striktním za-
stáváním v minulosti závazných forem nábo�enství bo-
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4 Exklaustrace je udìleným právem, dovolujícím øehol-
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dostaèujících pøíèin nebylo mo�no uvolnit nebo vylou-
èit z institutu, i kdy� jejich pobyt vá�nì naru�oval spo-
leèný �ivot.

5 Interdikt - censura církevní, zbavující v�ech úkonù bo-
hoslu�ebných, u�ívání, resp. udìlování nìkterých svá-
tostí a církevního pohøbu. Jsou-li s interdiktem spojeny
v�echny tyto následky, jest to interdikt celkový, jinak
èásteèný.

6 Prohlá�ení bylo vydáno arcibiskupem Janem Graubne-
rem 1. záøí pod jednacím èíslem 175/03.

7 Mazanec, J.: Jan Vymìtal a jeho �Dìti�. In: Katolický
týdeník 46/2003, s. 6.

Wim Malgo (1922-1992)
pocházel z Nizozemí. V letech 1947 a� 1949
studoval na biblické �kole v Beatenbergu,
kde ho velmi ovlivnily výklady prorockých
textù. V roce 1955 zalo�il v Curychu misijní
spoleènost, nazvanou �Volání uprostøed no-
ci�2 (Missionswerk Mitternachtsruf). Jeho
cílem je jediné � zvìstovat blízký druhý pøí-
chod Je�í�e Krista a s tím spojené eschato-
logické události (bitva u Armagedonu, vy-
tr�ení køes�anù do nebe, sedmileté sou�ení,
poslední soud). Pro �íøení své zvìsti pou�ívá
Malgo vysílání v rádiu Monte Carlo a Lu-
xemburg a hlavnì své knihy a èasopisy
�Nachrichten aus Israel� (�Zprávy z Izraele�)
a �Mitternachtsruf� (�Volání uprostøed no-
ci�). Èeskou verzi tohoto èasopisu a dal�í
knihy z produkce Malgovy spoleènosti
u nás vydává vydavatelství A-Alef.

Malgo napsal na téma konce svìta nìko-
lik knih. Za tuto èinnost obdr�el v roce 1976
od �American Christian College� v Tulse
èestný doktorát za literaturu. Tento titul od
�koly, která øádné doktoráty udílet nemù�e,
si v�ak Malgo v nìkterých knihách psal
pøed jméno jako doktorát øádný, a mátl tak
své ètenáøe.3

    Malgova zvìst do-
�la postupnì relativ-
nì �irokého ohlasu.
Zaèaly vznikat sku-
pinky jeho pøíznivcù.
Pøímo v Curychu pù-
sobí od roku 1973
samostatná církev
�Mitternachtsruf-
gemeinde Zürich�.

Základní zvìst
tvoøí dvì témata: stát
Izrael a druhý pøí-
chod Krista. V Izraeli
a konkrétnì v Jeruza-
lémì vidí Malgo du-
chovní støed svìta,
kolem nìho� se toèí
celé dìjiny lidstva.
Izrael má zahrnovat
èást Sinajského poloostrova a Jordánska,
celý Libanon a Sýrii a� k Eufratu.

Druhým a hlavním obsahem Malgovy
zvìsti je blí�ící se druhý pøíchod Je�í�e Kris-
ta a �poslední èasy�. �e tyto èasy u� nasta-
ly, je pro Malga nezpochybnitelný fakt.
Staèí, aby se podíval do novin: �Nejnovìj�í
zprávy nacházíme doslovnì v Bibli. U� pøed
tisíciletími mluvila Bible o tom, co dnes
pøiná�ejí noviny�.4  Bibli, kterou nazývá
�prorocké slovo�, chápe Malgo jako sbírku
tajuplných a za�ifrovaných vì�tebných
výrokù, které mù�e rozlu�tit jen ten, kdo je
duchovnì osvícený a vyzná se v �proroc-
kém slovì.�5

Antikrist ji� mezi námi
Mezi Malgovými pøedpovìïmi se stále
opakuje útok Sovìtského svazu èi Ruska
na Izrael, a tím tedy poèátek tøetí svìtové
války. Napø. ve své knize z roku 1968 pøed-
vídá Malgo brzký rozpad východního bloku
komunistických státù. Ten povede k pro-
následování �idù a samozøejmì k útoku
SSSR a jeho spojencù na Izrael. Tam utrpí
porá�ku a ve východní Evropì nastane to-
tální rozklad. U� nikdy zde nebude mo�ná
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ani køes�anská misie.6 Po tomto útoku ukon-
èí USA ráznì válku ve Vietnamu - svr�ením
nìkolika vodíkových bomb a rovnì� Èína
bude bìhem krátké doby znièena zbranìmi
hromadného nièení.7 Blízko je rovnì� stavba
nového chrámu v Jeruzalémì. Ten musí stát
ve chvíli, kdy se objeví antikrist. Ten je v�ak
ji� na svìtì, narodil se toti� 2. února 1962.
Toto tvrzení pak pozdìji opakuje ve své asi
nejroz�íøenìj�í knize �Co øíká Bible o konci
svìta?�8

Èeskoslovensko komunistické
a� do Armagedonu
V dal�í knize asi z roku 19709  je v�ak pøed
dvìma lety ohla�ovaný rozpad východního
bloku ji� dávno zapomenut. Po vpádu Var-
�avské smlouvy má Malgo pro na�i zem ji�
jen jediné proroctví - pro Èeskoslovensko
u� není �ádné nadìje. Zùstane komunistické
a� do doby útoku SSSR na Izrael. Dále bu-
deme svìdky toho, jak katolická církev ovlá-
dne USA, jak se válka ve Vietnamu roz�íøí
na Koreu a Èínu a jak bude mít Evropa do
roku 1980 jednotnou mìnu.

Svou pozornost v této knize Malgo ob-
rátí i k posledním úspìchùm lidské vìdy -
k letùm do vesmíru. Ty jsou dle �proroc-
kého slova� proti Bo�í vùli a pocházejí
z ducha antikristova.10 Je to ale zároveò dal�í
jasné znamení, �e konec je blízko.

UFO a Kissinger
�Dnes, v polovinì roku 1974, mù�eme
vidìt, jak Kreml pøipravuje dal�í vojenskou
agresi. Pozdìji se bude tato událost nazý-
vat tøetí svìtová válka.�11 Dùkazem zaèátku
tøetí svìtové války jsou i èastá pozorování
UFO, co� jsou Bohem poslaní ochránci Iz-
raele. A je jasné, �e �stojíme pøed koncem
svìta�12  a �e �druhý pøíchod Je�í�ùv je u�
pøede dveømi�.13

Rok 1976 je úrodný na politické událos-
ti, a tudí� i na dal�í proroctví a znamení. Jed-
ním z nich je konflikt na Kypru, který ukazu-
je, �e �pøíchod Je�í�e Krista v moci a slávì

je pøede dveømi�.14 Pøítomnost tureckých
vojsk na Kypru je pøípravou na útok na Izra-
el. Vìt�ího odsouzení ne� Turecku se ale
dostane ministru zahranièí USA Henry Kis-
singerovi. Je oznaèen jako poslední pøed-
obraz antikrista,15 proto�e se pokusil uèinit
to, co dokonale provede antikrist sám - mír
mezi Izraelem a Egyptem. �V antikristu do-
jdou Hitler a Kissinger svého úplného na-
plnìní. Hitler jako vrah �idù, Kissinger
jako �peace-maker...�16

Astrologie jako Bo�í øeè
V roce 1980 si Malgo pøi odhalování dal-
�ích znamení konce pomáhá i astrologií. Ve
své dal�í knize17 vychází z toho, �e význam-
né události na Zemi mají souvislost s jevy
ve vesmíru. �V této knize jsou ukázány ves-
mírné konstelace ve svém vztahu k Izraeli
a k Je�í�ovu pøíchodu. Ve svìtle proroc-
kého slova jsou zde probrány nové poznat-
ky o betlémské hvìzdì, o UFO a �planetární
pøehlídce� v roce 1982. Ètenáø je tímto
pøiveden k jistotì: Je�í� brzy pøijde!�18

Rok 1982 vidí jako rok mo�ného konce.
Na jaøe tohoto roku je toti� oèekávána kon-
junkce planet sluneèní soustavy, kdy se
budou v�echny nacházet v jedné linii se
Zemí a na stejné stranì Slunce. Dle Malga
se tak i planety �staví do formy oznamující
blízký pøíchod soudu�.19

80. léta: konec je blízko
Osmdesátá léta minulého století s sebou
pøiná�ejí mnoho politických událostí, a tudí�
i mnoho znamení blí�ícího se konce. Sovìt-
ský svaz obsadil v roce 1980 Afghánistán,
ale s tím se dle Malga nespokojí a zaútoèí
na Irán, obsadí zemì Perského zálivu a pak
pøijde onen dlouho oèekávaný útok na Izra-
el. Jeho dal�ím znamením je irácko-iránská
válka. �Není vylouèeno, �e tato válka je�tì
urychlí útok SSSR na Izrael...Rusové se
je�tì dr�í zpátky, ale po Afghánistánu se u�
ukazuje jejich dal�í cíl; je to nejen Perský
záliv, ale jak pøedpovìdìli proroci, ... také
Izrael�.20

Iránský vùdce ájjatoláh Chomejní je
v této souvislosti zmínìn jako poslední pøed-

chùdce antikrista, èím� vystøídal Henryho
Kissingera.

Významným mezníkem v dìjinách svìta
je dobytí východní èásti Jeruzaléma Izraelem
v èervnu 1967. Touto událostí zaèíná poko-
lení, o nìm� se v evangeliu21 øíká, �e nepo-
mine, dokud nenastanou v�echna znamení
konce. Rokem 1967 zaèíná tzv. konec doby
národù.22 Pùvodnì vidí Malgo tuto událost
ve vzniku státu Izrael v roce 1948. Ale
proto�e délka tohoto pokolení je podle doby
putování Izraelitù pou�tí urèena na 40 let, je
tøeba onen konec doby národù pøesunout:
�...doba pohanù skonèí, jakmile Jeruzalém
znovu pøijde pod vládu Izraele. To se stalo
7. èervna 1967 a od té doby vidíme, jak to
jde s národy svìta v ka�dém ohledu z kop-
ce. Jen s velkou námahou je udr�ována
v chodu vláda a hospodáøství svìta. V�ech-
no se naplnilo!�23

V roce 1986 pøibyly ke znamením brz-
kého konce výbuch elektrárny v Èernoby-
lu a konflikt USA s Libyí. Ten má být na-
plnìním proroctví z evangelia24 a knihy Zje-
vení,25  �e zemi je odòat mír.

Blí�ící se konec má dùsledky i v za-
cházení s penìzi. Ji� nemá cenu �etøit si
peníze pro budoucnost. Pøesto tu jsou ale
køes�ané, kteøí Malgovì zvìsti nenaslou-
chají a �stále se odva�ují hromadit si peníze
na svých kontech... Co by se stalo s tìmito
úsporami, kdyby dnes nastalo vytr�ení?
V�echny tyto peníze, které se mohly in-
vestovat pro vìc Je�í�e Krista, pøejdou do
vlastnictví antikrista.�26 Tak�e je mnohem
lep�í je vìnovat na Bo�í dílo, a nejlépe
rovnou spoleènosti �Mitternachtsruf� .

Afghán�tí mud�áhídové
-potomci deseti kmenù Izraele
Velkým pøekvapením pro Malga byl odpor,
se kterým se sovìtská vojska setkala v Af-
ghánistánu. Toto zasluhovalo nìjakého
vysvìtlení i ze strany �prorockého slova�.

Ve své knize z roku 1986 proto Malgo
pí�e: � Sovìti zde bojují s velkou zarputilos-
tí proti odvá�ným afghánským bojovníkùm
za svobodu u� �est let - a bez úspìchu. Proè?
Dùvod je tento. V Afghánistánu vede Rusko

Wim Malgo na obálce jedné ze svých knih.

�Nová evropská mìna, euro, jde ve stopách starého øímského systému... Kruh se
uzavírá! Ne� se Pán Je�í� vrátí, zaujme Øím znovu ústøední pozici jak v politice, tak
v hospodáøství. ... Tato øí�e, spojená Evropa, je na cestì pokraèujícího vývoje, jak to
dokazuje právì zavedení eura. Nakonec ovládne nejen celý svìt, ale po urèitém období
zjevného míru se s celou svojí mocí vrhne na Izrael, veøejnì se postaví proti pravému
Bohu a bude pronásledovat a likvidovat Jeho slu�ebníky. ... Jak blízko musí tedy být
vytr�ení Je�í�ovy Církve, které bude pøedcházet! Jsme pøipraveni?

Norbert Lieth, Euro - dal�í krok smìrem k Øímské øí�i?, Volání uprostøed noci, 3-4/2002.
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válku proti Izraeli! Velká èást afghánského
obyvatelstva se toti� skládá ze synù a dcer
Izraele, z potomkù �ztracených� deseti po-
kolení�.27 A proto je jasné, �e Sovìtský svaz
v Afghánistánu neuspìje. Bojuje toti� �ne-
jen proti synùm Izraele, ale i proti jejich
Bohu�.28

Nelson Mandela: komunista a terorista
V roce 1987 se ve své dal�í knize29  Malgo
zamìøí na dìní v Jihoafrické republice. Do
JAR Malgo umis�uje i �krále z jihu�,30 jeho�
døíve vidìl v Egyptì. Udivující je sympatie
s rasistickým re�imem, který oznaèuje opro-
ti bezbo�né vládì v Moskvì jako bohaboj-
ný.31 Kritika tohoto re�imu je prohlá�ena za
komunistickou propagandu afrických církví
a �masy negrù�.32 Rovnì� Nelson Mandela
je oznaèen jako �komunista a terorista�.33

90. léta: události konce bez konce
Konec 80. a zaèátek 90. let s sebou pøinesl
pøevratné zmìny v politické situaci v Evro-
pì i ve svìtì. Na Mitternachtsruf a Wima
Malga se snesla kritika za jeho fale�né pøed-
povìdi. K tomu bylo nutné se nìjak vyjádøit.

Ve 14. vydání knihy �Co øíká Bible o kon-
ci svìta?� �krtl Malgo asi deset stran. Mís-
to nich vlo�il kapitolu, nazvanou �Zmýlili
jsme se, kdy� jsme oèekávali brzký pøíchod
Pána Je�í�e?� Marnì bychom ov�em èekali
pøiznání chyb. Pokraèuje se dál ve stejném
duchu: �proto�e ná� Pán velmi brzy pøijde,
vstoupili jsme do toho období, kdy po-
smìvaèi budou èím dál tím halasnìj�í, aby
zakryli svou vlastní nejistotu�.34

Tedy ani v roce 1990 se na Malgovì po-
hledu nic zásadního nezmìnilo. Podle toho,
jak se mìnila politická situace, pøiná�el stále
nová a nová znamení konce a byl pøes-
vìdèen, �e - a� se dìje cokoliv - druhý pøí-
chod Krista a konec svìta jsou blízko.

Norbert Lieth: nový vùdce, staré zpùsoby
Wim Malgo v roce 1992 zemøel a jeho ná-
stupcem ve vedení spoleènosti se stal Nor-
bert Lieth. Ten pokraèuje dál v hledání zna-
mení konce a to, �e �nastala doba Je�í�ova
návratu...je více ne� jasné� i jemu.35 Zna-
mení se nacházejí v roz�íøení poèítaèù, v klo-
nování, v zavedení mìny euro, v ekumenic-
kém hnutí, v tragédii z 11. záøí 2001, v ne-
mocech AIDS, SARS a stále také ve výzku-
mu vesmíru.

V únorovém èísle èasopisu Mitter-
nachtsruf z roku 1999 èteme v èlánku na-
zvaném �Duch antikrista se èím dál více pro-
jevuje�, �e zkoumání vesmíru je projevem
satana a míøí proti Bohu. Rovnì� tragédie

raketoplánu Columbia z jara roku 2003 je
uvedena do souvislosti s èíslem 666,36 zna-
mením antikrista, a interpretována jako Bo�í
varovný prst. Zahynulý izraelský kosmo-
naut je oznaèen jako �fale�ný nositel na-
dìje�.37

Jsou Spojené státy americké
uvedeny v Bibli?
Co bylo hlavním tématem v posledních
dvou letech, mù�eme vidìt na titulcích èlán-
kù: Budoucnost USA a Evropy pod zorným
úhlem Apokalypsy. Klonování - antikris-
tovský pokrok. Evropa plnou parou v anti-
kristovském smìru. Tragédie Columbie -
zvednutý Bo�í prst? Nový svìtový øád -
utopie, nebo realita? Euro - dal�í krok smì-
rem k Øímské øí�i? Na cestì k totální kon-
trole. �ijeme v posledních dnech?

A v posledním, listopadovém èísle na-
cházíme i téma, které muselo døíve èi pozdìji
pøijít. Jak je to s USA? Jak to, �e stát, který
dnes urèuje svìtové dìní není v Bibli nikde
zmínìn? Anebo je, ale je�tì nebyl onen text
nalezen a nále�itì rozlu�tìn? V èlánku �Role
Ameriky v proroctvích - Jsou USA zmínìny
v Bibli?�38 se v�em dostává uspokojivé od-
povìdi. Spojené státy v Bibli jsou. Byly iden-
tifikovány v proroctví Ezechiela39 jako �kup-
ci a lvíèata z Tar�í�e�: �Mladí lvi z Tar�í�e
se jednoznaènì vztahují na severoamerické
a evropské kolonie, takto jsou v tomto pro-
roctví oznaèeny Spojené státy�.

Èasopis Volání uprostøed noci tak opìt
dostál své tradici a dokázal svým ètenáøùm,
�e ve�keré aktuální dìní ve svìtì je u� dávno
pøedpovìzeno v �prorockém slovì� a �e na
zvìsti o blízkém konci se nic nemìní. Nor-
bert Lieth tedy jde vìrnì ve stopách svého
uèitele.

n
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�Kdo povede takový útvar, kdo dá Evropì hlas a tváø? Jedno je jasné: jestli�e pøí�tí
obraz Evropy nebude køes�anský, pak bude antikristovský� Ji� se pracuje na vytvoøení
�Spojených státù evropských�. ...je stále zøejmìj�í, jak má Bible pravdu, kdy� naznaèu-
je znovuvybudování Øímské øí�e v poslední dobì�Dostane�Evropa prezidenta, který
se uká�e jako antikristovská vùdèí osobnost poslední svìtové øí�e, zmocnìná sata-
nem, kní�etem tohoto svìta?�Smìr, který udává evropská ústava, smìøuje plnou pa-
rou k naplnìní posledních biblických prorockých výrokù. Zaøiïme se podle toho!
Maranatha - pøijdi� brzy, Pane Je�í�i!�

Norbert Lieth, Evropa plnou parou v antikristovském smìru, Volání uprostøed noci, 9-10/2001.
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LZE OHNÌM
HASIT PO�ÁR?

Nábo�enství a konflikty

Jiøí Schneider

Motto: Lucretius: �Toliko nábo�enství je schopno nabádat ke zlu.�
(Tantum religion potuit suadere malorum.) - Hans Kûng: �Nebude
mír mezi civilizacemi bez míru mezi nábo�enstvími!�

LZE OHNÌM
HASIT PO�ÁR?

t é m a

Nábo�enství jako faktor konfliktù.
Jaký je význam nábo�enství pro veøejný
�ivot a jaký je jeho vliv na mezinárodní
vztahy? Jakou roli hraje nábo�enství pøi
vzniku rozlièných konfliktù ?

Ná� pohled na tuto problematiku mù�e
být zkreslený tím, �e Evropa pro�la v 20.
století výraznou sekularizací, která se pro-
jevila odsunováním nábo�enství mimo ho-
rizont veøejného �ivota spoleènosti i jed-
notlivce. Nábo�enství bylo pova�ováno za
vìc pøedsudkù minulosti a nevzdìlanosti.
Od 70. let minulého století v�ak nábo�enství
sehrálo na nìkolika místech svìta politicky
významnou roli: teologie osvobození se sta-
la v Latinské Americe hybnou ideologií,
zvolení K. Wojtyly pape�em a jeho podpo-
ra hnutí Solidarita v Polsku podstatnì na-
ru�ily ideologickou frontu komunistického
bloku, islámská revoluce v Íránu zaskoèila
mnohé západní politiky a diplomaty. Ostat-
nì i politický nástup �morální vìt�iny�
v samotných Spojených státech, kde je
vztah státu a nábo�enství tradiènì vnímán
jako jeden z klíèových parametrù rovnováhy
politického systému (první ústavní doda-
tek), mnohé pozorovatele zaskoèil. Oèeká-
vaná �privatizace nábo�enství� se nekona-
la ani v podmínkách svobodného svìta, ani
v prostøedí cílené bagatelizace a potlaèování
v zemích komunistického bloku.

V posledním desetiletí se objevilo nìko-
lik pokusù teoreticky uchopit roli, jakou ná-
bo�enství hraje ve veøejném �ivotì v ná-
rodním i mezinárodním mìøítku; v ka�dé zemi
se stal pøedmìtem zájmu vztah státu a poli-
tiky k nábo�enství.

Problémem západních elit vychovaných
v prostøedí buï výraznì sekularizovaném,
nebo pod vlivem sekularismu (který odka-
zuje nábo�enství pouze do soukromé sféry)
je neschopnost pochopit nábo�enské mo-
tivace, které jsou hybatelem èi významným
faktorem vývoje. Pøevládající sekularizující

redukcionismus, hrubý materialismus èi
ekonomický determinismus zpùsobily to, �e
analýzy poskytované západními diplomaty
hrubì podceòovaly nábo�enský element pøi
hodnocení konfliktù. K problematice nábo-
�enství se pod tlakem událostí v poslední
dobì dostávají politologové, mezinárodní
právníci, odborníci na mezinárodní vztahy.
V dùsledku globalizace se zajímají o roli
nábo�enské pravice v USA, nábo�enského
sionismu v Izraeli, teologie osvobození v La-
tinské Americe, islámské revoluce v Íránu
a� po nábo�enské momenty environmenta-
lismu. Nábo�enská legitimizace terorismu
pøestala být otázkou místního významu
(severní Irsko), ale po útocích na New York
11. záøí 2001 se stala problémem mezinárod-
ního významu. V�echny tyto jevy si zaslu-
hují soustøedìný a nepøedpojatý zájem od-
borníkù a pøedev�ím jejich interdisciplinární
dialog.

Nábo�enství je nepochybnì dùle�itým
faktorem dìní v dne�ním svìtì. Do jaké míry
je napøíklad konflikt arabsko-izraelský
konfliktem islámsko-�idovským? Atentát na
premiéra Rabina provedený v roce 1995
�idovským extremistou ukázal, �e se nejed-
ná pouze o konflikt mezi-nábo�enský, ale
v první øadì o spor �idovsko-�idovský, mezi
nábo�enským extremismem a sekularismem.
Také na druhé stranì - v zemích s pøeva-
�ujícím islámem - probíhá zásadní a èasto
krvavý vnitøní konflikt o charakter státu
a práva ve vztahu k islámu.

Obecnì, kdekoli se s novou naléhavostí
nastoluje otázka identity, jako je tomu v ze-
mích procházejících promìnou èi pøecho-
dem, objevuje se potøeba nového vyrovnání
s nábo�enskou tradicí. Tøeba�e v bývalé
Jugoslávii nebyly nábo�enské rozdíly pri-
mární pøíèinou války, podílely se významnì
na konfliktech a byly také zevrubnì zneu�ity
v jejich prùbìhu. Etnické a nábo�enské fak-
tory nechybìly v �ádném popisu této tragé-
die.

Je nábo�enství pøíèinou konfliktù,
nebo nástrojem porozumìní a smíøení ?
Nábo�enství je projevem tázání po nejvy�-
�ích hodnotách; mù�e být proto silným
motivaèním zdrojem, pøedmìtem vá�ní i pøed-
sudkù. Víra, pøesvìdèení utváøí lidské po-
stoje a vztahy k souvìrcùm i jinovìrcùm.
V mnoha pøípadech je zøejmé, �e nábo�enská
nesná�enlivost mù�e vykopávat nepøeko-
natelné pøíkopy, napomáhat prohloubení
konfliktù, i kdy� není jejich pøímou pøíèinou.
Vìt�ina bezpeènostních expertù proto vní-
má nábo�enství jako rizikový faktor. Nábo-
�enský extremismus se dostal vysoko na
seznam bezpeènostních rizik. Nábo�enství
je �hoølavina�, kterou je tøeba dr�et co mo�ná
stranou.

Na druhé stranì zùstávají ponìkud ve
stínu mo�nosti i aktivity pøeklenovat na ná-
bo�enské rovinì rozdíly, pøispívat ke smíøení,
pøekonávat a �hasit� konflikty, a to právì
ve jménu nejvy��ích hodnot. (Nìkteøí od-
vá�nì pou�ívají �hasièského� pøímìru:
nìkdy je tøeba zapálit oheò, aby nás neza-
chvátil postupující lesní po�ár�) Ka�do-
pádnì, nábo�enství rozdìluje i spojuje, mù�e
být integrujícím i dezintegrujícím prvkem ve
spoleènosti.

Pøed deseti lety vzbudily velkou pozor-
nost publikace Samuela Huntingtona o støe-
tu civilizací jako novém paradigmatu me-
zinárodních vztahù. Huntington pova�uje
nábo�enství vedle jazyka, dìjin, zvykù a in-
stitucí za hlavní rozli�ující prvek civilizace.
Nábo�enská loajalita podle nìj mù�e být
zdrojem konfliktu. Pozornost a odezva, ja-
kou jeho názor vzbudil, svìdèila o potøebì
pojmenovat novou situaci po skonèení bi-
polarity. Huntington sklidil oprávnìnou kri-
tiku jednak za ponìkud schematické dìlení
civilizaèních okruhù, jednak za sugerování
nevyhnutelnosti jejich støetu.

Jedním z kritikù Huntingtona byl i nì-
mecký teolog Hans Küng, který je pøesvìd-
èen, �e støetu je mo�no se vyhnout a dosáh-
nout smíru na spoleèném základì. Cestou
ke globálnímu étosu, jak tento základ nazý-
vá, je mezinábo�enský dialog. Problémem
dosavadních pokusù, které se mezi pøed-
staviteli rùzných nábo�enství uskuteènily,
je to, �e se týkaly pouze úzké elity, a nikoliv
�ir�ích skupin, které mají sklon se vùèi ji-
novìrcùm spí�e vymezovat, a to za vydat-
né pomoci svých zbývajících, nekomuniku-
jích pøedstavitelù.

Tøeba�e se to nemusí jevit na první po-
hled, politická debata poslední doby je také
výraznì ovlivnìna vztahem k nábo�enství.
Neplatí u� tradièní schéma o konzervativnì
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zbo�né pravici a sekulární levici. Kupøíkladu
èást moderní levice (Blair) vidí v nábo�en-
ství chybìjící svorník na cestì k universál-
nímu humanismu. Konzervativní morální te-
ologie hledìla v�dy podezíravì na morální
politické cíle, jejich� sledování mù�e pa-
radoxnì vést k nemravným dùsledkùm.
V tomto duchu do�la realistická �kola mezi-
národních vztahù (Morgenthau, Kissinger)
k závìru, �e válka ve jménu hodnot je nebez-
peènìj�í ne� støet kvùli zájmùm. Ameriètí
neokonzervativci v�ak nyní vedou v Iráku
válku pod vlajkou svobody a demokracie
a zvlá�tní shodou se ocitají na jedné lodi
s britskou novou levicí. Vznikají nová ideo-
logická spojenectví i nová nepøátelství.
Osvícení a sekularizovaní Evropané se sho-
vívavì posmívají tìm Amerièanùm, kteøí se
neváhají stavìt na odiv svou zbo�nost, tak-
�e to chvílemi vypadá, jako by hlavní civi-
lizaèní konflikt probíhal napøíè Atlantickým
oceánem�

Mezinárodní právo, lidská práva
a nábo�enství
Nejde jen o konflikty. Podívejme se na obec-
né souvislosti mezinárodních vztahù a ná-
bo�enství. Vestfálský mír (1648) se v�eobec-
nì uznává jako poèátek moderního uspoøá-
dání mezinárodních vztahù. Dá se pøesvìd-
èivì dokázat, �e koøeny tohoto uspoøádání
jsou v pøedchozích stoletích nábo�enských
válek a pokusu vyøe�it tyto konflikty na prin-
cipu �èí území, toho nábo�enství� (cuius
regio, eius religio). Teprve sekularizované
chápání suverenity v pozdìj�í dobì v�ak
mezinárodní vztahy �odmocnilo� od nábo-
�enské dimenze. Nenaplnil se ov�em osví-
censký sen o ústupu významu nábo�enství
ve prospìch rozumu a tolerance. I kdy�
v Evropì do�lo tu více, tu ménì k ústupu
nábo�enství z politiky, nábo�enství se
i v sekularizované podobì vtisklo do národ-
ních identit. V liberálnì demokratickém pro-
støedí tak pøestalo mít v klidných dobách

pøímý vliv na politiku. V pøípadì
konfliktù ale nábo�enské rozdíly
v�dy vystoupily do popøedí
(napø. severní Irsko).
      Zcela jinou roli sehrává nábo-
�enství v prostøedí nesvobody.
Totalitní re�imy, jak se v posled-
ním století ukázalo, vnímají ná-
bo�enství jako ohro�ení a èiní
z nìj pøední cíl diskriminace.
Nábo�enství se v takových pod-
mínkách stává hybnou silou
nesouhlasu s establishmentem,
poutem mezi utlaèovanými a po-

sledním garantem jejich lidských práv. Dis-
kuse o obranì práv druhých není zalo�ena
na laciném universalismu a toleranci, která
hranièí s lhostejností. Praxe mnohých ak-
tivistù v oblasti lidských práv vychází z hlu-
boce nábo�enské odpovìdnosti. Badatelé
i diplomaté by existenci homo religiosus mìli
vzít na vìdomí. Aèkoliv se v rámci zdvoøile
sekularistického diskurzu v pováleèných
letech podaøilo zformulovat universální po-
jetí Deklarace lidských práv, nelze si zastírat,
�e toto pojetí není universálnì pøijímáno.
Diskusi o lidských právech by prohloubil
pokus o její nábo�enské zakotvení reflektu-
jící rozdílné nábo�enské tradice.

Rovnì� tak diskuse o humanitární inter-
venci, tj. právu vmì�ovat se do zále�itostí
suverénního státu v pøípadì poru�ování zá-
kladních lidských práv, obsahuje nevyslo-
vený pøedpoklad - pojetí lidských práv, které
není výrazem konvence (spoleèenské
smlouvy), nýbr� má hlub�í, pùvodnì nábo-
�enské zakotvení. Ani tady si teorie mezi-
národních vztahù a mezinárodního práva
nevystaèí se sekularistickou redukcí pøiro-
zeného práva.

Role církví,
nábo�enských a nevládních organizací
Tématika není zdaleka jen teoretická. Víra,
nábo�enské pøesvìdèení hrají dolo�itelnì
významnou aktivní roli pøi vyrovnání s kon-
fliktní minulostí (Ji�ní Afrika), budování
dùvìry mezi nepøáteli, obnovování morál-
ních základù a svazkù ve spoleènosti, ale
také pøi poskytování humanitární pomoci
po celém svìtì. Uveïme nìkolik pøíkladù.
V samých poèátcích nìmecko-francouz-
ského smíøení sehrálo pozitivní roli hnutí
�morálního znovu-ozbrojení� (Moral Re-Ar-
mament), co� uznávají i ti, kteøí zdùrazòují
ekonomické faktory (Spoleèenství uhlí
a oceli) jako základ evropské integrace.
V mnoha pøípadech probíhalo zprostøedko-
vatelské úsilí v skrytu, jako napø. pùsobení

menonitù v Africe èi severním Irsku nebo
mírové aktivity imáma z Timbuktu ve støed-
ní Africe. Pro pøíklady v�ak není tøeba chodit
tak daleko: pøíkladem takové aktivity je nená-
padný a dosud nedoceòovaný pøínos kato-
lické i evangelické církve pro èesko-nìmecký
dialog.

Pro humanitární organizace pùsobící
v desítkách zemí jako Mercy Corps èi World
Vision je hlavním prosøedkem èinnosti roz-
vojová a humanitární pomoc potøebným bez
ohledu na nábo�enské a politické pøesvìd-
èení. Cílem jejich èinnosti není získávání
stoupencù, ale svoboda volby, a� u� vychá-
zejí z katolického sociálního uèení èi kva-
kerské nebo menonitské mírové filosofie.
Jedním z projevù globalizace není jen mez-
inárodní pùsobení nábo�enského extremis-
mu, ale také rostoucí role nábo�enských ne-
vládních organizací (faith-based NGOs)
v mezinárodních vztazích, pøedev�ím v ob-
lasti humanitární pomoci, obrany lidských
práv a globální odpovìdnosti.

Èeská spoleènost se pokládá za jednu
z nejvíce sekularizovaných v Evropì. Mo�-
ná proto se v èeském kontextu èastìji ne�
o nábo�enství a víøe mluví o morálce. Deba-
ta o èeském podílu na zahranièní pomoci,
podpoøe demokracie a lidských práv v za-
hranièí, odpovìdnosti za globální problémy
ukazuje, �e jsou zmínìná témata v na�í spo-
leènosti �ivá a �e otevírají prostor k tomu,
aby politická debata u nás odrá�ela vedle
zájmù také oblast hodnot.

Základním paradoxem liberálnì demo-
kratického systému je to, �e se na jedné
stranì musí vymezit proti jakékoliv názo-
rové, ideologické èi nábo�enské hegemonii
(svoboda svìdomí, projevu a vyznání); na
stranì druhé stojí na vládì práva, která vy-
�aduje spoleèenskou shodu v oblasti hod-
not, garanci nezadatelných a nezcizitelných
práv, o nich� nemù�e rozhodovat ani sebe-
vìt�í vìt�ina. Jedním z nezastupitelných
nositelù tìchto hodnot je svobodnì pøedá-
vaná nábo�enská tradice, a to v celé své
�íøi. Nábo�enství by nemìlo ani splynout
se státem (organizaènì èi uzákonìním �své�
morálky), ani by nemìlo být vytlaèeno
z veøejného prostoru èi ze spoleèenské-
ho diskurzu o hodnotách. Dlouhodobé
udr�ení této rovnováhy je pro budoucnost
liberálního demokratického systému zásad-
ní. V tomto kontextu chápu i Masarykùv
výrok, �e �èeská otázka je otázka nábo�en-
ská�.  n

Jiøí Schneider (*1963) je diplomat a vyuèující na Uni-
verzitì Karlovì v Praze.

Ilustraèní foto: archiv.
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Obýváme tentý� svìt?
Pøední z amerických neokonzervativcù Ro-
bert Kagan pøed èasem prohlásil, �e je
naèase pøestat pøedstírat, �e Evropané
a Amerièané sdílejí spoleèný pohled na
svìt, nebo dokonce tentý� svìt obývají.2

Na jeho slovech zøejmì nìco bude. Jen
zùstává otázkou, proè si vlastnì bin Ládin
a jemu podobní volí za primární cíl své ne-
návisti zbo�nou Ameriku a ne Evropu, která
osciluje mezi sekularismem a postmoderním
religiózním zmatením.

Li�í se nejen obèané, ale i jejich vùd-
cové. Evropský politik obvykle ve svých
projevech na bo�í autoritu nepoukazuje
a jeho nábo�enské preference èasto ani ne-
známe. Zato mezi tøiaètyøiceti americkými
prezidenty najdeme jen tøi bez specifické
nábo�enské pøíslu�nosti, pøièem� ani jeden
z této trojice ne�il ve 20. století.3  I státnická
rétorika je zde jiná � plná odkazù ke svrcho-
vanému naddenominaènímu Bohu.

Ani George W. Bush není výjimkou,
spí�e naopak. V projevu pøi pøíle�itosti vy-
hlá�ení Národního dne modlitby 2. kvìtna
2002 øekl: Od poèátkù na�eho národa se
Amerièané obraceli v modlitbì k prosbì
za inspiraci, sílu a vedení. V èasech zkou-
�ek �ádáme Boha o moudrost, odvahu, uká-
zání cesty a útìchu. Dìkujeme za nespoèet-
ná po�ehnání, která nám Bùh dopøává.
A dìkujeme Bohu, �e èiní ka�dý lidský �ivot
posvátným tím, �e stvoøil ka�dého z nás ke
svému obrazu. Kdy� zachováváme tento
Národní den modlitby, voláme k V�emo-
houcímu, aby nadále �ehnal Americe a je-
jímu lidu.4

U� sama my�lenka stanovení Národního
dne modlitby se zdá být na na�í stranì At-
lantiku podezøelá a není divu, �e si americký

prezident pro nábo�enský zápal svých pro-
jevù v Evropì u� staèil vyslou�it povìst fa-
natika posedlého mesiánským komplexem.
Nakolik je tento obraz oprávnìný a nakolik
se jedná jen o výtvor Evropanových proti-
nábo�enských pøedsudkù? Kam vlastnì dle
vyznání a postojù patøí souèasný americký
prezident? A jak je jeho víra spojena s poli-
tikou?

Mezi baptisty a metodisty
George W. Bush pro�il ve ètyøiceti letech
osobní obrácení, které jej mimo jiné zbavilo
problémù s alkoholem. Také pøestoupil od
své domovské episkopální církve k metodis-
tùm � konkrétnì k poèetnì nejsilnìjí deno-
minaci tohoto køes�anského smìru, k �Uni-
ted Methodist Church�, která má v souèas-
nosti pøes osm milionù èlenù a je po bezmá-
la dvacetimiliónové �Southern Baptist Con-
vention� druhou nejvìt�í protestantskou
církví v Americe.

Obì denominace jsou nejednotné a ná-
zorovì roz�tìpené. Vedení �United Meto-
dist Church� se - navzdory v�em rozporùm
- tradiènì hlásí k liberálním pozicím: a� u� se
jedná o otázku doslovné pravdivosti bible
nebo o problematiku trestu smrti.5  Také
uvnitø �Southern Baptist Convention�
(SBC) existují v posledních letech dva tábo-
ry, jeden umírnìný, druhý fundamentalistic-
ký - ohniskem sporu mezi nimi je opìt pøede-
v�ím problém výkladu bible, a dále pak rùzný
náhled napøíklad na otázky homosexuality,
interrupce a postavení �eny v rodinì.6

V pøípadì baptistù v�ak ovládají vedení
konzervativci. A nelze pøehlédnout, �e me-
todista George W. Bush, má se svými kon-
zervativními postoji blí�e k oficiálním pøed-
stavitelùm SBC ne� k vlastní denominaci.
Své sympatie nijak neskrývá � 11. èervna

2002 pøednesl pøes satelit projev k úèast-
níkùm výroèního shromá�dìní SBC, v nìm�
mimo jiné øekl: Sdílíme spoleèné závazky.
Vìøíme v péèi o kulturu �ivota a v to, �e
man�elství a rodina jsou svaté instituce,
které by mìly být chránìny a posilovány.7

Dále pak zmínil význam baptistického te-
levizního kazatele Billyho Grahama pro
utváøení jeho víry.

Bylo by snadné vykreslit obraz George
W. Bushe jako evangelikála nekompromis-
ního v otázkách víry. Jen�e nìkteré z prezi-
dentových výrokù do tohoto modelu neza-
padají. V�ichni víme, �e lidé bez víry mo-
hou být dobøí, øekl také v projevu pøed
shromá�dìním SBC (co� je my�lenka, kte-
rou pøedstavitelé baptistù jistì nesdílí).8  Na
základì Bushových výrokù by èlovìk mohl
pøi tro�e snahy stvoøit nìkolik zcela odli�-
ných portrétù. Namísto o�idného psycho-
logizování pohleïme na nìkteré konkrétní
politické kroky.

Bùh v domácí politice
Jedním z prezidentových prvních rozhod-
nutí po jmenování do funkce bylo zøízení
zvlá�tního úøadu pro nábo�enské organi-
zace (�White House Office of Faith-Based
and Community Initiatives�, FBCI). Hlavním
posláním úøadu je zamezit diskriminaci tìch-
to organizací v sociálních programech (co�
je my�lenka sympatická i mnohým demo-
kratùm), umo�nit jim pøístup k federálním
grantùm a skrze osvìtovou èinnost povzbu-
dit obèany i firmy k jejich finanèní podpoøe.
Byly také zøízeny podpùrné poboèky FBCI
na sedmi federálních ministerstvech � mj.
�kolství, zdravotnictví a spravedlnosti.9

Rozdílení penìz se údajnì nemá odvo-
zovat od preferencí souèasné administra-
tivy, ale pouze od úèinnosti konkrétních

Nábo�enské vlivy v politice George W. Bushe

�tìpán Smolen

Po 11. záøí 2001 sílí na obou stranách Atlantiku hlasy poukazující na skuteènost, �e evropská
a americká kultura sice mo�ná vy�ly ze spoleèných základù, ale v souèasnosti jsou docela odli�né.
Pøi pohledu na statistiky vývoje religiozity najdeme vskutku jen málo spoleèného. Zatímco Evropì je
tradièní institucionalizované køes�anství dlouhodobì na ústupu, ve Spojených státech se za prak-
tikující køes�any pova�uje podle rùzných prùzkumù 80-86% lidí a více ne� 60% obyvatel se zde
domnívá, �e nábo�enství je schopno poskytnout odpovìï na v�echny nebo skoro v�echny otázky
ka�dodenního �ivota.1

POLITIKA
PØED TVÁØÍ BO�Í
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projektù. Co to v�ak znamená ve skuteènos-
ti? Cosi napovídá ji� projev pøedstavitele
FBCI Johna Diiulia Jr. pøed Národním evan-
gelikálním svazem ze 7. bøezna 2001: Nejlep�í
dostupné studie ukazují, �e cesta k posílení
rodin a zlep�ení �ivotních mo�ností potøeb-
ných dìtí a mláde�e vede nejlépe skrze pro-
gramy, které povzbuzují man�elství, odra-
zují od rozvodù, povzbuzují odpovìdné
rodièovství a odrazují nedospìlé dívky od
tìhotenství.10  V praxi se pak letos dostalo
programùm propagujícím pøedman�elskou
sexuální abstinenci podpory ve vý�i 117
miliónù dolarù. Také v èervnovém obì�níku
ministerstva zdravotnictví je výchova k mla-
distvých k sexuální zdr�enlivosti oznaèena
za jednu z nejvy��ích priorit.11

George W. Bush ve svých projevech
nepøestává zdùrazòovat dùle�itost nestran-
ného pøístupu a potøebu neutrality státu
v nábo�enských otázkách. Realita v�ak v�dy
neodpovídá tomuto u�lechtilému ideálu.
Martin Kettle se ve svých komentáøích
v britském Guardianu zabývá propojením
nábo�enství a politky u souèasného americ-
kého prezidenta u� od poèátku jeho pùso-
bení v Bílém domì. Za zmínku stojí zejména
jeden z jeho postøehù týkající se pùsobivého
slovního spojení �soucitný konzervatis-
mus� (compassionate conservatism), které
Bush u�il ve své prezidetské kampani a jím�
pojmenovává svou sociální politiku. Název
napovídá, �e se jedná o proklamaci ochoty
hledat jakousi støední cestu mezi trhem
a státními zásahy. Ve skuteènosti v�ak jde
o komplexní program pøemìny spoleènosti
v (evangelikálnì) køes�anském duchu. Kni-
ha Marvina Olaskyho �Compassionate Con-
servatism� z roku 2000, k ní� Bush napsal
pøedmluvu, je postavena na my�lence, �e
Kristus promìòuje �ivoty, a nezastírá, �e
hlavním cílem sociální pomoci má být kon-
verze.12

Ostatnì evangelikální církve a spo-
leèenství se obecnì soustøedí pøedev�ím na
misii a úbì�níkem jejich pùsobení ve zdra-
votnictví, kultuøe nebo charitì je my�lenka
obrácení. Bushùv program pro nábo�enské
organizace sice výslovnì hlásá, �e státní
dotace nesmìjí být urèeny na nábo�enskou
èinnost, ale zároveò nechce církve nutit, aby
se zbavovaly identity a pøedstíraly, �e jsou
nìèím, èím nejsou, jen kvùli získání rozpoè-
tových grantù. Jen�e pro mnohé církve
a nábo�enské spoleènosti je charita neoddì-
litelná od misie. To pro koncepci soucitného
konzervatismu nepøedstavuje problém. Na-
opak. Konverze je vítána.

Bushova administrativa chce financo-
vat jen úèinné a v�eobecnì prospì�né pro-
gramy, ale pøedstava toho, co do této kate-
gorie spadá, má daleko k politické a nábo-
�enské neutralitì � patøí sem posilování role
rodiny, propagace pøedman�elské sexuální
abstinence i protipotratové kampanì.

Bùh v zahranièní politice
S vìt�í opatrností je nutné pøistupovat
k nábo�enským aspektùm Bushovy zahra-
nièní politiky. Evangelikalismus by nemìl
být chápán jako faktor nutnì pøedurèující
prezidentovo rozhodování. Nezapomínejme,
�e i demokratický prezident Jimmy Carter,
jeho� internacionální politika se nesla ve
zcela odli�ném duchu, byl znovuzrozeným
køes�anem.

Úsilí o demokratizaci Blízkého Východu
by jistì bylo mo�né chápat jako projekci
evangelikálního dùrazu na misii do politiky,
stejnì jako by bylo mo�né spojit polární
vidìní svìta, v nìm� stojí USA a jejich spo-
jenci proti �ose zla�, s evangelikální tendencí
k radikálnímu èernobílému rozli�ování na
znovuzrozené a høí�níky. Bushova zahra-
nièní politika v�ak bezpochyby staví více
na neokonzervativní ideologii, u jejího�
zrodu v �edesátých letech stáli �idovs�tí
a katoliètí intelektuálové, ne� na evange-
likalismu. Také události 11. záøí jsou spí�e
jen záminkou, je� poskytla neokonzerva-
tivcùm mo�nost uvést své dlouhodobé poli-
tické koncepce do praxe a dodat jim pøed
Amerièany (ménì ji� pøed zbytkem svìta)
potøebnou legitimitu, ne� skuteènou pøíèi-
nou intervencionalistických dùrazù � v�dy�
ji� roku 1998 zaslali pøedstavitelé vlivného
neokonzervativního think tanku �Project for
the New American Century� otevøený do-
pis prezidentu Clintonovi, v nìm� po�ado-
vali odzbrojení Iráku v pøípadì nutnosti
i silou a bez souhlasu OSN.13  Mezi osm-
nácti podpisy se skvìla i jména Donalda
Rumsfelda a Paula Wolfowitze.

Osobní vztah k Bohu
Reflexe vlivu evangelikalismu na politická
rozhodnutí George W. Bushe by rozhodnì
nemìla zapomínat na skuteènost, �e tento
køes�anský smìr pova�uje osobní zku�enost
a osobní vztah s Bohem, který èlovìka vede
v ka�dodenních situacích, za základní
mìøítko pravdy a správnosti jednání. Ani
spoleèenská norma, ani svìdomí, obvykle
dokonce ani biblické texty nejsou posta-
veny vý�e. Av�ak takový vztah je zále�itostí
subjektivní a intimní a proti rozhodnutí
uèinìnému v jeho jménu nelze úèinnì

vzná�et racionální argumenty, nebo� tento
vztah je automaticky nadøazen v�em mo�-
ným pokusùm o zpochybnìní. I pro znovu-
zrozeného køes�ana George W. Bushe je
vztah k Bohu urèující. Nelze samozøejmì ni-
jak prokázat, �e se prezident nechává ve
svých politických úsudcích vést právì tak-
ovýmto osobním vztahem � tvrdí o sobì, �e
je sekulárním vùdcem. Zároveò v�ak rád
zdùrazòuje, �e upøednostòuje intuitivní
rozhodnutí pøed studiem slo�itých pøíruèek.
Nechci se zde pou�tìt do úvah, zda jsou
jeho politické instinkty správné èi nikoliv,
pokud v�ak jsou zalo�eny na osobním
vztahu k Bohu, jsou také imunní vùèi kri-
tice, co� demokracii pøíli� nepøispívá, ale-
spoò ne v pohledu ne-evangelikálního
ne-Amerièana.        n
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ð    Dokonèení z pøedchozí strany.

Na první pohled by se mohlo zdát, �e do-
mnìlý fanatismus prezidenta dostateènì
prozrazuje jeho slovník - po 11. záøí 2001

prohlásil, �e zahajuje �køi�ácké ta�ení� proti
terorismu, o padlých amerických vojácích
bì�nì øíká, �e �jdou rovnou do nebe�, a Sad-
dáma Husajna èasto oznaèuje �ïábla�.

Tento obraz nevylep�uje ani jeho stra-
tég, generálporuèík �Delta Force� William
Boykin, podle nìho� je �Hospodin vìt�í ne�
Alláh� a Bush sedí v Bílém domì navzdory
vùli vìt�iny Amerièanù jenom proto, �e jej
to �v této tì�ké dobì chtìl Bùh�.

Publicista Karel Hví�ïala a religionista
Bøetislav Horyna z tìchto a podobných vý-
rokù letos v bøeznu v denících DNES a Právo
usoudili, �e �prezident Bush se cítí vyvolen
Bohem�, a �e �americké váleènické my�lení
je motivováno prezidentovým milénaris-
mem, který vnímá politiku na pozadí escha-
tologických událostí, doprovázejících svì-
tový zánik�.

Tyto úvahy ov�em Bushovy výroky pøe-
ceòují. V americké politice rétorika nehraje
stejnou roli jako v evropské tradici, ostatnì
prezidentova povìstná uøeknutí jsou spí�e
podvìdomým bojem s matkou, která jej

v dìtství týrala slohovými pracemi. Skonèi-
la a� poté, kdy� mladý George pøinesl pìtku
a poznámku za písemku, v ní� se pokusil
zachytit umírání své mlad�í sestry Robin na
leukémii - kvùli �patnému pravopisu v ní
napsal, �e mu �po tváøi tekly je�tìrky�. Ke
konfliktu s rodièi, kteøí den po pohøbu dcer-
ky vyrazili na golfové høi�tì, se ostatnì je�tì
vrátíme.

V�e pro zisk stomiliónu hlasù
Není pochyb, �e Bush junior je mistrem zpoli-
tizování nábo�enství. Vyrostl v texaském
mìsteèku Midland, �metropoli ignorace�,
kde nikdo nikdy nesly�el o konstantinis-
mu, cézaropapismu èi byzantinismu, tedy
neblahém propojení státní a církevní moci.

Jeho schopnosti poprvé vy�ly najevo
v roce 1987, kdy se zapojil do otcovy prezi-
dentské kampanì a dostal za úkol zu�itkovat
potenciál evangelikálních volièù, pøedsta-
vujících 45 procent americké populace.
�Chápal fundamentalisty intuitivnì, pøesnì
a nesmírnì rychle,� tvrdí o nìm poradce
Bushe seniora Doug Wead. �Kdy� jsem mu
dal písemné pokyny pro mediální kontakty
s evangelikály, olízl si rty jako mlsný ko-
cour a prohlásil, �e s tímhle v ruce se stane
texaským guvernérem.�

Otce nutil, aby bìhem kázání Billy Gra-
hama urèitý okam�ik zaslzel a kameramanùm
zase naøizoval, aby tento moment zachytili.
�Evangelikály nic tolik nepohladí, jako kdy�
vìdí, �e jejich prezident ète Bibli,� kladl na
srdce nábo�ensky vla�nìj�ímu otci.

Výsledkem je kuriózní fenomén - v dne�-
ním Bílém domì se nekleje, �éfka bezpeè-
nostní sekce Condoleeza Riceová je
dcerou a vnuèkou presbyterních pastorù
a bývalý autor projevù a jeden z mála �idù
v Bushovì administrativì David Frum se
v den nástupu do práce dozvìdìl, �e zme�-
kal �biblickou hodinu�. Architekt volebního
úspìchu Karl Rove je sice pøesvìdèeným
ateistou, èasto ale jedná s Franklinem Gra-
hamem i Chuckem Colsonem. Kdy� odsou-
dili islám jako �ïábelské nábo�enství�, Bush
se od nich veøejnì distancoval, vztahy v�ak
vesele pokraèují dál.

Utajená víra
Ohlednì projevù a sdílení víry je ale prezi-
dent nesmírnì skoupý. Ve Washingtonu ne-
chodí na bohoslu�by a s britským premié-
rem Tony Blairem se navzdory speciálním
vztahùm nikdy nepomodlil. V Camp Davidu
mívá soukromé bohoslu�by, ale jejich po-
doba a obsah jsou støe�eny jako nejvìt�í
státní tajemství. Kdy� si novináø �The

Role nábo�enství v politice prezidenta USA.

Rostislav Matulík

Co �ene prezidenta USA do války proti Zlu? Podle sekularizova-
ných liberálù je to nábo�enský fundamentalismus. A opravdu,
George W. Bush je za dlouhé období zdaleka nejkøes�an�tìj�ím
�éfem Bílého domu. Ve vìcech víry je ov�em intenzívnì soukro-
mou osobou, tak�e není snadné urèit, èemu vìøí. Pod slupkou
�znovuzrozeného evangelikála� se toti� skrývá intuitivní pragma-
tik, který nabízí Amerièanùm pøesnì to, co od prezidenta chtìjí
sly�et. K jeho konverzi navíc do�lo dlouho pøed vstupem do poli-
tiky a nesla stopy sebeléèby z ran, které utr�il v prolongované
revoltì vùèi tyranizující matce a úspì�nému otci.

ZLO UVNITØ,
ZLO VNÌ

Slova jako �chrám�, �zachránil� (�spasil�),
�oltáø� nebo �navìky� u sochy Abrahama Lin-
colna ve Washingtonu ukazují, �e vztah ame-
rické politiky a nábo�enství byl v�dy - z dne�-
ního evropského hlediska - zvlá�tní.

Foto: Zdenìk Vojtí�ek.

iraqclintonletter.htm).
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Times� Guy Lawson stì�oval, �e nemá �an-
ci získat bli��í informace o prezidentovì víøe,
odpovìdìli mu z tiskového oddìlení:
�A modlil jste se za to?�

�Prezidenta jeho osobní víra zbavuje
tí�e bøemen, která s sebou nese jeho úøad,�
tvrdí �éf styku s veøejností Dan Bartlett. Ji-
nými slovy, na duchovnu zále�í v�e a nic
souèasnì.

Bush sám o sobì pøíli� èasto neøíká, �e
je znovuzrozen - o víøe mluví spí�e jako
o �chození�. V pøedvolební autobiografii
z roku 2000 napsal: �Billy Graham mì uvedl
na cestu, a já jsem se po ní vydal�. Jeho víra
obsahuje vysoký stupeò intuitivního, ne-
artikulovaného vnímání a má i silnì fatalis-
tický rozmìr. �Dìláte co mù�ete a zbytek je
v Bo�ích rukou,� øíkává prezident, který
tvrdí, �e k ta�ení proti terorismu byl �donu-
cen�.

Poslední bitva vzplála
Co se týèe Bushovy politické doktríny, tou
není evangelikalismus, nýbr� neokonzer-

vatismus, který se s fundamentalistickým
køes�anstvím kryje jen v nìkterých ideo-
vých bodech, èasto s pøíchutí nedorozumìní
èi vzájemného vyu�ití a� zneu�ití. Oba tábo-
ry sdílí pesimismus ohlednì lidské pøiro-
zenosti, a mají sklon k absolutizaci jedné
perspektivy i vhodnosti silové odpovìdi na
problém Zla.

Do protiteroristické kampanì v�ak po-
slední svìtovou supervelmoc nepøivedlo
nábo�enské pøesvìdèení, nýbr� potøeba
nalézt po vítìzném ta�ení proti fa�ismu
a komunismu odpovídající náhradu za po-
ra�ené nepøátele. Støet s islamismem je pro
nì posledním dìjstvím pøíbìhu o výjimeè-
ném poslání Ameriky zachraòovat svìt od
postupných vtìlení Zla. Porá�kou fa�ismu
roz�íøily USA protektorát na oblast západní
Evropy, vítìzství nad komunismem jim získa-
lo støed a východ Starého kontinentu a nyní
usilují o Blízký východ. Události z 11. záøí
byly pouhou záminkou, která uvedla do
pohybu ideologii, pøipravovanou nejménì
od konce první války v Perském zálivu. Bush
ov�em do války nikoho nevmanipuloval -
pouze pochopil, podchytil a vyu�il v�eobec-
nou náladu v zemi, která byla podle v�eho
je�tì radikálnìj�í ne� on sám.

Jeho svébytná verze neokolonialismu
nyní pochopitelnì vzbuzuje obavy z impe-
riálního pøepìtí sil, jaké za�ila Øímská øí�e
v Germánii, Napoleon v Rusku a Hitler
tamté�. Pøípadné pochybnosti v�ak Bush
pøekonává právì - vírou. Kruh se uzavírá.

Uvìznìní vzpurného já
Bushovo obrácení v den ètyøicetin (6. èer-
vence 1986), které bývá v �ivotopisech od-
býváno jednou vìtou, je zøejmì legendou -
svérázný evangelista Arthur Blessitt, který

Mgr. Rostislav Matulík (*1964) je zahranièním redak-
torem deníku Právo, externím editorem zpráv stanice ÈRo
6 (bývalé Svobodné Evropy) a pøekladatelem teologické
literatury.

Prezident Bush a ministr zahranièí Spojených arabských emirátù �ajch Hamdán bin Zájid an-
Nahaján naslouchají v Bílém domì pobo�nosti u pøíle�itosti zahájení leto�ního posvátného
muslimského mìsíce ramadánu.     Foto: archiv.

nesl køí� napøíè USA, zanechal toti� svì-
dectví, �e Bushe juniora pøivedl ke Kristu
ji� v dubnu 1984.

�Narozeninová konverze� byla ve sku-
teènosti nejspí�e impulsivní transformací
hnìvu, který jako �èerná ovce rodiny� po-
ci�oval nad svou obrovskou neúspì�nos-
tí. Vnuk senátora a syn silného otce, který
se do ètyøicítky utápìl v alkoholu, star�ím
dámám s oblibou kladl otázku, jaký je sex
po padesátce, a dokázal urazit i anglickou
královnu, se pøes noc stal autoritáøskou
osobností, z jakých se rekrutuje vìt�ina fun-
damentalistù. Rozhodnutí, pøijaté v kolosál-
ní kocovinì, opravdu dodr�el. Stal se ne-
uvìøitelnì ukáznìným èlovìkem - ka�dé ráno
se ale nejspí�e nebudí s my�lenkou na èet-
bu devocionálií Oswalda Chamberse, nýbr�
si opakuje, �e se nesmí dotknout sklenice.

V jazyce Freudovy doktríny�uvìznil své
id�, nutkavou sílu k sebedestrukci, a ta se
transformovala do neurózy, odmítající kom-
plexnìj�í vidìní svìta i v�echny, kdo zpo-
chybòují jeho (americký) styl �ivota èi ne-
omylnou ideologii (Písmo). Smìs podvì-
domé nenávisti i lásky k rodièùm, kteøí za-
stínili celý jeho �ivot, promìnil do extrém-
ního souboru hodnot. Ten jej nutí zbavit
svìt Zla (terorismu èi Saddáma) a dotáh-
nout to, co jeho otec zapoèal a nedokonèil.

Hodnotit za tìchto okolností víru (èi jen
povìru?) státníka, zvyklého zjednodu�ovat
a� na úroveò kli�é, je mimo lidské mo�nosti
- jediným øe�ením je evangelijní rada: èekat
a� na výsledné ovoce.       n

Redakèní poznámka
K tématu politiky Spojených státù a nábo�enství viz té� re-
cenzi na str. 138-139.

Album Arthura Blessitta nabízelo mix køes-
�anského rocku a soulu.      Foto: archiv.

První dodatek Ústavy Spojených státù

je úèinný (stejnì jako devìt dal�ích do-
datkù, které se rozvì� týkají obèanských
práv) od 15. prosince 1791. Zní takto:

Kongres nesmí vydávat zákony zavádì-
jící nìjaké nábo�enství nebo zákony, kte-
ré by zakazovaly svobodné vyznávání
nìjakého nábo�enství; právì tak nesmí
vydávat zákony omezující svobodu slo-
va nebo tisku, právo lidu pokojnì se
shroma�ïovat a právo podávat státním
orgánùm �ádosti o nápravu køivd.

George B. Tindall, David E. Shi,
Dìjiny státù / USA, NLN, 1994.
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Indiètí muslimové se bouøí proti údajné nad-
vládì hinduistické vìt�iny, hinduisté kriti-
zují muslimské spoluobèany za nedostatek
loajality k Indické republice, za pøíli�né sym-
patie k Pákistánu, za nábo�enské provokace
a spojení s islámským terorismem. Nepøá-
telství se promítá do v�ech oblastí �ivota
spoleènosti a v krvavých srá�kách si ka�do-
roènì vy�ádá stovky lidských �ivotù.

Násilí, agrese, prolévání krve, oheò
a meè a dal�í podobné pojmy bývají v indic-
kém kontextu spojovány s islámem a jeho
militantními organizacemi. Je v�ak tøeba mít
na pamìti, �e v ka�dém konfliktu musí být
v�dy dvì strany a bojovné køídlo vìt�inové
hinduistické komunity nijak za svým mus-
limským protìj�kem nezaostává. Síly hin-
duistického nacionalismu, jejich� zástupci
tvoøí v souèasné dobì indickou vládu, se
zaèaly v zemi výraznìji prosazovat od po-
èátku 80. let. V této souvislosti se èasto
hovoøí o ��afránové vlnì� , dokonce o �afrá-
nové revoluci�. �afránová je barvou bojov-
ného hinduismu.

Nenásilí, nebo násilí?
Tak jako se islám èasto spojuje s pøedsta-
vou bojovnosti a násilí, hinduismus obec-
nì proslul jako symbol nenásilí (ahinsy) a
míru. Teprve pøi hlub�ím zkoumání zjistíme,
�e i v hinduismu je odedávna patrná tenden-
ce k pou�ívání síly pøi øe�ení sporù, �e násilí
lze objevit v jeho samotných základech.

Bojovný hinduismus se rozvíjel v rámci
protikoloniálního hnutí ji� v 19. století. Jeho
stoupenci vycházeli z pøesvìdèení, �e exis-
tence komunity je ohro�ována jak ambice-
mi ostatních nábo�enských obcí, tak v dù-
sledku oslabení tradièních struktur, morál-
ních hodnot a norem, které braly za své jak
vlivem koloniální nadvlády, tak v procesu
spoleèenské modernizace. Potøeba obno-
vení sounále�itosti hinduistù na tradièní
základnì, odpor proti Gándhího �nemu�né�
a smíølivé politice vùèi Britùm a muslimùm
vedly ve 20. letech minulého století k roz-
chodu hinduistických vùdcù s hlavním
proudem protikoloniálního hnutí, reprezen-
tovaného Indickým národním kongresem.
Tito vùdci pak zakládali tajné spoleènosti
zamìøené na teroristické akce a ozbrojený
boj za �svr�ení okovù cizí moci�. Úèinnì
vyu�ívali tradièních symbolù a pøipomínali
slavné èiny historických i mytických hin-
duistických rekù.

Ideologicky bojovný hinduismus èerpá
ze staroindické váleènické tradice vrstvy
k�atrijù. Hlásila se k ní v�ak i øada bráhman-
ských myslitelù 19. století, v prvé øadì Bál
Gangádhar Tilak, legendární hrdina proti-
britského boje pøezdívaný Maráthský lev.
Tilak prosazoval pou�ívání násilí (hinsa)
v politickém boji a hájil se tím, �e za jistých
okolností je sebeobrana vy��í povinností
(dharmou) ne� nenásilí (ahinsa). Vycházel

z interpretace svatých textù, zejména Bhaga-
vadgíty, jak ji pøedlo�il významný západoin-
dický myslitel 17. století Samarth Rámdás.
Ten zdùrazòoval, �e Bùh vy�aduje od èlovì-
ka èiny, nikoli pasivní odøíkání a nezájem
o svìtský �ivot. Vìøil, �e nesobecký èin ve
prospìch ostatních (tedy i boj) je naplnìním
karmajógy, která dovede èlovìka k bohu
stejnì spolehlivì jako ostatní doporuèované
cesty.

Hindú rá�tra - stát hinduistù
Koøeny nábo�enského konfliktu na Indic-
kém subkontinentu je tøeba hledat v kolo-
niálním období a odpovìdnost za jeho vznik
a rozvoj se obvykle pøièítá jak politice brit-
ské koloniální správy tak postojùm indic-
kých vyznavaèù islámu, jejich� bojovnost
a touha po vlastním státì na nábo�enském
základì (formulovaná v tzv. teorii dvou ná-
rodù) vyústila v roce 1947 v rozdìlení zemì.
Dnes, po více ne� padesáti letech, se v Indii
opìt ozývají hesla o nábo�enském státì, za-
znívají v�ak z hinduistických øad.

Ideál hinduistického státu je zalo�en na
principu územní, jazykové, nábo�enské
a kulturní jednoty �hinduistického národa�.
Pùvodce této my�lenky, Vinajak Dámódar
Savarkar vymezil v roce 1937 hinduistický
národ ètyømi pojmy: hindu, hinduismus, hin-
dutva a hindudom. Hindu je �ka�dý, kdo ctí
zemi rozestøenou od Indu po bøehy oceánu
jako vlast svých otcù, ka�dý, v jeho� �ilách
koluje krev dávných obyvatel bøehù sedmi
posvátných øek�. Je �nositelem prastaré
kultury, jejími� spoleènými znaky jsou jazyk
(sanskrt), spoleèné dìjiny, umìní, zvykové
právo a mravní normy (dharma), rituál a ná-
bo�enské svátky�. Hinduismus Savarakar
nedefinoval, chápal jej v�ak jako nedílnou
souèást pojmu hindutva, pod ním� rozumìl
ve�kerá specifika hinduistického �ivotního
stylu. Hindudom (svìt hinduismu) oznaèu-
je komunitu v nej�ir�ím slova smyslu.

My�lenka ztoto�nìní národní a nábo-
�enské identity se stala základnou nábo�en-
ského �ovinismu, pro nìj� se na Indickém
subkontinentu v�ilo oznaèení komunalis-
mus. Ji� od 30. let minulého století hinduis-
tiètí komunalisté pohlí�ejí na muslimy jako
na pøíslu�níky cizího národa a hlásají nut-
nost obrany proti muslimské rozpínavosti.
Øeèníci na statisícových shromá�dìních
a procesích mluví o muslimech jako
o �zhoubném nádoru na tìle matky Indie�
a volají po jeho odstranìní. Muslimové jsou
pak stavìni pøed jednoznaènou volbu:
�Vzdejte se koránu, nebo opus�te Indii�.

Nábo�enství jako nástroj politiky

Stanislava Vavrou�ková

�Kdo neprolil krev za hinduismus, není pravý hindu.�
(Ze shromá�dìní hinduistických organizací v roce 1993.)

Otcové zakladatelé vlo�ili do kolébky Indické republiky ideály seku-
larismu a demokracie. Mnozí z nich skuteènì upøímnì vìøili, �e
budou úspì�nì uplatòovány i v praxi, �e letitý konflikt mezi hindu-
isty a muslimy na Indickém subkontinentu zanikne s rozdìlením
britské kolonie na Indii a Pákistán. Tato nadìje se v�ak nesplnila
a napìtí mezi nábo�enskými komunitami stále trvá.

BOJOVNÝ
HINDUISMUS

Útok na Babúrovu me�itu roku 1992 nebyl
spontánní, ale peèlivì pøipravenou akcí in-
dických nacionalistù.

http://news.bbc.co.uk/1/hi/in_depth/
photo_gallery/3200208.stm
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Vojáci hinduismu
Vojenská tradice hinduistických k�atrijù
(váleènických kast) zahrnuje bojovnost,
mu�nost, stateènost, dovednost ve zbrani
a nábo�enskou oddanost. Tyto vlastnosti
byly odedávna rozvíjeny v �akharách�,
tradièních institucích, které zhruba odpoví-
daly antickým gymnasiím. Zde se vìnovala
pozornost jak atletickým, tak duchovním
cvièením. Fyzický výcvik byl zamìøen na
tìlesnou sílu a zruènost v u�ívání zbraní,
zejména meèù a �láthí�. Tyto pùl druhého
metru dlouhé bambusové hole v Indii do-
dnes patøí k bì�né výzbroji militantù i poøád-
kových jednotek. Cvièení bylo chápáno zá-
roveò jako druh nábo�enské obìti bohu
Marutimu, který je v nìkterých oblastech
Indie uctíván jako symbol boje proti zlu.
Bo�stvo vy�aduje od vìøících absolutní
poslu�nost a odøíkání.

K�atrijské hodnoty se staly základem
ideologií vìt�iny organizací bojovného hin-
duismu. K nejvýznamnìj�ím z nich nále�í
polovojenský Národní svaz dobrovolníkù
(Rá�tríj savajamsévak sangh) zalo�ený v ro-
ce 1925 v Nágpuru. Základní jednotky (�ák-
hy) svazu dnes pùsobí po celé Indii. Bojo-
vou zástavou je �afránovì oran�ová vlajka,
podobná té, která vlála v 17. století nad hla-
vou maráthského vojevùdce �ivád�ího,
kdy� úspì�nì vzdoroval expanzivním sna-
hám mughalského císaøství. Vlajka je sym-
bolem jednoty, je �guruem�, jemu� noví èle-
nové slibují poslu�nost. Struktura svazu,
jeho uniformy (�ortky v barvì khaki, bílá
ko�ile, èerná èapka), disciplina, bojový vý-
cvik a akceschopnost vytvoøily model, který
pozdìji napodobily dal�í nábo�enské armá-
dy. Sám Národní svaz dobrovolníkù si vy-
tvoøil celou øadu dceøiných organizací a spol-
kù. Nejvýraznìji se prosadila Svìtová hin-
duistická rada (Vi�va hindú pari�ad), která
se stala jakousi intelektuální zbraní bojov-
ného hinduismu a sdru�uje více ne� milion
aktivistù.

V jejích øadách nalezneme i øadu zná-
mých nábo�enských hodnostáøù. Organi-
zace má znaènou mobilizaèní schopnost, na
jejích akcích potkáme i mnoho lidí, kteøí se
døíve stranili veøejného �ivota. V posledních
letech se mezi aktivisty objevují také hin-
duistiètí svatí mu�i, kteøí tak odpovídají na
výzvu �sádhuové, odhoïte mály (rù�ence),
vezmìte bhály (trojzubce) a pojïte s námi
bojovat za hinduistický stát�.

Novým jevem v hinduistickém hnutí je
také zapojení �en do komunální politiky.
Bojovný hinduismus a� donedávna vyhra-
zoval �enì jednoznaènou roli - být matkou,

sestrou èi man�elkou hrdiny. Od poèátku
90. let minulého století se hinduistky stále
èastìji objevují na politických shromá�dì-
ních a ve slavnostních procesích, úèastní
se i násilných akcí. �enské køídlo Národ-
ního svazu dobrovolníkù (bylo zalo�eno ji�
v roce 1936) zahájilo bojový výcvik aktivis-
tek. �eny se podílely i v dosud nejúspì�-
nìj�í kampani organizací bojovného hindu-
ismu, v ta�ení za obnovu hinduistických
svatyní na místech, kde v souèasné dobì
stojí me�ity, její� souèástí je i silnì mediali-
zovaný pøípad Rámova chrámu v Ajódhji.

�afránová historie
Svìtová hinduistická rada nezapomíná ani
na výchovu nové generace bojovníkù. Pod
zá�titou vlády Lidové strany (Bháratíja
d�antá párty) je sponzorováno pøepracová-
vání �kolních uèebnic dìjepisu. Dìti se dnes
v nìkterých �kolách uèí, �e indická árjovská
civilizace je nejstar�í a nejdokonalej�í civi-
lizací svìta. Historie subkontinentu je pre-
zentována jako �dìjiny cizích nájezdù a boje
Indù za svobodu a nezávislost, který ji� trvá
déle ne� 2500 let, co� bylo donedávna v dù-
sledku spiknutí západních badatelù popí-
ráno�.

V uèebnici nazvané Historie zpívá je
svérázným zpùsobem popisován pøíchod
muslimù do Indie a nìkteré charakteristické
rysy pøíslu�níkù této nábo�enské obce:
�A tak povstali barbaøi mezi Araby, aby
obrátili ostatní lidi na svou víru. Kamkoli
pøi�li, pøicházeli s meèem v ruce. Jejich
armády se rozlétly jako bouøe do v�ech svì-
tových stran. Zemì, jimi� pro�ly, znièily.

Vojáci boøili svatynì a �koly, pálili nábo�en-
ské texty a celé knihovny. Matky a sestry
byly hanobeny.�

Hinduistická mláde� je instruována
v tom, jaký vztah by mìla zaujmout k mus-
limským spoluobèanùm �Kdy� pøicházeli
muslimové do Indie s meèem v jedné
a s koránem v druhé ruce, mnozí hinduisté
byli pøinuceni pøijmout islám. Muslimové
byli odhodláni znièit hinduismus i s koøeny.
Budou to v�ak oni, kdo budou vyrváni
z koøenù. Nikdy jsme nedali svolení, aby se
tito cizáci u nás usadili nav�dy. Nábo�enská
válka je dnes bojem za svobodu. Mnoho
jsme obìtovali nábo�enství, vyhráváme
v�ak jednu bitvu za druhou.� Je pochopitel-
né, �e dìti takto vzdìlané jistì rády zaujmou
svá místa v �iku pod �afránovou vlajkou
a nikdy nezapochybují o tom, kde je jejich
místo a jaké mají poslání.

Jak dál, sekulární demokracie ?
D�aváharlál Néhrú, první premiér nezávislé
Indie, si plnì uvìdomoval potenciál nábo-
�enského �ovinismu v indickém prostøedí,
radil zejména nepodceòovat sílu hinduis-
tického komunalismu. Dnes po více ne�
padesáti letech se ukazuje, �e se nemýlil.
Komunální faktor pùsobí v indické spoleè-
nosti s neztenèenou silou a nic nenaznaèu-
je, �e by tomu v dohledné budoucnosti
mohlo být jinak.

n

Me�ita nebo Rámùv chrám?
V noci ze 6. na 7. prosince 1992 zaútoèil dav rozvá�nìných
hinduistù na Báburovu me�itu v severoindickém mìstì Ajód-
hja a doslova ji srovnal se zemí. Snímky prùbìhu demolice
obletìly celý svìt a záhy po jejich uveøejnìní se v Indii
vzedmula vlna násilí a nepokojù, které s pøestávkami trvají
dosud. Me�itu dal v 16. století zbudovat mughalský císaø Bábur údajnì na troskách
paláce, v nìm� - jak hinduisté vìøí - spatøil svìtlo svìta princ Ráma, pozemské vtìlení
boha Vi�nu a hrdina lidového eposu Rámájana. Poèátkem 80. let minulého století se
práv potupeného Rámy ujaly organizace bojovného hinduismu a úspì�nì vyu�ily
celého pøípadu k politickému vzestupu hinduistických nacionalistù. Toto ta�ení je
nakonec vyneslo k moci a pomohlo jim získat vládu nad Indickou republikou. Násilná
akce v roce 1992 problém chrámu v Ajódhji zdaleka nevyøe�ila. Ve srá�kách mezi mus-
limy a hinduisty ji� od té doby zahynulo nìkolik tisíc lidí. Politikové vládnoucí Lidové
strany a dal�í stoupenci hinduismu stále shroma�ïují právní podklady k vybudování
nového Rámova chrámu na místì zboøené me�ity, muslim�tí aktivisté hledají protiargu-
menty. Agitace za výstavbu Rámova chrámu v Ajódhji je toti� souèástí �iroké kampanì
za obnovu celé øady svatyní, na jejich� základech údajnì dnes stojí známé muslimské
památky. Svìtová hinduistická rada vzná�í nárok asi na 3 000 objektù po celé Indii
a po�aduje jejich navrácení hinduistickým bohùm. Je mezi nimi i slavná Páteèní me�ita
v Dillí èi svìtoznámý Tád�mahal.

PhDr. Stanislava Vavrou�ková, CSc. (*1949 v Plzni),
absolvovala Filosofickou fakultu UK, obor indologie,
historie. V souèasné dobì je øeditelkou Orientálního
ústavu Akadamie vìd ÈR.
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Proces, v nìm� se nábo�enství stále zøetel-
nìji (opìt) zapojují do politiky, se nevyhý-
bá �ádnému velkému duchovnímu systému.
Mù�eme se jen z rùzných úhlù pohledu do-
hadovat, co je pøíèinou daného trendu: zda
to je spí�e postupný, leè totální úpadek zá-
padního sekularismu, implantovaného
v koloniální éøe na Východ, nebo chronicky
neøe�ená ekonomická situace ve vìt�inì
asijských a afrických zemí, èi je�tì jinak
motivovaný sociálnì-psychologický feno-
mén, který nutí celé spoleèenské (etnické,
konfesionální, kastovní) skupiny, aby se
mnohem intenzivnìji pøimykaly k dìjinami
vyzkou�eným a dùvìrnì známým hodnotám
vlastní materiální i duchovní kultury.

Proces �návratu ke zdrojùm� je patrný
v soudobém køes�anství i buddhismu, je�tì
zøetelnìji v judaismu a hinduismu. Je v�ak
nesporné, �e dnes na svìtì není jiného ná-

bo�enského systému, který by byl tolik spo-
jován s rebelií proti západnímu sekula-
rismu a s mezinárodní politikou, jako je
islám. V mnoha zemích, kde pøevládá islám,
panuje vnitropolitické napìtí mezi autori-
táøskými re�imy a opozicí, je� je vìt�inou
heterogenní, ale za své ideové zázemí po-
va�uje �pravé� hodnoty islámského nábo-
�enství. Pøitom vládnoucí moc, kterou se
opozice chystá se svrhnout, se mnohdy oká-
zale deklaruje jako islámská.

V nìkterých zemích se v posledním
dvacetiletí odehrály rùznì úspì�né pokusy
nastolit �autenticky islámský stát� (Súdán,
Afghánistán, Èeèensko, v �í�itském prostøe-
dí Írán), nìkteré se dokonce mìly uskuteènit
po vítìzství v demokratických volbách (Al-
�írsko, Jordánsko). Jinde zase musí (pseu-
do)sekulární moc opatrnì vyva�ovat své
modernistické kroky rùznými ústupky, které

spoleènost v jistém smyslu vracejí zpìt do
lùna pøedkapitalistických státoprávních
a kulturních pomìrù (Egypt, Jemen, Maro-
ko). A koneènì - nìkteré vlády svùj islám-
ský kolorit èiní stále okázaleji pøímo základ-
ním pilíøem státnosti (Pákistán, Bangladé�,
Malajsie, Turkmenistán, nemluvì o Saúd-
ské Arábii). Vùèi �islamizaci zdola� � jak rád
uvádí francouzský badatel Gilles Kepel �
nezùstalo imunní ani Turecko, kde v po-
sledních letech kdysi nezlomný odkaz Ata-
türkova laicismu utrpìl øadu úderù. To se
nakonec projevilo i v posledních parlament-
ních volbách, je� - k nelibosti USA i Evrop-
ské unie - k moci vynesly nábo�ensky orien-
tovanou stranu Recepa Tayyipa Erdogana.

Proè je mezi pojetím politiky v západním
(chcete-li køes�anském) svìtì a ve svìtì
islámském zjevný interpretaèní rozdíl? Proè
se náhle po desetiletích modernizace spo-
leèenských systémù a svébytných forem
lokálních nacionalismù urèitá èást spo-
leènosti odvrací od sekulárnì autoritáø-
ských modelù státu a práva k �odkazu pøed-
kù�, ke vzoru hodného napodobení, jím� je
umma - prvotní Muhammadova obec vìøí-
cích? Proè dnes existuje v moderním refor-
mistickém islámském my�lení nìkolik pro-
pracovaných konceptù �islámského státu�,
èi v �ir�ím smyslu �islámského øádu�, z nich�
nìkteré ji� byly vyzkou�eny v praxi?

Existuje mnoho termínù spjatých s ev-
ropským kapitalismem a nacionalismem, je�
islámský svìt døíve neznal, musel je pøijmout
a vyrovnat se s nimi � mj. vytvoøením vhod-
ných neologismù (revoluce, národ, vlast,
kapitalismus, pøevrat, socialismus). Pojem
politika je v�ak plnohodnotnì u�íván ji�
v klasických islámských státoprávních tex-
tech i v historické èi filosofické literatuøe.
Sémanticky je v�ak arabský termín sijása
zcela odli�ný od evropského slova øeckého
pùvodu politika jako�to oznaèení èinnosti
vycházející z praxe antického státu (polis).
Sijása implikuje starovìký semitský výraz
pro konì, resp. klasické arabské sloveso
sása - øídit, vést, ale také krotit konì, hlídat
dobytek. Symbolika konì je také zcela
prokazatelná ve výtvarném pojetí organ-
izace vìcí veøejných. Tato metafora linoucí
se islámskými dìjinami jistì pøedurèuje
odli�né pojetí politiky v tamìj�ím prostøedí.
Dùraz na bezmezné podøízení spoleènosti
státní moci vychází z takové míry propojení
kultu, etiky a státoprávní teorie jako snad v
�ádném jiném nábo�enském systému.

Islám se témìø od samého poèátku, roz-
hodnì v�ak od hid�ry - odchodu proroka
Muhammada a jeho vìrných z Mekky do

Variace na otøepané téma

Milo� Mendel

V posledních dvou dekádách 20. století jsme svìdky pozoruhod-
ného procesu: Na kolbi�tì ideových, ideologických, ale i reálnì
politických støetù se èím dát zjevnìji derou nábo�enské systémy.
Jejich doktríny, etické a kosmologické pøedstavy se pøetavují
v akèní programy, exegetické komentáøe k rùzným událostem nebo
patetické výzvy k ignorování kulturních hodnot, které bolestnì
pronikají ze západních smìrù do autentických organismù kultur
na stranì východní.

ISLÁM
A POLITIKA

Modlitba.           Foto:  Vojtìch Vlk.
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Medíny v roce 622 - formoval pøedev�ím
jako alternativní model spoleèenského
uspoøádání a politické motivy stály u jeho
zrodu ve smyslu sociální entity. Muslimská
obec vìøících chtìla dobrovolnì odvrhnout
dosavadní etické a sociální pomìry ve støed-
ní Arábii a pøetvoøit se v duchu Muhamma-
dova reformního uèení. Politika jako správa
vìcí veøejných je v islámské dogmatice, je�
byla formulována pod vlivem reálné spole-
èenské praxe 7.-8. století, pøímo spjata s Bo-
�í vùlí a principem predestinace. Své místo
v rozvoji vìrouky od poèátku mìly proka-
zatelné mocenskopolitické ambice. To mj.
propùjèilo islámu praktický a prozaický ráz
ve srovnání napø. s buddhismem.

Základní princip, který tak dokonale in-
tegruje islám s politikou, spoèívá v orga-
nickém propojení duchovního a svìtského
faktoru moci. Kdy� umma po náhlé Proro-
kovì smrti hledala plnohodnotný model ná-
stupnictví, nalezla jej v instituci chalífy - ná-
mìstka Prorokova, který se mìl stát ochrán-
cem a �iøitelem jeho odkazu a tvùrcem
nových právních norem dynamicky se roz-
víjejícího státního útvaru. Je u�iteèné si
uvìdomit, �e tento vývoj byl zcela odli�ný
od osudù prvotní køes�anské obce v Pa-
lestinì a Levantì, aèkoli také køes�anství
se od 4. století stalo státní ideologií jistého
impéria - jen vývojovì pozdìji a za jiných
historických okolností. Princip �spojené ná-
doby� mezi svìtskou a duchovní mocí se
promítl do vývoje islámské nábo�enské
doktríny a zpùsobil, �e islám jako dvoj-
jediný systém vìrouky a práva se stal plno-
hodnotnou státní ideologií.

V ryze teoretickém pojetí islám nero-
zeznává rozdíl mezi pojmy stát a církev. Stát
a nábo�enství jsou jediným neoddìlitelným
organismem. Politika ve smyslu pøetváøení
spoleènosti v souladu s Bo�ím plánem je
souèástí koránu a sunny (kanonizovaných
sbírek prorockých tradic) a pozdìji zejména

celé právní vìdy, je� s po-
mocí svatých textù a rùz-
ných metodických nástro-
jù vytváøí �arí�u - nábo�en-
ský systém práva. �arí�a se
vyrovnává nejen s otázka-
mi vztahu èlovìka k Bohu,
nýbr� s celým komplexem
obèanskoprávních a eko-
nomických norem a v�emi
detaily sociální interakce.
V tomto smyslu je �arí�a
formálnì znaènì podobná
�idovskému právnímu ko-
dexu halacha, aèkoli oba

právní kodexy se vyvíjely v odli�ných his-
torických podmínkách.

Aèkoli se v prùbìhu dìjin mezi islám-
ským ideálním modelem a svìtskou praxí
vytvoøila znatelná propast, islámské �du-
chovenstvo� - toti� kvalifikovaní tvùrci
a vykladaèi práva - ani svìtská moc nikdy
v dìjinách nepopøeli (s výjimkou republikán-
ského Turecka po roce 1923) právo islámu
vyjadøovat se k politické praxi a spoleèen-
ské ka�dodennosti, popø. ji korigovat. Dìlo
se tak pøevá�nì formou konzultací mezi svìt-
skou mocí a �pièkovými nábo�ensko-práv-
ními vzdìlanci. V �arí�atské praxi existuje
instituce tzv. fatwy. Fatwa ov�em není soud-
ní verdikt, jak se nìkdy - patrnì pod vlivem
Chomejního �fatwy� nad spisovatelem
Rushdiem - uvádí. Je to právní stanovisko
èi doporuèení, je� vydává kvalifikovaný
uèenec (muftí) na podnìt hlavy státu, ale
tøeba i obyèejného kazatele. Obsah fatwy
není pro re�im závazný, ale i v moderní dobì
si politici nechávali fatwy vypracovat, aby
své praxi dodali na legitimitì. Tento jev byl
tak v�itý a �el tak daleko, �e fatwu si nechal
od profesorù vìhlasné univerzity al-Azhar
vystavit i revoluèní egyptský prezident Ga-
mál Abd an-Násir pøedtím, ne� v èervenci
1956 vyhlásil znárodnìní Suezského prùpla-
vu.

Tyto skuteènosti stojí za to mít v�dy na
mysli, chceme-li zkoumat místo islámu v sou-
dobé politice. Vliv tohoto nábo�enství a jeho
�mluvèích� na politické procesy je proto tak
silný, �e islámské spoleènosti nikdy nevy-
øe�ily otázku vztahu nábo�enství a sekulár-
ního státu. Mezi sekularismem, jak ho chápe
evropská historická zku�enost, a mezi zá-
kladními rysy historického vývoje v islámu
není pøímá vazba. Západní diskuse o seku-
larismu v islámu mívají podobu pomìrnì
abstraktních spekulativních esejù s nevy-
hranìným pojmoslovím a neberou pøíli�
v potaz konkrétní kontexty. Málo studií na

Doc. PhDr. Milo� Mendel, CSc. (*1952), vìdecký pracov-
ník Orientálního ústavu AV ÈR, docent politologie na
Masarykovì univerzitì v Brnì, pøedná�í na Ústavu reli-
gionistiky tamté�, specialista na problematiku islámu.

Mladé muslimky na balkónì me�ity.                Foto:  archiv.

dané téma vychází z nesporného pøedpok-
ladu, �e evropský kapitalismus, jeho� prù-
vodním rysem sekularizace je, mohl vznik-
nout a rozvíjet se pouze za urèité historicko-
kulturní konstelace v urèitém prostoru.
Renesance, humanismus, reformace 16. sto-
letí, osvícenství, vìdeckotechnická revolu-
ce - tedy procesy, je� pøedznamenaly zásad-
ní kvalitativní zmìny 19. a 20. století v zá-
padní èásti Evropy - se v islámském svìtì
neuskuteènily. Ba co víc, evropský vývoj
zùstal pøinejmen�ím od konce 15. století
islámským svìtem nepov�imnut. Muslimo-
vé o nìm vìdìli málo a� do chvíle, kdy roku
1798 k bøehùm Egypta dorazila osvícensky
zpupná Napoleonova flotila. Mezitím
v letech 1757 - 1849 Anglièané postupnì
ovládli Indii, kdy� ekonomicky a vojensky
rozvrátili tamìj�í muslimské státy. Pro islám
zaèal nedobrovolný proces akulturace, který
se zprvu jevil jako nezvratný. Ale proces
vytlaèování nábo�enství z politiky, který byl
pro Západ pøedpokladem a symbolem po-
kroku, byl pro tamìj�í spoleènosti chápán
jako cizorodý a neopodstatnìný civilizaèní
projev, jeho� smyslem je znièit muslimskou
identitu.

Sekularismus v islámském prostoru není
primárnì chápán jako pozitivní, nebo� po-
strádá dostateènou oporu v domácích spo-
leèenských vrstvách, je� by byly nositeli
nové ekonomické a politické kvality. Je a�
s podivem, kolik autorù západních polito-
logických èi historických prací nepøimìøenì
zdùrazòovalo sekularismus jako univerzál-
ní prùvodní rys modernity, který se musí
uplatnit v�ude tam, kde dochází k stále dy-
namiètìj�í migraci obyvatelstva za prací,
urbanizaci, industrializaci a s tím souvise-
jícímu rozpadu tradièních sociálních struk-
tur. K tomu se v poslední dobì pøiøazuje
témìø magický koncept globalizace èi wes-
ternizace, jen� se na Západì automaticky
chápe jako nezvratný a pro islámský svìt
oplodòující.

Zhruba od poèátku 80. let se odmítání
univerzality západních hodnot stalo bì�-
ným projevem politických postojù. Nejde
v�ak o specifický vývoj v islámském svìtì.
Je tøeba rovnì� sledovat stále agresivnìj�í
tendence v americkém protestantismu (neo-
fundamentalismus v ideologii Bushovy ad-
ministrativy) a zøetelné posilování radikál-
ních aktivistických proudù v judaismu, hin-
duismu a jinde.  n
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NÁBO�ENSTVÍ
A POLITIKA V IZRAELI

Úvaha o politice Státu Izrael nemù�e nechat stranou nábo�enské pomìry v této zemi

Marek Èejka

Je�tì døíve, ne� se dostaneme ke specifikùm vztahu nábo�enství a politiky v Izraeli, mìli bychom se
velmi struènì zamìøit na vztah nábo�enství a politiky v demokraciích, do jejich� rodiny bývá Stát
Izrael øazen.

NÁBO�ENSTVÍ
A POLITIKA V IZRAELI

t é m a

Jeruzalém: nábo�enský student.  Foto: Marek Èejka.

Judaismus a demokracie
Sou�ití nábo�enství a politiky v demokra-
ciích nemusí být zcela bezproblémové
a vyøe�ené. I zde existují odli�né pøístupy
k nábo�enství. Nìkdy se mù�e religiozita
s politikou výraznìji prolínat (Irsko, Polsko),
jindy hovoøíme o demokraciích nábo�ensky
spí�e �vla�ných� (Èeská republika). Jiné
demokracie mají po stránce formální nábo-
�enství od státu striktnì oddìleno, co� v�ak
neznamená, �e by v nìm nespatøovaly legi-
timní souèást veøejné a sociální sféry (Fran-
cie, USA). Naprosté vìt�inì z nich se ale
podaøilo konsensus mezi demokratickými
idejemi a hodnotami nábo�enství najít a exis-
tující prolínání religiozity s politikou u nich
nevyvolává vìt�í problémy.

Jak je ale mo�né, �e podobné konsta-
tování je v pøípadì Státu Izrael, který je
rovnì� øazen mezi demokracie, mnohem
problematiètìj�í? Dùvodù je celá øada. Jen
namátkou je mo�no uvést zcela specifické
podmínky a pøíèiny vzniku Izraele - sionis-
mus, Holocaust atd., - zvlá�tní slo�ení spo-
leènosti (napø. fakt, �e zdej�í obyvatele sice
spojuje judaismus, ale témìø dva tisíce let
�ili roztrou�eni v diaspoøe po celém svìtì)

a také skuteènost, �e judaismus je vìt�i-
novým nábo�enstvím právì a jedinì v Izraeli
(na rozdíl od køes�anství a islámu). Izrael
má tak daleko blí�e k judaismu a jeho speci-
fikùm, zatímco vìt�ina svìtových demokra-
cií se více èi ménì opírá o køes�anství a jeho
hodnoty.1  Mezi zemìmi, kde je dominant-
ním nábo�enstvím islám, státy s politickým
re�imem obdobným západním demokraciím
nenajdeme.

Pøesto�e mají tøi �abrahamovská nábo-
�enství� mnoho spoleèného, jsou mezi nimi
podstatné odli�nosti: 1. Judaismus je opro-
ti ostatním velkým nábo�enstvím geogra-
ficky vázán ke konkrétnímu regionu. 2. Velký
rozdíl spoèívá v daleko vìt�í mnohosti ná-
bo�enských pøikázání v judaismu, ne� je
tomu napøíklad u køes�anství, co� se proje-
vuje jeho vìt�í striktností. �idé by mìli
dodr�ovat celkem 613 pøikázání.2  Judaismus
tak není jen �pouhé� nábo�enství, jak bývá
obèas chápáno køes�anství èi islám, ale èas-
to je vnímán podstatnì �íøeji - jako etnicita,
kultura atd. Specifikem judaismu tedy je, �e
jej lze èasto chápat podstatnì �íøeji. Judais-
mus se tak mù�e promítat i do mnoha zá-
le�itostí, které s nábo�enstvím souvisejí jen
nepøímo (napø. zále�itosti osobního statu-

su, veøejná doprava
o �abatu atd.).

Status quo
Sekulární izrael�tí kriti-
ci nìkdy poukazují na
to, �e jedním z podstat-
ných problémù izrael-
ské demokracie je, �e
v rovinì právní v Izrae-
li nikdy nedo�lo k od-
luce nábo�enství od
státu. Domníváme se
v�ak, �e tento �prob-
lém� nemusí znamenat
významnou anomálii
oproti jiným demokra-

ciím. V�dy� nìkteré z nich mají v rovinì teo-
retické vztah státu a nábo�enství inkorpo-
rován dokonce je�tì výraznìji ne� Izrael
(napø. státní nábo�enství ve Velké Británii
a v nìkterých skandinávských zemích). Teo-
reticky vzato tak Stát Izrael nepøedstavuje
mezi ostatními demokraciemi �ádnou vìt�í
odchylku, nebo� zde �ádné státní nábo�en-
ství zakotveno není, a judaismus je formál-
nì jen jedním ze ètrnácti státem podporova-
ných vyznání.

Legislativní akt z dob britského Man-
dátu �Palestine Order-in-Council� rozli�oval
jedenáct religiózních komunit: �idovskou,
muslimskou a devìt køes�anských denomi-
nací.3  Izraelská vláda k nim pozdìji pøida-
la presbyteriánskou evangelickou církev
a vyznavaèe víry bahá´í. Kneset rovnì�
uzákonil soudní moc drúzských religiózních
soudù.

Není to tedy zále�itost právní roviny. Co
v�ak v Izraeli pøedstavuje zásadní problém,
je hlavnì praktická stránka vztahu mezi ná-
bo�enstvím a politikou a fakt, �e v bì�ném
�ivotì zde religiozita hraje výraznìj�í roli ne�
v demokraciích, kde má nábo�enství legisla-
tivnì silnìj�í postavení.

Zásadní roli hraje v Izraeli takzvaný sta-
tus quo v otázkách vztahu státu a nábo�en-
ství. Ten - a� na výjimky - není stále zakot-
ven v �ádném právním dokumentu. Pøes
tento fakt se v Izraeli dostalo mnoho dùle-
�itých zále�itostí výhradnì do rukou reli-
giózních institucí (nejèastìji ortodoxních
rabinátù). Tento stav vyplývá z faktu, �e
v Izraeli bylo z doby pøedstátní zachováno
respektování nìkterých nábo�enských
pravidel, ani� by byla následnì legislativnì
zakotvena. To se sebou pøineslo mnoho
problémù a zápas o dodr�ování (èi nedodr-
�ování) statu quo se stal jádrem problému
souèasného vztahu mezi státem a nábo�en-
stvím v Izraeli.

Za první dokument potvrzující status
quo je pova�ován a� dopis Davida Ben-
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Guriona ze dne 19. èervna 1947, který byl
zaslán stranì Agudat Jisrael. Ta reprezen-
tovala ultraortodoxní �idy (heb. �chare-
dim�) tzv. �starého Ji�uvu�4 , kteøí se obáva-
li, �e nový stát bude �veøejnì znesvìcovat
nábo�enské právo�. Tento dopis se tak stal
základem celého souboru budoucích dohod
a vyjednávání. Obsahoval nìkolik základ-
ních bodù: 1. sobota (�abat) bude vyhraze-
na pro celonárodní den odpoèinku, 2. bu-
dou dodr�ována nábo�enská potravinová
pravidla (ka�rut) ve veøejných a vládních
institucích, 3. jurisdikce ve vìcech osob-
ního statusu bude ponechána v rukou reli-
giózních institucí, 4. existující autonomní
nábo�enské vzdìlávací systémy budou
uznány státem.

Po vzniku Státu Izrael v roce 1948 legis-
lativa parlamentu (Knesetu) monopol orto-
doxních religiózních institucí a nábo�en-
ského práva v urèitých zále�itostech po-
tvrdila. V dùsledku této mimoprávní dohody
tak do�lo pozdìji k mnoha kontroverzním
zákonným opatøením. Nejcitelnìji se status
quo projevil v oblasti rodinného práva,
které se dostalo výluènì do rukou nábo�en-
ských institucí. V Izraeli tak stále neexistuje
civilní sòatek, není mo�ná svatba mezi pøí-
slu�níky rùzných nábo�enství, rùznì ome-
zeni jsou i konvertité, v rozvodovém øízení
je výraznì zvýhodnìn mu�, osvojit je mo�né
pouze dítì stejného vyznání atd.5

Mnoho sporù vyvolalo v novodobém
Izraeli dodr�ování �abatu, kdy v Izraeli
(mimo mìsto Haifa) nesmí jezdit veøejná
doprava a jsou uzavøeny nìkteré dopravní
tepny. A� na malé výjimky je o �abatu ome-
zen obchodní prodej a døíve napø. nemohla
vysílat ani televize. Výrobci potravin jsou
zase nuceni platit rabinátùm nemalé èástky
za dohled nad rituální èistotou výrobkù.

Velké problémy zpùsobují v Izraeli kon-
verze na judaismus provedené mimo Izrael

(napø. v USA, kde je vìt�ina �idù
nikoliv ortodoxních smìrù, ale re-
formních a konzervativních). Izrael-
ské ortodoxní rabináty tyto �po-
dezøelé konverze� v mnoha pøípa-
dech vùbec neuznaly. Do podob-
nì obtí�né situace se dostala èást
etiopských �idù, jejich� velmi stará
forma judaismu se znaènì li�ila od
té dne�ní �izraelské�. V dùsledku
toho izraelský vrchní rabinát shle-
dal �jejich judaismus� za jen ob-
tí�nì pøijatelný.

Nábo�enské komunity
Obdobných problémù je v sou-
èasném Izraeli je�tì celá øada.
Mnohé z nich mohou komplikovat
ka�dodenní �ivot ménì zbo�ných Izraelcù.
V Izraeli tak pùsobí mnoho nevládních
organizací sna�ících se i v tomto ohledu
pøiblí�it zemi ostatním demokraciím, nebo se
sna�í o vìt�í dialog mezi �sekulárními� a re-
ligiózními Izraelci.6

To je v�ak èasto nelehký úkol. Rychle
se rozrùstající populace charedim sice
�svìtský stát� do jisté míry akceptuje
(hlavnì pokud jde o �tìdré finanèní podpo-
ry ze strany státu), ale nadále odmítá slou�it
v izraelské armádì, uznávat izraelské státní
symboly apod. Také ultraortodoxní mu�i
odmítají pracovat a vehementnì se odmítají
vzdát statusu celo�ivotního studenta tal-
mudických �kol (je�iv), èi zavádìt do vý-
uky dìtí �svìtské� pøedmìty (jako pøírodo-
pis, zemìpis, cizí jazyky atd.). Politické stra-
ny charedim se zase staví proti pøijetí psané
izraelské ústavy7  a nechtìjí se podílet na
izraelských vládách prostøednictvím vlast-
ních ministrù.

Sociologické prùzkumy provedené mezi
charedim odhalují, �e pøáním vìt�iny z nich
je pøebudovat souèasný �svìtský a sionis-

tický Izrael� na �idovskou
teokracii v souladu s Tó-
rou (halachický stát) vy-
kládanou rabínskými au-
toritami.8  Takový stát by
tak jako celek demokra-
tický nebyl, a to ani kdy-
by mohl zachovat respek-
tování urèitých demokra-
tických principù. Podob-
ný polo-teokratický model
funguje v Íránu, kde se
døíve ne� pøed parlament
dostanou dùle�itá rozhod-
nutí pøed kolegium islám-
ských duchovních.

Není bez zajímavosti, �e mezi nìkolika
stovkami tisíc izraelských charedim je asi
10% absolutních odmítaèù sionismu. Tito
lidé absolutnì odmítají �svìtský a høí�ný�
sionismus, nebo� �jedinì Mesiá� je povo-
lán k obnovení Izraele�. V dùsledku toho
odmítá tato malá èást izraelských charedim,
sdru�ená v organizaci Neturei Karta (ara-
mej. Strá�ci mìsta), pobírat od Státu Izrael
jakékoliv peníze, nenosí izraelské identifi-
kaèní prùkazy a pova�uje za pøirozenìj�í �ít
v diaspoøe v Palestinském státì. V dùsledku
tohoto teologického odmítnutí Izraele nì-
kdy pálí izraelské vlajky a vyvì�ují palestin-
ské. Jedna z ústøedních autorit Neturei Kar-
ta, rabín Mo�e Hirsch, zasedá v Arafatovì
palestinské administrativì v roli �ministra
pro �idovské zále�itosti.�

Pro upøesnìní je tøeba dodat, �e vedle
charedim �ije v Izraeli je�tì druhá velká
komunita zbo�ných �idù, kteøí na rozdíl od
charedim vidí ve �svìtském sionismu� na-
plnìní biblických proroctví a souèasný
Izrael tak naopak velmi podporují. Vìt�ina
z tìchto nábo�enských sionistù (heb. �ha-
cijonim ha-datiim�, zkrácenì �datiim�)
naopak slou�í v izraelské armádì a èást
z nich obývá z teologických dùvodù �idov-
ské osady na palestinských územích. Ty
toti� pokládají za neoddìlitelnou èást Izraele
a Palestince naopak oznaèují za cizorodý
prvek. V jejich pøípadì se tak nábo�enství
dostává do je�tì tìsnìj�ích souvislostí
s izraelsko-palestinským konfliktem.

Souèasná situace na poli vztahu státu
a nábo�enství v Izraeli pøedstavuje tì�ce vy-
dobytý a nestabilní kompromis mezi rùzný-
mi zájmovými skupinami, pøièem� �ádná
z nich není s panujícími pomìry pøíli� spoko-
jena. I pøesto má sekulární stát je�tì stále
vìt�inovou podporu ve spoleènosti.

Nábo�enský sionista - �idovský osadník.
Foto: Marek Èejka.

Jeruzalém, Zeï náøkù a Chrámová hora.       Foto: Marek Èejka.
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Od konce vietnamské války se zaèalo �íøit
mezi buddhisty i spøíznìnými laiky hnutí
anga�ovaného buddhismu (�engaged bud-
dhism�). Hlavní odli�ností anga�ovaného
buddhismu od ostatních buddhistických
smìrù a hnutí, je to, �e jeho vùdèí pøed-
stavitelé kladou velmi malý dùraz na vìro-
uèné odli�nosti svých stoupencù. Není
podstatné, zda praktikujete theravádovou
meditaci nebo zazen, podstatná je v�ak
skuteèná �práce v terénu� - sociální nebo
ekologická anga�ovanost v ka�dodenním
�ivotì. Sna�í se uplatòovat Buddhovy
zásady a stav �bdìlé pøítomnosti� pøi práci
ve váleèných konfliktech, v nemocnicích,
hospicech, i pøi v�ech ostatních èinnostech,
které jsou orientované na pomoc trpícím.

To anga�ované buddhisty odli�uje od
jiných �anga�ovaných� aktivistù. Existuje
mnoho organizací a spoleèností, kteøí boju-
jí proti válkám, proti devastaci pøírody nebo
proti sociálním nespravedlnostem, av�ak
buddhistické organizace se od nich odli�ují
pou�itými prostøedky. Pro svou práci bud-
dhisté vyu�ívají meditacemi dosa�eného
klidu mysli a rozvahy. Nikdy nepou�ívají

násilí ani jiné podobné agresivní
prostøedky k dosa�ení svých
cílù. Mír ve svìtì, ale i v srdcích
ka�dého èlovìka je pro anga�o-
vané buddhisty jedním z jejich
hlavních cílù.

Thich Nhat Hanh
 Za zakladatele a hlavního pøed-
stavitele anga�ovaného bud-
dhismu je pova�ován vietnam-
ský mnich, básník a neúnavný
bojovník za mír, Thich Nhat
Hanh (Tich Not Han). Bìhem
války ve Vietnamu zaèal orga-Jeruzalém, Zeï náøkù, charedim.    Foto: Marek Èejka.

ANGA�OVÁNI
PRO SVÌT
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nizovat humanitární pomoc pro zbídaèelé
vesnièany. Thich Nhat Hahn spolu s dal�í-
mi mnichy opustili bezpeèí svých klá�terù
a zaèali vykonávat sociální práci pøímo na
váleèném poli. Organizovali konvoje a trans-
portovali vesnièany do bezpeèných oblastí.
Sna�ili se organizovat pomoc pro emigrující
lidi, kteøí prchali z válkou zasa�ených území
na provizorních èlunech a loïkách pøes
moøe (�boat people�). Jejich �ance na pøe�ití
by jinak byla minimální.

Jeden z mnichù popisuje prùbìh trans-
portu takto: �Jednoho jarního dne se osm-
náct buddhistù pokusilo evakuovat dvì stì
civilistù z váleèné zóny. ... Chtìli jsme vy-
tvoøit dvì øady buddhistických mnichù
a sester ve �lutých øízách a odvést civilisty
z váleèné zóny. Já jsem nesl velkou bud-
dhistickou vlajku, aby na nás bojovníci
z �ádné strany nestøíleli... H. a jedna sestra
byli vá�nì zranìni. Cesta trvala dlouho,
proto�e jsme se museli èasto zastavovat,
padat k zemi a èekat, a� støílení ustane. Vy-
�li jsme brzy ráno, ale do Pleiku jsme dora-
zili a� po setmìní. Byla to hrozná chvíle!
Pleiku bylo bombardováno raketami. Na-
ne�tìstí jsme byli blízko vojenského tábo-
ra, tak�e mezi nás dopadla jedna raketa
a zranila sedm lidí.�2

Po skonèení vietnamské války musel
Thich Nhat Hanh opustit svou vlast a na-
�el nové útoèi�tì ve Francii, kde se pozdìji
proslavil svými mírovými aktivitami. Zalo�il
zde také meditaèní støedisko Plum Vilage,
které nav�tìvuje mnoho laických pøíznivcù
anga�ovaného buddhismu. Také zalo�il øád
anga�ovaného buddhismu �Thien Mien� -
Øád Soubytí. V souèasné dobì jsou Thich
Nhat Hahn spolu se ètrnáctým dalajlamou
vnímáni svìtovou veøejností jako vùdèí
osobnosti bojující za mír ve svìtì.

Souèasný západní buddhismus má výrazný politický rozmìr

Jakub Neumann

�Myslím, �e hlavním úkolem buddhismu na Západì je spojit se
s nábo�enskými a humanitárními organizacemi, abychom zabráni-
li potenciálním katastrofám, jako je nukleární apokalypsa, nenapravi-
telné zneèi��ování �ivotního prostøedí nebo nièení neobnovitelných
pøírodních zdrojù. Musíme také poskytnout materiální a morální
podporu v�em, kteøí bojují proti hladu, bídì a útlaku na celém
svìtì.�1  ró�i Philip Kapleu

ANGA�OVÁNI
PRO SVÌT

JUDr. Marek Èejka (*1975) vystudoval právo a polito-
logii na Masarykovì univerzitì v Brnì. Pracoval jako
asistent soudce Ústavního soudu ÈR. Nìkolikrát nav�tívil
Stát Izrael a dal�í oblasti Blízkého východu a absolvoval
roèní výzkumnou stá� na katedøe politologie Hebrejské
univerzity v Jeruzalémì. Autor knihy �Judaismus, politi-
ka a Stát Izrael� a dal�ích vìdeckých prací a èlánkù. Kromì
Fakulty sociálních studií pùsobí na Masarykovì univer-
zitì i v jejím Mezinárodním politologickém ústavu.

�Izraelsko-palestinský� a �sekulárnì-
religiózní� konflikt v�ak nejsou jediné, které
polarizují zdej�í societu. Mezi �idy dosud
doznívá napìtí vyplývající z jejich etnického
pùvodu (�Sefardé - A�kenázové�) a je zde
mo�né nalézt i dal�í polarizaèní linie. V ��i-
dovském státì� rovnì� �ije nezanedbatelné
procento Arabù, Drúzù, Beduínù a jiných
komunit.9  Izrael tak musí øe�it øadu dal�ích
obtí�í. Mezi nimi je spor o svìtský èi nábo-
�enský charakter státu jeden z nejdùle�i-
tìj�ích.        n

Poznámky
1 Pøesto�e v USA �ije více �idù ne� v Izraeli, je Izrael je-

diným státem na svìtì, kde je judaismus pøeva�ujícím
nábo�enstvím. V dobì �idovské Diaspory, kdy na dne�-
ním izraelském území �ilo jen nìkolik tisíc �idù, dosáhl
v nìkterých státech poèet lidí vyznávajících judaismus
výrazných procent (Litva, Polsko, Maroko).

2 Ta jsou buï výslovnì uvedena v Tóøe, èi zmínìna talmu-
dickými autoritami. Z celkem 613 pøikázání je 248 klad-
ných a 365 záporných.

3 Øeckokatolickou, maronitskou, syrskou ortodoxní, vý-
chodní (ortodoxní), latinskou (katolickou), gruzínsko-
arménskou, arménskou (katolickou), syrskou (katolic-
kou) a chaladejskou (uniatskou).

4 Pøedsionistické �idovské osídlení na území dne�ního
Izraele.

5 Viz Èejka, M: Judaismus, politika a Stát Izrael, Meziná-
rodní politologický ústav Masarykovy univerzity, Brno
2002 a 2003, str. 28 - 36

6 Napø. Israel Religious Action Center (IRAC), Associa-
tion for Civil Rights in Israel (ACRI), Human Rights
Center (HRC), Am Chof�i (Svobodný národ) a dal�í.

7 Pro ultraortodoxní �idy mù�e být toti� zákonem nejvy��í
právní síly jen Tóra, nikoliv svìtská ústava.

8 Podle sociologických prùzkumù z roku 2002 sice 67%
Izraelcù preferuje oddìlení státu a nábo�enství, ale také
celých 38% by si pøálo teokratický stát (z charedim by
si jej pøálo prakticky 100%).Viz Èejka, M: Judaismus,
politika a Stát Izrael, Mezinárodní politologický ústav
Masarykovy univerzity, Brno 2002 a 2003, str. 86 - 89

9 Jedná se pøibli�nì o 20% izraelských obèanù (více ne�
jeden milión obyvatel).
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Anga�ovaný buddhismus
ve Spojených Státech
O roz�íøení buddhismu mezi Amerièany se
zaslou�ili beatniètí spisovatelé, kteøí prosa-
zovali ve svých knihách buddhistickou filo-
zofii a názory. Ty se radikálnì vymykaly
tehdej�í dobì a spoleèenskému smìøování
k blahobytu a prosperitì. Beatnici prosa-
zovali nekonzumní styl �ivota, skromnost
a svobodu. Cestovali jako hoboes na ná-
kladních vlacích nebo stopem a sna�ili se
napodobovat putující buddhistické mnichy.

Pozdìji, v �edesátých letech na beatnic-
kou generaci navázalo hnutí hippies a bud-
dhismus i hinduismus se tì�ily velké ob-
libì. Odvrácenou stranou tìchto hnutí bylo
mnoho drogovì závislých ztroskotancù
a pomatených sektáøù, kteøí nìkdy konèili
v psychiatrických ústavech. Z beatnikù mají

nejvy��í záslu-
hy o roz�íøení
b u d d h i s m u
v Americe Gary
Snyder a Jack
Kerouac - ten
hlavnì knihou
�Dharmoví tu-
láci�. Beatnici
i hnutí hippies
mají zásluhu
v tom, �e pøi-

pravili pùdu pro seriózní buddhistické
uèitele, kteøí pøicházeli z rùzných koutù Asie.

Gary Snyder je celkem nenápadný,
�pøírodní mu��. Od svého dìtsví nezapadal
do vìt�inové, konzumnì ladìné americké
spoleènosti. V mládí se �ivil rùznými øemes-
ly, pracoval jako døevorubec, hlídaè lesních
po�árù a na zaoceánských lodích. Pobýval
také v Japonském klá�teøe v �okokud�i, kde
praktikoval a studoval zen pod vedením
ró�iho I��u Mjury, posléze meditoval pod
vedením mistra Ody. Vroce 1962 cestoval
po Indii, kde se setkal s dalajlamou.

Kdy� se zdokonalil v orientálních jazy-
cích, zaèal sám pøekládal z èín�tiny a japon-
�tiny díla starých buddhistických mistrù.
V horách poblí� Sacramenta si vlastoruènì
vybudoval døevìný srub. Svým pøirozeným
�ivotem se sna�í inspirovat podobnì smý�-
lející lidi. Ve svých esejích skloubil staré
buddhistické názory a postoje se souèas-
ným zájmem o ekologii a øe�ení globálních
problémù. Byl jedním z prùkopníkù západ-
ního buddhisticko-enviromentálního hnutí
�Dharmagaia�, které se sna�í léèit po�koze-
nou pøírodu buddhistickou filozofií i praxí.
Narozdíl od Jacka Kerouaca a Alana Gins-
berga, byl a je Snyder skuteènì praktiku-
jícím buddhistou. O své ka�dodenní praxi
pí�e:

�Dostat bandu dìtí do auta a odvézt je
k silnici na autobus je stejnì tì�ké jako
odøíkávat za chladného rána sútry pod so-
chou Buddhy. Jeden postup není lep�í ne�
druhý, oba mohou být docela nudné a pøi-
tom v obou spoèívá ctnost a poctivost opa-
kování. Opakování a rituál - a dobré vý-
sledky se dostaví v mnoha formách. Výmì-
na filtrù, utírání nosù, cesta na mítinky,
úklid kolem doma, mytí nádobí, mìøení oleje
v nádr�i - nemyslete si, �e vás to odvádí od
dùle�itìj�ích èinností. Okruh drobných
úkonù není øadou pøeká�ek, jim� bychom se
snad mohli vyhnout tím, �e si budeme hledìt
�praxe�, která nás udr�uje na �cestì� - právì
to je na�e cesta.�3

Mezi nejznámìj�í souèasné zenové mis-
try v USA bezesporu patøí letecký in�enýr
ró�i Bernard Tetsugen Glassman. Dosáhl
doktorátu v aplikované matematice a byl vy-
brán na místo vedoucího do týmu kosmic-
kého výzkumu. V dospìlém vìku se zaèal
hloubìji zajímat o japonský zen tradice sótó.
Podílel se na zalo�ení Zenového mírového
øádu (�Zen Peacemaker Order�). Americká
veøejnost ho zná hlavnì díky jeho sociálnì
anga�ovaným aktivitám. Pracoval v terénu
s bezdomovci (podzemními lidmi), kterých
jen v New Yorku �ije asi sedm tisíc. Vytvoøil

také ziskové
i neziskové or-
ganizace pomá-
hající sociálnì
potøebným. Po-
mocí tìchto or-
ganizací doká-
zal získat mno�-
ství penìz na
sociální pomoc.
Proslaven je
i Bernardùv
hospic pro nemocné AIDS. Známé jsou také
jeho aktivity pro získávání zamìstnání pro
bezdomovce a dílny, ve kterých se recyklu-
je pou�ité obleèení pro nemajetné.

V souèasné dobì je ró�i Glassman du-
chovním vùdcem zenové duchovní komu-
nity s názvem Bílá �vestka (�White Plum
Sangha�), je opatem zenové komunity
v New Yorku a zenového centra v Los An-
geles. Glassman je také zakladatelem so-
ciálnì anga�ované spoleènosti �Graytson
Mandala�.

Je dùle�ité zmínit, �e Bernard Glossman
vychází z �idovského prostøedí a je ovlivnìn
�idovským nábo�enstvím a kulturou. Od-
tud také pochází Bernardova teze �léèení
svìta�4 v hebrej�tinì (tikkun olam). Své
názory o anga�ovaném buddhismu vyjadøu-
je slovy:

�V�ichni �ijeme v mylné pøedstavì, �e
�to èi ono se mì netýká�. Kdy� si zraním
ruku a zaène krvácet, mohu na to dostat
vztek, �e si u�piním své nové obleèení.
Av�ak toto je metafora pro �ivot. Je jedno-
duché se rozzlobit na lidi, kteøí mì znechucují
a �piní. Ale pokud jsem to já, kdo krvácí
a potøebuje o�etøit, sám si své zranìní o�et-
øím. Nezaèínám vést odbornou debatu na
to téma, neèekám na to, a� budu mýt dob-
rou výbavu nebo na to, a� dosáhnu plného
osvícení. Pokud krvácím, okam�itì si najdu
nìjaké prostøedky, abych zastavil krvácení.
Ponìvad� to jsem já, kdo krvácí.�5  n

Poznámky
1 Kraft, K., Buddhismus, Pragma, Praha 2000, str. 64.
2 Kraft, str. 63.
3 Snyder, G., Praxe divoèiny, Ma�a, Praha 1999, str. 165.
4 �Repairing the world�.
5 Queen, Ch. S., Engaged Buddhism in the West, Wisdom

Publication, Boston, 2000, str. 107.
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Jakub Neuman (*1979) je studentem 6. roèníku Husit-
ské teologické fakulty Univerzity Karlovy.

Dobré zprávy

Dobré zprávy se netisknou.
Dobré zprávy tiskneme my.
V ka�dém okam�iku máme zvlá�tní vydání,
a potøebujem, abyste je èetli.
Dobrá zpráva je, �e jste �iví,
�e lípa je�tì roste a odolává kruté zimì.
Dobrá zpráva je, �e máte krásné oèi,
které vidí modrou oblohu.
Dobrá zpráva je, �e pøed vámi stojí va�e dítì
a mù�e se spolehnout na va�e pa�e:
objímání je mo�né.
Tiskne se jen to �patné.
Pøeètìte si na�e zvlá�tní vydání.
V�dycky vám nabízíme to dobré.
Chceme, abyste z toho mìli u�itek
a abyste to pomáhali chránit.
Na chodníku vyrostla pampeli�ka,
usmívá se nádherným úsmìvem
a zpívá si píseò vìènosti.
Naslouchejte. Máte u�i, které ji sly�í.
Skloòte hlavu.
Naslouchejte.
Zapomeòte na svìt smutku a starostí
a osvoboïte se.
Nejnovìj�í dobrá zpráva je,
�e to mù�ete udìlat.

Thich Nhat Hanh, pøelo�il Jan Brázda.
Sborník A. Kotlera, Buddhismus, Pragma 2000.

Thich Nhat Hanh.

Thich Nhat Hanh.
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KOØEN, KOTVA,
IDENTITA

r o z h o v o r

Rozhovor s Jiøím �edivým o roli nábo�enství v politice

Zdenìk Vojtí�ek

Jiøí �edivý (*1963) vystudoval Váleèná studia na King�s College
v Londýnì a politologii na Karlovì universitì. Uèí mezinárodní poli-
tiku a bezpeènost na University of New York v Praze, od roku 1998
je øeditelem Ústavu mezinárodních vztahù.

KOØEN, KOTVA,
IDENTITA

Souèasný rozpor mezi Evropou a Spojený-
mi státy, který se plnì projevil v pøístupu
k Husajnovu Iráku, odvozují Evropané èas-
to od role, jakou hraje nábo�enství v ame-
rické politice. Souhlasíte s tímto vysvìt-
lením?

Odli�ná role, kterou nábo�enství hraje
v evropské a americké politice, je pouze
souèást celkového vysvìtlení tohoto roz-
poru. Existují i dal�í vysvìtlení: materiální
asymetrie, rozdílnost zájmù (USA je jedinou,
globální supervelmocí) apod. Je ale pravda,
�e v rétorické rovinì je souèasný americký
slovník pro Evropany nepochopitelný. Tím-
to slovníkem tedy nábo�enství pøispívá
k neporozumìní, a dokonce i k roztr�ce.
Nábo�enství, resp. nábo�enská rétorika ame-
rického prezidenta ov�em není pøíèinou roz-
tr�ky. Pouze snad prohlubuje vzájemné ne-
porozumìní.

Co zpùsobuje, �e americká rétorika je prá-
vì taková?

Soubìh událostí a osobností. Shodly se
vnìj�í impulsy - hlavnì teroristický útok ro-
ku 2001 - s vnitøními impulsy, toti� tím, �e
v èele Spojených státù stojí hluboce vìøící
èlovìk. George W. Bush reagoval na 11. záøí
na základì svého nábo�enského vidìní svì-
ta a Amerièané jeho poselství pochopili
a ztoto�nili se s ním. Jejich jistota toti� byla
otøesena a pevným bodem jejich identity je
nábo�enství. Nesmíme zapomenout, �e 40
milionù Amerièanù vìøí v blí�ící se apoka-
lypsu a milénium a 40% Amerièanù oèekává
návrat Krista.

Pokud je pøíèinou atlantické roztr�ky ne-
porozumìní, jak bychom tedy mìli politice
Spojených státù rozumìt?

Mìli bychom rozumìt právì tomu, �e ame-
rická reakce na 11. záøí 2001 byla reakcí
spoleènosti, která se po silném otøesu vrací
ke svým koøenùm. A tyto koøeny jsou pu-
ritánské, idealistické, nábo�enské. U� od
poèátku americké politiky v 18. století je
mo�né pozorovat její více èi ménì skrytý
nábo�enský náboj. Tímto nábojem je ostat-
nì mo�no vysvìtlit napø. i silnou sympatii
USA a Izraele. Mù�eme hovoøit o pocitu
spøíznìnosti dvou vyvolených národù.

Naproti tomu Evropa po zku�enosti tøi-
cetileté války vylouèila roku 1648 nábo�en-
ství z mezinárodních vztahù vestfálským
mírem. Nábo�enství bylo zásadou cuius re-
gio, eius religio odsunuto do vnitøní suve-
renity národních státù. Suverenita byla po-
sílena a ochránìna proti vnìj�ím zásahùm
dal�í zásadou, principem neintervence.

Jsou tedy Spojené státy o krok pozadu za
Evropou, která vylouèila nábo�enský roz-
mìr z mezinárodní politiky?

Jedná se o dva paralelní vývoje, které není
mo�né srovnávat. Tyto vývoje se setkaly
v první i ve druhé svìtové válce. V pováleè-

ném období Amerièané umo�nili západním
Evropanùm rozvoj tím, �e zùstali na konti-
nentu, a evropské zemì tedy nemusely to-
lik zbrojit. Evropané se tak mohou pokou�et
o dal�í projekt: tak, jako pøed 350 lety vy-
louèili nábo�enství z mezinárodních vztahù,
sna�í se teï po zku�enosti svìtových válek
prostøednictvím integrace v rámci Evropské
unie vylouèit ze svých vzájemných vztahù
i rozmìr národních státù a zásadu suvere-
nity.

V jiných èástech Evropy ale nábo�enství
hraje znaènou roli i ve váleèných konflik-
tech. Navíc - pokud se nemýlím - na Balkánì
byla zásada neintervence poru�ena.

Nábo�enství na Balkánì není pøíèinou kon-
fliktu. Jedná se o mocenský boj elit, které
vyvolávají démony minulosti. Nábo�enský
element slou�í jako legitimizace tohoto boje
a jako mobilizaèní moment pro vytvoøení èi
znovudefinování národní identity na poza-
dí obrazu nepøítele. Etnika, zata�ená do kon-
fliktu, se vracejí ke koøenùm, a ty jsou nábo-
�enské. Podobnì je v Èeèensku vzestup role
islámu a jeho radikalizace dùsledkem hledání
kotvy v dobì váleèné krize.

Zdá se, �e dùle�itost nábo�enství v politice
nepøehlédnutelnì stoupla. Èím to je - podle
va�eho názoru - zpùsobeno?

Vzrùstající role nábo�enství je jistì jedním
z dùsledkù globalizace. Proces globalizace
je v øadì kulturních a politických spoleèen-
ství vnímán jako ohro�ení jejich skupinové
identity a - jak u� jsme nìkolikrát øekli -
v ohro�ení se lidé vracejí ke svým koøenùm,
ke svým nábo�enským identitám.

Na druhém místì je tøeba jmenovat sku-
teènost, �e na konci studené války se øada
elit v rozvojových zemích, které byly do té
doby spojeny s komunistickým svìtem, za-
èala obracet k nábo�enství, aby si zacho-
vala a posílila své mocenské pozice. Pøí-
kladem je tøeba Súdán, kde jsou u vlády is-
lamisté, kteøí byli døíve komunisty a kteøí
krvavì potlaèují jakékoli emancipaèní snahy
neislámských obyvatel v ji�ní èásti zemì.

A koneènì je tato vzrùstající role nábo-
�enství je�tì dal�ím dùsledkem konce stu-
dené války. Kdy� se mezinárodní politika
pøestala toèit kolem osy boje demokracie
proti universalistickým konceptùm (tj. na-
posledy proti komunismu), instinktivnì se
hledá jiný nepøítel. V tomto hledání má vliv
filosofie dìjin Samuela Huntingtona. Podle

Jiøí �edivý.            Foto: Petr Netu�il.

ð
Dokonèení rozhovoru na dal�í stranì

v rámeèku.
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Rozruch vyvolalo vyjádøení
generála USA
o boji proti islámu

WASHINGTON 21. øíjna - Rozruch a nevoli
vyvolalo nedávné tvrzení vysokého pøed-
stavitele Pentagonu generála Williama Boy-
kina, podle kterého je válka proti terorismu
bojem køes�anství proti islámu. Ministr ob-
rany Donald Rumsfeld dnes sdìlil, �e po�á-
dal o interní vy�etøení generálových slov.

�éf Pentagonu odmítl komentovat
Boykinovo vyjádøení s tím, �e nebyl dosud
podrobnì seznámen s textem, z nìho� minu-
lý týden citovala místní televize. Také se
nechtìl vyjádøit k páteènímu tiskovému
prohlá�ení, ve kterém se generál omluvil,
ale poznamenal, �e �historicky jsou USA
bezpochyby køes�anskou zemí�...

Zástupce velitele generálního �tábu
USA generál Peter Pace vyjádøil pøesvìd-
èení, �e specialista na vojenské zpravodaj-
ství Boykin nepova�uje válku proti teroris-

mu za válku nábo�enství. �Pova�uje ji urèitì
za boj dobra proti zlu,� prohlásil Pace ve
snaze zmírnit dopad Boykinových slov.

Pape� uvedl do úøadu
tøicítku nových kardinálù
vèetnì �pidlíka

VATIKÁN 21. øíjna - Pape� Jan Pavel II. dnes
slavnostním aktem na schodi�ti pøed svato-
petrským chrámem v Øímì uvedl do úøadu
tøicítku nových kardinálù. Byl mezi nimi
i významný pøedstavitel èeského katolic-
kého exilu, jezuitský knìz Tomá� �pidlík.
Vìt�ina nových kardinálù roz�íøí øady kole-
gia volièù, jejich� úkolem bude vybrat nás-
tupce Jana Pavla II. ...

Jak oznámil vatikánský mluvèí Joaquín
Navarro-Valls, pape� kromì 30 kardinálù,
jejich� jména byla pøeètena, jmenoval je�tì
�in pectore� 31. kardinála, jeho� jméno za-
tím zùstává tajemstvím a bude sdìleno, a�
bude uveden do úøadu. Vatikán se obvykle
k tomuto øe�ení uchyluje tehdy, kdy� pape�
chce jmenovat kardinála v zemi, kde je
katolická církev potlaèována. ...

�pidlík je pova�ován za svìtovì uznáva-
nou autoritu v oboru spirituality køes�an-
ského Východu, je rovnì� pedagogem a au-
torem øady monografií a studií. Po Milosla-
vu Vlkovi se stal v poøadí ji� 21. kardinálem
jmenovaným z èeských a moravských die-
cézí.

Tøiaosmdesátiletý jezuitský knìz �ije ji�
více ne� 50 let v Øímì ... Pøesto�e otec �pidlík
je pøedev�ím církevní badatel, sleduje po-
zornì i politický vývoj v souèasném svìtì.
Pokud jde napøíklad o problém, zda má být
v pøipravované ústavì Evropské unie zmín-
ka o jejích køes�anských koøenech, soudí:
�Stát sám o sobì není nábo�enský, má pod-
porovat v�echny dobré snahy, tedy i nábo-
�enství. Ale státní zøízení nerozhoduje o ná-
bo�enských vìcech. Jestli tam bude èi ne-
bude otázka Boha, to ale není tak podstat-
né. Ov�em nikdo nemù�e zapøít svou minu-
lost. Co z ní potom bere a jak, to u� je na
nìm,� øekl nový kardinál �pidlík ...

�védské �koly
mohou �ákùm zakázat odìvy
zakrývající oblièej
STOCKHOLM 26. øíjna - �védské �koly
mohou svým �ákùm a �ákyním zakázat
no�ení takových odìvù, které zcela zakrý-
vají tváø. �védský �kolský úøad, který tuto
mo�nost v minulých dnech potvrdil, soudí,
�e pedagogické úkoly jsou ve chvílích, kdy

uèitelé nevidí �ákùm tváøe, obtí�nì prove-
ditelné a �e ka�dý �ák musí být ve �kole
identifikovatelný.

Verdikt dále konstatuje, �e pøikrývky celé
hlavy zejména u muslimských �en nemohou
být klasifikovány èistì jako výraz nábo�en-
ské víry. �Ombudsman pro diskriminaci
a v pøevá�né vìt�inì také historikové nábo-
�enství soudí, �e nutnost zakryté hlavy
u dìvèat a �en jen s nábo�enstvím spojena
není,� øekla k tomu �védské tiskové agen-
tuøe TT hlavní právnièka �kolského úøadu
Ingegärd Hilbornová.

Ne� v�ak k zákazu v konkrétním pøípadì
dojde, mìla by �kola nejdøíve po�ádat do-
tyènou èi dotyèného o vysvìtlení, proè
odìv, jen� mu zakrývá celou tváø, vùbec
nosí. Koneèný verdikt je pak na vedení
�koly. ...

Pronásledování køes�anù
ve svìtì sílí

PRAHA 10. listopadu - Køes�anství je
v souèasném svìtì nejpronásledovanìj�ím
nábo�enstvím, pronásledování podle po-
znatkù soustøeïovaných v USA stále sílí,
ale je trvale podhodnocováno. �Dùvodem
je pøedev�ím nárùst militantního islámu
a militantního hinduismu srovnatelného
s evropským fa�ismem,� uvedl dnes v Praze
Paul Marshall z Centra pro nábo�enskou
svobodu Freedom House, americké organi-
zace sledující lidská práva.

Nábo�ensky motivovaným násilím po-
dle nìj trpí 200 milionù lidí ve 35 zemích,
stovky milionù v dal�ích 30 zemích trpí dis-
kriminací. Pád komunismu byl pozitivním
faktorem, ale od té doby se zase situace
zhor�uje, uvedl. �Globální mezinábo�enská
setkání nemají zatím �ádný vliv,� konsta-
toval na tiskové konferenci Marshall...

Kdy� se zaèal v 90. letech tematikou
monitorování nábo�enské svobody zabý-
vat, byl zaskoèen tím, jak je pronásledování
roz�íøené a jak málo o tom informují média.
Dùvodem je podle nìj mimo jiné pøetrváva-
jící názor, �e køes�anství je západním a bì-
lo�ským nábo�enstvím. ...

�patná situace ve svobodì nábo�enství
je podle Marshalla v zemích, kde pøetrvává
komunismus, dále v ji�ní Asii, kde pøichází
ke slovu nábo�enský nacionalismus, a pak
pøedev�ím tam, kde narùstají extremistické
formy islámu: v Súdánu, Indonésii, Nigérii,
Pákistánu, Egyptì, Saúdské Arábii èi Turec-
ku. ...        n

Z informaèního servisu ÈTK vybral
a zprávy zkrátil Zdenìk Vojtí�ek.

této filosofie pøichází nová éra, v ní� mají
konflikty probíhat na hranì civilizaèních
(v Huntingtonovì pojetí nábo�enských)
oblastí. Pøi hledání nového nepøítele se
ov�em Huntingtonova vize mù�e stát se-
benaplòujícím proroctvím.

Dìkuji za rozhovor.

Ústav mezinárodních vztahù v Praze.
Foto: Petr Netu�il.

ð    Dokonèení rozhovoru.
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víra
a zdraví

Jeff Levin:
God, Faith, and Health
John Wiley and Sons, New York 2001

Jeff Levin, Ph.D. patøí k pøedním epidemio-
logùm v USA. Na poèátku studia medicíny
(v r.1982) ho �svedl� Dr. Kaplan svými
èlánky, pøedná�kami a knihami o vztazích
mezi du�evními, duchovními a fyziologic-
kými procesy. Celý �ivot se pak vìnoval
tìmto otázkám - i kdy� se pozdìji sám stal
univerzitním profesorem. Shroma�ïoval
zprávy z rùzných výzkumných pracovi��
i kazuistiky z nemocnic a zku�enosti prak-
tických lékaøù. Sám øídil øadu výzkumù
zamìøených na vztah mezi vírou a zdravím.
Publikoval èlánky, v nich� shroma�ïoval
poznatky stovek výzkumù, v renomova-
ných odborných lékaøských èasopisech.
Nyní (v r. 2001) své celo�ivotní poznatky,
znalosti a zku�enosti soustavnì zpracoval
do ètivé knihy. Jmenuje se �God, Faith, and
Health� (Bùh, víra a zdraví). Pøedmluvu k ní
napsal lékaø - Larry Dossey, autor známé
knihy �Space, Time, and Medicine�. Vyda-
lo ji renomované nakladatelství John Wiley
and Sons v New Yorku.

Levinova kniha je pøehlednì uspoøáda-
ná. Má tøi hlavní èásti: V první autor pojed-
nává o zdravotních aspektech �veøejného�
nábo�enství. Konkrétnì jde o vztahy, které
byly zji�tìny mezi nejhrub�ími údaji o ná-
bo�enské aktivitì napø. pøíslu�nosti k církvi,
náv�tìvou kostela atp. a �ivotním stylem.
Je tam i kapitola o vztahu mezi aktivní úèastí
na �ivotì ve sborové (farní) obci (sboru),
duchovní (spirituální) opoøe a zdravím.

Druhá èást je zamìøena na poznatky
o tzv. osobním (soukromém) duchovním
�ivotì a zdravím. Sem patøí kapitoly o vzta-
zích mezi osobní zbo�ností, emocionálním
�ivotem lidí a zdravím. Druhou kapitolu zde
tvoøí vztahy zji�tìné mezi nábo�enským
pøesvìdèením a zdravotním pøesvìdèením.
Ukazuje se, jaký je vztah mezi tìmito dvìma
druhy pøesvìdèení a jak tato pøesvìdèení
ovlivòují zdravotní stav. Tøetí kapitolkou
této druhé èásti knihy je pak pøehled vzta-
hù mezi vírou, nadìjí a optimismem. Netøe-
ba dodávat, �e se tento optimismus pak pro-
jevuje i na zdravotním stavu.

Tøetí je nejodvá�nìj�í. Je nadepsána
�Bùh, Duch a mysticismus�. Zabývá se vzta-
hy mezi vìdomím, svìdomím, mystickými
zá�itky a zdravotním stavem. Obsahuje ka-
pitolku nadepsanou �Uzdravovati je Bo�í

vìcí� a závìreènou
sta�, shrnující základní
pojetí nejen autora, ale
celé velké skupiny lidí,
kteøí této problematice
vìnovali a vìnují pozor-
nost ve svých výzku-
mech. Jde o dal�í krok
ve vývoji soudobé me-
dicíny - od uznání zá-
va�nosti vztahù psy-
c h o - s o m a t i c k ý c h
k uznání vztahù �troji-
tých� - mezi tìlem, du-
�evním a duchovním
�ivotem.

Levinova kniha má
223 stran textu, 41
stran referenèních údajù a 17 stran abeced-
ního vìcného indexu. Celkový plán knihy
je uveden hned na zaèátku. Je dán sedmi
�principy�, které vyjadøují sedm rùzných
druhù vztahù mezi vírou a zdravím a tvoøí
zároveò tematickou kostru sedmi kapitol
knihy. O které principy jde?
1. Zaèlenìní èlovìka do nábo�enského
�ivota má vliv na jeho �ivotní styl a ovlivòuje
jeho chování, které má pak kladné zdravot-
ní dùsledky.
2. Tím, �e se nìkdo pravidelnì úèastní
bohoslu�eb, dostává se mu sociální opory
od druhých èlenù církve a tím i podpory
tìch forem chování, které posilují jeho
zdraví. Ty pak jsou ochranou (ochranným
�títem) proti sociální izolaci a stresu.
3. Úèast na bohoslu�bách a osobní modli-
tební �ivot se projevuje na zdraví prostøed-
nictvím fyziologických procesù, které jsou
ovlivnìny kladným emocionálním �ivotem
vìøícího èlovìka.
4. Mezi souborem nábo�enských pøesvìd-
èení a souborem zdravotních pøesvìdèení
(napø.o tom, co je a není zdravé) existuje
harmonie (podobnost). Obdobnì tomu je
i s harmonií urèitých osobnostních rysù,
které mají vliv na na�e zdraví.
5. Prostá nábo�enská víra kladnì ovlivòu-
je zdraví tím, �e pozitivnì ovlivòuje my�lení
o nadìji, optimismus a oèekávání pozi-
tivních vìcí.
6. Mystické zku�enosti pùsobí kladnì na
zdravotní stav èlovìka tím, �e aktivují uzdra-
vující �ivotní energii èi �ivotní sílu, pøípad-
nì i stav vìdomí.
7. Experimentálnì (v double blind poku-
sech) zji�tìný pozitivní vliv modliteb za zcela
urèité vzdálené nemocné lidi (napø. kardio-
logické pacienty) kladou pøed nás otevøe-
nou otázku pøímých Bo�ích zásahù.

Celkovì je mo�no øíci, �e kniha není pla-
ným uva�ováním (�dojmologií�), ani pøehle-
dem ojedinìlých individuálních pøípadù (ka-
zuistik), ba ani výrazem pøání toho, co by-
chom si pøáli a jak bychom byli rádi, aby se
vìci dály, ale pøehledem dobøe, vìcnì a sys-
tematicky zpracovaných poznatkù, závìrù
a výsledkù vìdeckých �etøení provádìných
bìhem posledních 20 - 30 let. Je pøitom ètivá
jak pro odborníka (lékaøe, klinického psy-
chologa atp.), tak pro neodborníka (laika
s maturitou). Není pøesycená mnoha cizími
termíny odborného �argonu, ani detailními
údaji statistického výzkumu. Vzdor slo�i-
tosti problému je zøetelená a jasná v tom, co
chce øíci, tj. ze zdravá víra má kladný vliv na
zdravotní stav èlovìka a �e to je neoddis-
kutovatelný fakt ve svìtle stovek, ba tisícù
ji� publikovaných seriózních výzkumných
prací.        n
Jaro Køivohlavý

americká politika
a nábo�enství

Kenneth D. Wald: 
Religion and Politics in the United States
Rowman & Littlefield Publishers,
Lanham (Maryland) 2003, 381 str.

Tvrzení, �e k porozumìní mezinárodní poli-
tiky je potøeba porozumìní vnitøní politiky
Spojených státù, patrnì není potøeba pøíli�
obhajovat. Co nám v�ak mù�e unikat je, �e
k porozumìní vnitøní (a následnì vnìj�í)
americké politiky je fakticky nezbytné po-
rozumìt americké nábo�enské kultuøe. Úkol
to není vùbec snadný, proto�e americká re-
ligiozita je dosti osobitý a komplikovaný
fenomén. Kniha politologa K. D. Walda,
øeditele Centra �idovských studií Floridské
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Jste u nás v kostele. Buïte zdrávi!
Ilustraèní foto z protestantského sboru v Los Angeles: archiv.



139DINGIR 4/2003

r e c e n z e

univerzity, nám ve snaze porozumìt, jak ten-
to fenomén souvisí s (nejen) souèasnou
americkou politikou, mù�e velmi pomoci.

Kniha je urèena pøedev�ím americkému
ètenáøi, který má také problémy sledovat
vývoj vztahù mezi nábo�enstvím a politi-
kou. (�Ústøední argument této knihy je, �e
nábo�enství je pro americkou politiku
dùle�itìj�í, ne� si vìt�ina lidí uvìdomuje,
ale jinak, ne� si lidé myslí.� - str. xiv; Wald
v této souvislosti cituje napø. i prezidenta
Reagana: �Nábo�enství a politika jsou nut-
nì spojené� - str. 1). To, �e se autorovi zámìr
pomoci americkému ètenáøi zorientovat se
v tomto vztahu podaøil, svìdèí i fakt, �e kniha
vy�la u� ve ètvrtém (aktualizovaném) vy-
dání. Nicménì stejnì tak dobøe poslou�í
i nám, kteøí Ameriku pozorujeme zpovzdálí.

Kniha je rozdìlena do devíti kapitol:
1. Sekularizovaná spoleènost, 2. Nábo�en-
ství a politika: místa setkání, 3. Nábo�enství
a americká politická kultura, 4. Nábo�enství
a stát, 5. Nábo�enství a americká veøejná
politická aktivita, 6. Nábo�enský rozmìr
amerického politického chování, 7. Politická
mobilizace evangelikálního protestantismu,
8. Kontinuita a zmìna mimo evangelikální
tábor, 9. Nábo�enství a politický �ivot.

Názvy kapitol by mohly navodit dojem,
�e se neustále budou opakovat tatá� téma-
ta. Ale opak je pravdou: Waldùv text roz-
hodnì není ten typ americké upovídaná lite-
ratury, která si libuje v tom, �e na deseti
stranách uvádí to, co lze øíci pìti vìtami,
a pak to je�tì pìtkrát zopakuje. Text je to
velice hutný a velmi informativní. Zdaleka
se nejedná jen o úzce politologické èi reli-
gionistické dílo. Autor své téma zaøazuje do
�irokého kontextu, který uchopuje i socio-
logicky (a zde opìt nejenom z pozice socio-
logie politiky èi nábo�enství, ale i strati-
fikace, veøejného mínìní, men�in atd.), práv-
nì, historicky, a dokonce i psychologicky
(zmiòuje napø. výzkumy L. Festingera, zkou-
majícího kognitivní motivy chování volièe).

    Kniha roz-
hodnì není
urèena tìm,
kterým vyho-
vují jedno-
duchá sché-
mata. Kdo by
chtìl pouze
vìdìt, ze kte-
ré denomi-
nace pochá-
zejí volièi kte-
ré strany, tak
asi nebude

spokojený. Autor si dává práci s postih-
nutím rùzných posunù volièských preferen-
cí uvnitø nábo�enských komunit v závislosti
na rùzných faktorech. Dozvídáme se napøí-
klad, �e dne�ní koalice mezi republikány
a evangelikálním èi fundamentalistickým
køes�anstvím není vùbec samozøejmá a jed-
noznaèná.

Východiskem je vyrovnávání se se so-
ciologickými  teoriemi spojující moderniza-
ci spoleènosti se sekularizací. Autor pou-
kazuje na skuteènost, �e jestli�e tento vztah
skuteènì existuje, tak Amerika je výjimkou
potvrzující pravidlo. Mezi mnoha tabulkami
a grafy nalezneme i vysti�ení údajné kore-
lace mezi rùstem HDP a sni�ováním víry
v Boha. USA je zde se svým nejvìt�ím HDP
na hlavu jednoznaènou výjimkou. Do-
zvídáme se, �e naprostá vìt�ina Amerièanù
se sama pova�uje za nìjak nábo�enské.
Autor v této souvislosti také zmiòuje tzv.
New Age hnutí jako nafouklou bublinu:
Vìt�ina � Amerièanù bude spí�e vnímat svìt
andìlù a démonù ne� vìøit v krystaly
a channeling� (str. 12).

Autor nás seznamuje se sociálnì-psy-
chologickou funkcí nábo�enství, resp. kon-
krétních kongregací poskytující prostor pro
�ivot ve spoleèenství a sociální identitu,
i s nábo�enstvím jako�to základem obèan-
ské spoleènosti (sociální slu�by, zdravot-
nictví, �kolství, volnoèasové aktivity jsou
zásadním zpùsobem spojené s aktivitou
rùzných nábo�enských organizací a stát na
tuto aktivitu výraznì spoléhá).

Souèasnou situaci zaøazuje autor do
kontextu dìjin Spojených státù, zvlá�tì do
poèátku osidlování a boje za nezávislost.
Zmiòuje vliv radikální puritánské teologie
na americkou revoluci, koalici tzv. svobod-
ných církví a  osvícenských idejí, jejím� vý-
sledkem bylo dodnes v ústavì zakotvené
specifické a unikátní pojetí nábo�enské svo-
body, nábo�enské názory prvních prezi-
dentù, dále pak nábo�enské pozadí obèan-
ské války atd.

Nicménì tì�i�tì je v souèasné situaci.
Pokládá si otázky, jak nábo�enství ovlivòu-
je politiku, jako� i jak politika ovlivòuje
nábo�enství. By� zásadnì obhajuje tezi, �e
politika je s nábo�enstvím spojena velmi
úzce, na stranì druhé ukazuje na zøejmé li-
mity vlivu církví na politiku. Na jedné stranì
jsou to formální omezení ústavy, která vý-
slovnì zdùrazòuje oddìlení církve a státu.
Jako pøíklad pøekroèení hranice Wald uvádí
pøíklad jedné newyorské kongregace, která
v pøedvolebním období uveøejnila v inzertní
rubrice novin varování, �e kdo volí Clinto-

na, protiví se Bo�í vùli. Církev poté ztratila
registraci, která zbavuje organizaci povin-
nosti platit danì. (Podobných u�iteèných
kazuistik je v knize celá øada.)

Ale jsou i sociální limity. Vysoká presti�
nábo�enských organizací je toti� spojena
právì s tím, �e lidé od nich oèekávají, �e
budou jakýmisi apolitickými zónami v pøe-
politizovaném americkém prostøedí. Církev
èi kongregace, která se pøíli� zapojí do poli-
tické kampanì, tak mù�e ztratit dùvìryhod-
nost.

V páté kapitole autor uvádí, jakým zpù-
sobem se nábo�ensky motivovaná hnutí
(spí�e ne� samotné církve) mohou do poli-
tiky zapojit. Zmiòuje pøímé akce (pokojné
bojkoty i násilné akce extrémistù), speciální
lobbistické skupiny s kanceláøemi ve Wa-
shingtonu D. C., politické kampanì èi �infil-
trace� ve státních úøadech.

K pochopení jak americké politiky, tak
religiozity je dùle�itá také teorie tzv. obèan-
ského nábo�enství, tedy teorie, �e tradiènì
silné americké vlastenectví má výraznì ná-
bo�enský charakter. Wald jako jiní zastánci
této teorie zmiòuje, �e toto nábo�enství spo-
juje Amerièany navzdory rùzným konfes-
ním a politickým názorùm, pøièem� pravici
pøipisuje dùraz na knì�ský aspekt a levici
na aspekt prorocký. Uvádí, jak nìkteré
stránky obèanského nábo�enství (zvlá�tì
sebepojetí USA jako �vyvoleného národa�)
hrají urèitou roli pøi vytváøení vztahu k ostat-
nímu svìtu.

Velmi pøínosná je kniha v seznámení
s politickými preferencemi v jednotlivých
nábo�enských proudech. Jak u� bylo uve-
deno, autor pøekroèil jednoduchý schema-
tismus a zmiòuje problematiènost a nejed-
noznaènost vývoje politické orientace èlenù
rùzných komunit v závislosti na nenábo�en-
ských vlivech. Zvlá�tní pozornost vìnuje
evangelikalismu a s ním spojené �nové køes-
�anské pravici�, dále tzv. hlavnímu proudu
protestantismu (episkopálové, metodisté,
presbyteriáni), èerno�skému protestan-
tismu, katolické církvi a �idovství. V pøípadì
poslednì zmiòované komunity si v�ímá
napø. napìtí mezi tradièní podporou levice
jako ochránce men�in a dùvody pro pod-
poru republikánské pravice jako zastánce
izraelských zájmù na Pøedním východì.
V souvislosti s tím zmiòuje napø. také dù-
vody roztr�ky s èerno�skou komunitou,
která patøila k tradièním spojencùm �idù.

ð
Dokonèení recenze na dal�í stranì dole.
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sebevra�edný
terorismus -
pøíklad deviantní
politizace
nábo�enství

Socialistická ideologie sice zespoleèen��o-
vala kdeco, ale nábo�enství chtìla dùsled-
nì privatizovat, tedy pøedstavovat ho jako
cosi výraznì soukromého, co má být zatla-
èeno do kostelù a modliteben a dùslednì
zbaveno vlastní politické tváøe. Je-li ale
nábo�enství také spoleèenským jevem, pak
nevyhnutelnì musí mít také vlastní politický
rozmìr jak smìrem dovnitø, tak navenek.
Politické pùsobení nábo�enské spoleènos-
ti by pro lidskou spoleènost mìlo být pøínos-
né. Pro západního èlovìka poèátku tøetího
tisíciletí je vìt�inou samozøejmé, �e kvalitu
tohoto pøínosu hodnotí podle kritéria lids-
kosti. Nemìli bychom zapomínat, �e se
v zásadì jedná o stanovisko autentického
køes�anství. Jeliko� se Bo�í Syn stal oprav-
dovým èlovìkem, platí, �e co není vpravdì
humánní, nemù�e být ani køes�anské. Ne-
smíme si ale zastírat, �e køes�ané tuto zásadu
bohu�el v�dy nectili. Západní èlovìk by se
ale nemìl naivnì podivovat, kdy� uvedené
kritérium vyznavaèi nìkterých jiných nábo-
�enství sdílejí pouze èásteènì, nebo dokon-
ce vùbec ne.

Politizace nábo�enství skuteènì mù�e
nabýt výraznì deviantních forem, jak se
o tom pøesvìdèujeme z denních zpráv,
v nich� se ji� bezmála deset let dozvídáme
o sebevra�edném terorismu pøíslu�níkù pa-
lestinského hnutí Hamas, který se datuje
zhruba od roku 1994.

Kolega Massimo Introvigne, zakladatel
Centra pro studium nových nábo�enství
v Turínì, jeho� jsme mìli mo�nost nìkolikrát
uvítat také v Praze a v Olomouci, vydal kni-

hu vìnovanou právì Hnutí islámského od-
poru: Hamas - islámský fundamentalismus
a sebevra�edný terorismus v Palestinì.
Díky této struèné a velmi ètivé studii, kte-
rou jsem mìl tu èest pøekládat pro naklada-
telství Vy�ehrad, jsem si mohl notnì roz�íøit
rozhled. Dozvìdìl jsem mnohé o strategii
Islámského bratrstva, jeho� odno�í Hamas
je. V první øadì jde o islamizaci spoleènosti,
tak�e Islámské bratrstvo pùsobí ji� nìkolik
generací jako vzdìlávací a osvìtová orga-
nizace. Tím je pøipravena pùda pro vznik
islámského teokratického státu obdobného
typu, jakým je dnes kupøíkladu Írán. Pales-
tinské specifikum spoèívá v tom, �e druhým
krokem je osvobození Palestiny a likvidace
státu Izrael. Je-li situace pøíhodná, pøechází
Islámské bratrstvo k ozbrojenému boji. Po-
sledním krokem má být obnovení chalífátu,
jednotného islámského státu jako svìtové
velmoci. Nábo�enství a politika jsou pro-
pojeny tak tìsnì, �e je témìø nelze rozli�o-
vat. Islám se v podání uvedených hnutí jeví
být nejen politickým programem, ale dokon-
ce i velmi kvalitnì propracovanou politic-
kou strategií.

Introvigne svým dílem boøí nìkterá roz-
�íøená kli�é. Sebevra�ední atentátníci nejsou
chudí a nevzdìlaní jedinci z okraje spoleè-
nosti, ale právì naopak lidé velmi dobøe eko-
nomicky situovaní a vzdìlaní. Motivace
jejich jednání je z devadesáti procent ná-
bo�enská. Sebevra�ední atentátníci se do-
mnívají, �e jejich poèin pøedstavuje akt
muèednictví ve svaté válce, a proto pevnì
vìøí, �e po stisknutí pøíslu�ného detonaè-
ního zaøízení jdou pøímo k Alláhovi jako jeho
svatí. Pøíprava na útok spoèívá v nìkolika-
týdenních �duchovních� cvièeních, po
nich� následuje z lidského hlediska hrùzný
èin.

Hamas stojí v opozici k sekularizovaným
politickým silám, které chtìjí vybudovat ci-

vilní palestinský stát. Hamas provokuje
konfrontaci. Pokrok mírového procesu mezi
Palestinci a Izraelem vnímají pøíslu�níci to-
hoto hnutí jako ohro�ení své vlastní nábo-
�enské identity. Dlu�no v�ak poznamenat,
�e sebevra�edné atentátnictví není pro
islám èímsi pøíznaèným. Objevilo se v dobì
irácko-iránské války jako strategie �íitského
Íránu. Sunnitská islámská teologie tento
zpùsob poèínání odsuzuje a nepøijímá.
Kromì toho je povinností øíci, �e rozhodnì
nesmíme ka�dého vyznavaèe Koránu ihned
pova�ovat za èlovìka plného nenávisti
a teroristu. To by bylo hrubì nespravedlivé.
Upøímnì vìøící èlovìk, a nejen on, by mìl
zásadnì odmítat pravidlo kolektivní viny
jako cosi zrùdného.

Vra�me se ale k Introvigneho knize, která
obsahuje také doslovné znìní statutu Ha-
masu. Tento dokument je pøíkladem deviant-
ní politizace nábo�enské horoucnosti. Na
jedné stranì nás mrazí v zádech, kdy� vnímá-
me �posvátné zanícení� pro Alláha a Korán
spojené s odhodláním polo�it �ivot. Na
druhé stranì bez hlesu zíráme na hrùzy,
k nim� takovýto druh deviantní politizace
mù�e vést, tedy k masovým vra�dám lidí,
kteøí nemají �anci se bránit. Mezi mrtvými
bývá také nemalý poèet malých dìtí �

Co si poèít tváøí v tváø tomuto jevu?
Zásadní chybou by bylo vyplnit pøání Ha-
masu a pøijmout logiku nenávisti a konfron-
tace. Jako kdyby byl Izrael a Západ vysta-
ven zkou�ce z trpìlivosti a vyzván k prak-
tické aplikaci zásady, �e zlo je nutno pøemá-
hat spravedlností a svìtlem dobra. To nezna-
mená, �e proti organizátorùm atentátù by
se nemìlo dùraznì zakroèovat jako proti
kriminálním �ivlùm, ale rozhodnì nesmí dojít
ke kriminalizaci v�ech Palestincù a islámu
jako celku. Za ka�dý èin je nìkdo konkrétnì
odpovìdný, to ale rozhodnì neplatí o ná-
rodech.

Kniha je dùkladným zpracováním
nároèného tématu a zodpovídá mnohem
více otázek, ne� nabízí samotný titul. Na
nìkteré otázky v�ak ètenáø odpovìï ne-
dostane. V historické èásti by mo�ná
oèekával rozvedení vlivu svobodného
zednáøství (k nìmu� patøila vìt�ina sig-
natáøù Prohlá�ení nezávislosti a jeho� sym-
bolika se dostala napø. i na americké ban-
kovky), co se aktuální situace týèe, tak
autor skoro vùbec nezmiòuje stále vlivnìj-
�í muslimskou komunitu (obrázek me�ity
je pøitom vedle fotografie z protipotratové

demonstrace a senátora Liebermana - �i-
dovského kandidáta na úøad vicepreziden-
ta v r. 2000 - na titulní stránce), nato� asij-
ské komunity vyznávající hinduismus èi
buddhismus. Minimální pozornost vìnuje
alternativním èi novým nábo�enským sku-
pinám zúèastnìných v tzv. sektáøských vál-
kách (�cult wars�), které by si po aféøe ve
Waco zaslou�ily mo�ná více prostoru.

Po formální stránce je kniha zpracována
výbornì. Je obsa�en podrobný rejstøík i bib-
liografie (kde je mezi stovkami jmen uveden
i èeský filosof M. Machovec). Snad by se
dalo vytknout, �e ne v�echny tabulky
a grafy mají odkaz na zdroje.

Kniha je rozhodnì výbornou vìdec-
kou alternativou v�em kli�é, která by chtì-
la celou problematiku zjednodu�it a která
se v rùzných obdobách stále vynoøují.
Poslední variantou tìchto kli�é je �odha-
lení�, �e za souèasnou americkou politi-
kou vèetnì války v Iráku stojí fanatické
úsilí køes�anských fundamentalistù roz-
poutat armagedonskou válku, a pøiblí�it
tak pøíchod Kristùv. Narozdíl od tìch
�odhalení�, která za ve�kerou americkou
politikou vidí zednáøe, �idy, ufony apod.
tato teorie dostává prostor i v seriózním
tisku.  n
Milo� Mrázek

ð    Dokonèení  z pøedchozí strany.
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konec svìta
a� roku 2012

V minulém èísle Dingiru jsme informovali
o Janì Kyslíkové a o autogramiádì její knihy
�S tebou, lásko, kvete láska kolem nás�
(Chvojkovo nakladatelství, 2003). Slíbili
jsme, �e budeme u splnìní jejího nejvìt�ího
kontaktérského proroctví, které bylo v této
knize oznámeno - u zjevení Boha v hmotì
na Pra�ském hradì dne 28. záøí 2003.

Kdo ov�em na základì tohoto prohlá�e-
ní èekal, �e se objeví samotný Bùh, ten se
v poslední záøijovou nedìli zklamal. Bùh
zùstal skryt na�im zrakùm a pouze pøedal
skrze ústa Jany Kyslíkové dal�í ze svých
poselství. To se ov�em nijak výraznì neli�í
od tìch, jich� je vý�e zmínìné kni�ní dílo
plné. Co tedy máme je�tì èekat? V bøeznu
narození mesiá�e a v roce 2012, po srá�ce
Zemì s planetkou Oni-
prom, konec svìta.
Paní Kyslíková v�ak
øíká, �e v�e je mo�né
zmìnit, pokud nene-
cháme ovládnout Zemi
negativními energiemi.

Luká� Halfar

Moderní èlovìk
a nábo�enství

Pod tímto názvem se 5. listopadu konala
druhá religionistická konference poøádaná
katedrou religionistiky a filozofie Fakulty
humanitních studií Univerzity Pardubice.
Maratón pøedná�ek zahájil referátem o ná-
bo�enství v pojetí Jakuba Burckhardta his-
torik Jiøí Hanu�. Pøední èeský odborník Ivan
�tampach navázal po-
kusem nastínit nejas-
nou typologii moder-
ních a postmoderních
pøístupù k nábo�en-
ství. Hodnotnou pøed-
ná�kou o nábo�enství
ve spojitosti s inicia-
tivami OSN zaujal øadu
posluchaèù známý fi-
lozof a komeniolog
Karel Floss.
    V odpoledním bloku
pøedná�ek pøednesli
své pøíspìvky pøede-
v�ím mlad�í a ménì
známí religionisté.
Obohacením byla

Husitská teologická fakulta
Univerzity Karlovy

zve na pøedná�ku

Massimo Introvigne:

HAMAS
støeda 18. února 2004

od 10 hodin

HTF UK
Pacovská 4, Praha 4

(blízko metra �Budìjovická�)

z p r á v y

Autogram Jany
Kyslíkové.

Jako køes�anský teolog si nemohu od-
pustit následující poznámku. Vyhranìný
monoteismus nikdy nedospìl k opravdové-
mu universalismu. Jestli�e Bùh je jeden,
nejvy��í a nejdokonalej�í, pak platí, �e
hlavním pøedmìtem jeho lásky je on sám.
Toto paradigma vede k pomìrnì snadno
pozorovatelné sebestøednosti monoteis-
tické nábo�enské skupiny. Bli�ní je pak
pøedev�ím bratr ve víøe nebo soukmenovec,
ale ne ka�dý potøebný èlovìk.

Køes�anský universalismus se naproti
tomu zakládá na víøe v Trojjediného. Pak
platí, �e Bùh není sebeláskou, ale bezvý-
hradným sebedarováním druhému a pøijetím
toho druhého, �e v Bohu není zakotvena
pouze jednota jako �uniformita�, ale mno-
host v jednotì a jednota v mnohosti a roz-
rùznìnosti. Jestli�e køes�an pøijímá toho
druhého i s jeho odli�ností, jestli�e je vyzý-
ván k lásce dokonce i k nepøátelùm, mají
tyto neslýchané po�adavky poslední koøen
v �neslýchaném� a �pohor�livém� obrazu
Boha.

Je velmi zajímavé, �e zejména v pozdnì
biblickém judaismu se objevují urèité pøed-
zvìsti trojièní nauky. Tyto tendence se ob-
jevily v souvislosti se vznikem první kos-
mopolitní spoleènosti a kultury v dobì helé-
nismu. Velký nìmecký teolog J. Moltmann
velmi vtipnì poznamenává, �e teologie
kladoucí dùraz na Trojici byla otevøenìj�í
demokratické organizaci spoleènosti, zatím-
co dùraz kladený na Bo�í jedinost ladil spí�e
s monarchistickým politickým zamìøením.
Dlu�no v�ak pøiznat, �e i zde se objevovaly
výjimky potvrzující pravidlo, proto�e teo-
logové nebyli v�dy dùslední v propojování
teorie a praxe. Jak vidno, teologie je poli-
tickou mnohem více, ne� by se na první
pohled nìkomu mohlo zdát.  n
Ctirad V. Pospí�il
Úryvek ze statutu Hamasu pøetiskujeme na tøetí stranì obálky.

úèast dvou zahranièních hostù z Jagellon-
ské univerzity v Krakovì, z nich� zájem pub-
lika vzbudil urèitì referát doktorky Dominiky
Motak na téma Nábo�enský konzervatis-
mus a fundamentalismus. Hovoøila o anti-
modernistických proudech souèasného
polského katolictví a ilustrovala je na feno-
ménu hnutí Radio Maria. Zaujali i dal�í reli-
gionisté, napø Martin Fárek, který rozebral
institucionalizaci hnutí Haré Kr�na, nebo
Roman Païouk hovoøící o mystice u fran-
couzských postmodernistù. Prostory pøed-
ná�kové místnosti, které poskytlo Výcho-
doèeské muzeum, byly takøka pøeplnìny
pøedev�ím mlad�ími zájemci o pøedmìt ná-
bo�enství a jejich nepolevující zájem do-
svìdèila také úroveò diskusí.  n
Luká� �tursa

Centrum
Scientologie
také v Brnì

Jak dne 7. 11. 2003 informoval tiskový mlu-
vèí Scientologické církve Jiøí Voráèek, bylo
v Brnì otevøeno centrum Scientologické
církve (v Øeèkovicích, ulice Terézy Nová-
kové 22). Brno se tak vedle Prahy a Plznì
stalo tøetím místem, kde Scientologická
církev u nás pùsobí. V Brnì také letos zaèa-
la kampaò scientologù �Øekni ne drogám
- øekni ano �ivotu� (k této kampani se vzta-
huje fotografie na 2. stranì obálky). Podle
Voráèka je otevøení nového centra �odpovì-
dí na narùstající morální úpadek, zvý�enou
kriminalitu a vzestupnou konzumaci drog
v dne�ní Èeské republice. Mnohé statistiky
tyto nepøíjemné faktory jen potvrzují,� uvádí
v tiskovém prohlá�ení Voráèek.  n
Zdenìk Vojtí�ek

Z pardubické konference.           Foto: Tomá� Novotný.
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V rubrice �dopisy� uveøejòujeme té� názory, které nemusejí zcela vyjadøovat stanovisko redakce.

co je na józe
u nás
kontroverzní

V èasopisu Dingir è. 4/2002 je èlánek �Jóga
v na�í zemi� a na stranì 17 jsem uvádìn
jako kontroverzní osoba (v pøekladu kon-
tra=proti, verze=jedna z rozdílné podoby).
Text uvádím do pravdy a odpovídám na kri-
tizované skuteènosti.
1. Organizaèní problémy. Èeský svaz jó-
gy (dále ÈSJ) byl pøijat valnou hromadou
do Èeského svazu tìlesné výchovy (dále
ÈSTV). Tím dostal kanceláø, 50 tisíc na roz-
jezd a dále ka�dý rok 350 tisíc Kè na provoz.
Byla provedena registrace pøihlá�ených od-
dílù jógy. ÈSJ poté zaèal dotovat sdru�ené
oddíly, a to 60 Kè na èlena. Léta zabìhnutá
zásada se nyní otoèila. Øadový èlen nepla-
til registraèní známky ÈSJ. Najednou oddí-
ly ÈSJ byly bohat�í ne� nesdru�ené. A to
byl problém.
2. Gymnastické pojetí jógy. Nikomu nikdy
nebylo naøizováno, co má s cvièenci dìlat.
V místnosti nelze dìlat napø. trátak za pou�ití
ohnì z hlediska po�ární bezpeènosti stavby.
Proèi��ovací techniky napø. �ankprak�alá-
na, tj. propláchnutí celého trávícího traktu
vodou, byla mnohokráte nabízena na let-
ních soustøedìních, ov�em zájem byl mizivý.
Co se kurzisté v cvièebních hodinách nauèi-
li, mohli pøedvést na memoriálu Karla Wein-
furtera èi mistrovství republiky v józe.
3. Odvolání. Èinnost ÈSJ zaèala být u lidí,
kteøí se prohla�ovali za jóginy a nic neumì-
li, neúnosná. Pravovìrní jógisté vyrazili do
útoku a hlavním motorem byla plná poklad-
na penìz. Nejlep�ím øe�ením byla valná hro-
mada, kde jsem byl hlasováním vylouèen
bez mo�nosti obhajoby. Takto dopadlo cho-
vání duchovních osob na té správné úrov-
ni, i kdy� stanovy urèují jiný postup. V�ich-
ni byli odchovanci socialismu, a to byla bì�-
ná praxe schùzí. Tolik hlásané duchovno se
zmìnilo v duc-hovno.
4. �kolení. Èeský svaz jógy pøedlo�il mi-
nisterstvu �kolství, mláde�e a tìlovýchovy
ÈR pro provádìní �kolení cvièitelù téma-
tické plány, osnovu, rozvrh, pøedmìty vý-
uky, lektorský sbor. Poté mu byla udìlena
akreditace pro 3. a 2. cvièitelskou tøídu
v józe. Vzdìlávání v 1. cvièitelské tøídì bylo
pøeneseno na fakultu tìlesné výchovy
a sportu Univerzity Karlovy. O výuku se
stará profesorský sbor fakulty. V tomto
poèinu je ÈSJ první na Zemi!
5. Hospodaøení. Úèetnictví vedla placená
zamìstnankynì podle smìrnic ÈSTV. Nikdo
z èlenù výboru ani já nemìl �ádný plat. Dì-

v dialogu
nikdo nevítìzí

Vá�ená redakce Dingiru!
Jsem pravidelným ètenáøem Va�eho èa-
sopisu a velmi si ho vá�ím. Má velkou úroveò
a to jak po stránce odborné, tak i po stránce
grafické úpravy. Jediné, co by se mìlo více
hlídat jsou jazykové korektury � i kdy� ze
své vlastní zku�enosti vím, jak obtí�né je
ka�dé jedno èíslo pøipravit, kolik to stojí èasu
a úsilí. V závìreèných fázích pøíprav pak
právì èasu na korektury ji� moc nezbývá...

Napøíklad slovo �id (�idé) by se mìlo
dle mého názoru psát dùslednì v�dy s po-
èáteèním velkým písmenem, proto�e v �i-
dovství je ka�dý vìøící zároveò pøíslu�níkem
�idovského národa (i pøi konverzi dochází
k formálnímu pøijetí �idovských rodièù
Abraháma a Sáry).

Pí�i Vám v reakci na Va�e èíslo ze záøí
2003, které se vìnovalo mezinábo�enskému
dialogu. Velmi mne potì�ilo, �e na�e Spo-
leènost køes�anù a �idù (dále jen SK�) zde
byla oznaèena za �v mezinábo�enském dia-
logu u nás... patrnì nejviditelnìj�í� (rád bych
jen aktualizoval, �e místopøedsedové této
spoleènosti jsou P. Mgr. Daniel Herman,
mluvèí Èeské biskupské konference, a PhDr.
Leo Pavlát, øeditel �idovského muzea v Pra-
ze). Jsem si jist tím, �e svou autoritu, auten-
tiènost a dùvìryhodnost si SK� získala
snahou o opravdový dialog, ve kterém ni-
kdo nemá nárok na �pravdu�, nikdo nevítìzí
ani druhého neobrací na svou víru. Pokou-
�í se o rozhovor dvou rovnocenných part-
nerù, který vychází z pochopení záva�nosti
a naléhavosti problémù na�í doby. V tako-
vém pøístupu se jeden od druhého uèí ve
snaze pochopit partnera a tím i sebe sama.
Takový dialog je dnes klíèový. Pokud chce
ná� multikulturní a multinábo�enský svìt
nadále existovat, musí se nauèit jej vést.
Cesta vydlá�dìná sebevra�ednými atentá-
ty a tzv. �protiteroristickými akcemi� vede
do záhuby.

Dìkuji Vám, �e svou nároènou prací
pøivádíte lidi k poznání druhých v jejich ji-
nakosti, co� je první nezbytný krok k vzá-
jemné úctì, toleranci a porozumìní.

Srdeènì, s pøáním síly a odvahy do Va�í
dobré práce

Robert Øehák,
pøedseda

Spoleènosti
køes�anù a �idù

lali jsme to pro zába-
vu. Aktéøi puèe chtì-
li vìdìt, kolik se toho
rozkradlo. Na jejich
�ádost revizní komise
ÈSTV - tøi lidé - po
dobu 14 dnù provìøi-
li ve�keré úèetnictví
i korespondenci. Ne-
na�li nic s konstato-
váním, �e jsem mohl
koupit lacinìj�í kvìti-
ny mistru republiky
v józe.

6. Minister�tí úøedníci. Nápady dr. Jan-
duse a jeho spoleèníkù byly zcestné a byly
zamítnuty! Provozování ta�kaøic v hraní na
gurujství je nyní omezeno. Je lep�í mít cvièi-
telské osvìdèení z Karlovy University ne�
od Sdru�ení uèitelù jógy. To první mu v�ude
uznají, ale to druhé snad jen u nás.

Závìrem sdìluji, �e moje práce pro �íøení
jógy nadále trvá. Nástupci v ÈSJ pokraèují
v cestì, kterou jsem pro�lápl, ov�em ji� za
placených podmínek.

Spoluautor èlánku RNDr. Jan Jandus byl
jedním ze zakladatelù Sdru�ení uèitelù jógy.
Mìla to být celorepubliková profesní orga-
nizace s právem rozhodovacím, kdo bude
uèitel jógy a kdo ne, na zpùsob �ivnostenské
komory. Problém nastal v praktickém pro-
vádìní. Vycházelo se z indické tradice: je-li
�ák pøipravený, uèitel se najde. Guru (v pøe-
kladu uèitel) bude pøedávat �vlastní zku�e-
nosti na �áka�. Pod pojmem uèitel se rozumí
u nás obèan s pedagogickým vzdìláním.
Øíkat adept-�ák nìkomu v 60 letech je v na-
�ich podmínkách podivné. Praxe toho pro-
jektu byla asi taková: v hospodì se sejdou
vyvolení guruové a vystaví po placeném
kurzu zájemci prùkazku, �e je uèitelem jógy.
Úkon byl za dal�í peníze s dal�í povinností
platit èlenské pøíspìvky 50 Kè roènì a chodit
na jarní a podzimní semináø, kde dostane
bílý jogurt v hodnotì 5 Kè. Desetiletou èin-
nost Sdru�ení uèitelù jógy je mo�no hod-
notit tak, �e tato organizace témìø nic ne-
vytvoøila a byla to v podstatì prádelna na
peníze. Chápu, �e zmìny se uèitelùm jógy
nelíbí. Jejich èinnost v demokratickém státì
nikdo nezakazuje, ale je na zvá�ení smyslu-
plnost tohoto sdru�ení.

Èlánek dále vykazuje èetné historické
nepøesnosti. Uvedu jen na pravou míru, �e
jóga se u nás cvièí od roku 1894.

Jan Vlasák, Praha
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Obecnì se dá øíci, �e je mo�né vyu�ít tøi
rùzné zpùsoby, které nabízejí dostupné ab-
solvování scientologických slu�eb pro ka�-
dého. Uvedu to na následujícím pøíkladu
u tzv. auditingu, tedy duchovního poraden-
ství. Základním duchovním cílem je stav
Clear. Pod pojmem Clear se v Scientologii
rozumí osoba, která je plnì sama sebou a je
pøíèinou nad svým �ivotem. Dosáhnout sta-
vu Clear se dìje tzv. auditingem, tedy du-
chovním poradenstvím, které lze obdr�et
jako slu�bu v církvi anebo je mo�né se zá-
kladní metodu auditingu nauèit a pou�ít ji
sám doma. Cesta ke Clearu vy�aduje pøede-
v�ím ÈASOVOU investici, spí�e ne� finanè-
ní. Dosáhnout stavu Clear lze v rozmezí
(zhruba) 50-300 hodin.

První a nejednodu�í cesta ke Clearu je
skrze knihu Dianetika. Lze si ji koupit za cenu
bì�nou podobným knihám na trhu (bro�o-
vané vydání knihy o 500 stranách za 150
Kè), a pou�ít v ní obsa�ené znalosti na to,
aby se dotyèná osoba dostala do stavu
Clear spolu s kamarádem, pøítelkyní apod.

Druhou mo�ností je, �e jedinec pøijde do
církve a zaplatí pøíspìvek na kurzy Hub-
bardùv dianetický semináø (650 Kè i s ma-
teriály) a Hubbardùv dianetický auditor
(4.000 Kè), kde se nauèí nejen základy audi-
tování (obsa�ené v knize Dianetika), ale do-
dateèné znalosti pro profesionální praxi.
Následnì pak mù�e auditovat s nìkým to-
lik, kolik chce pod dohledem v církvi. Touto
cestou spolu s jiným studentem mù�e do-
sáhnout stavu Clear. Tato druhá mo�nost je
v církvi nejvíce doporuèována, proto�e jedi-
nec nejen pomù�e sám sobì, ale hlavnì
stane se z nìho auditor, tedy èlovìk, který
má porozumìní v �ivotì nejen k sobì, ale
i ostatním a mù�e jim efektivnì naslouchati
a pomoci.

Tøetí mo�ností je absolvovat auditing
za pøíspìvìk. Ten èiní 4.000 Kè za 12,5 hodi-
ny. Zde se od osoby nevy�aduje auditor-
ské vzdìlání a je jí pouze pomáháno a inten-
zivnì se jí vìnuje jeden duchovní - auditor,
pro tento plný servis je tato slu�ba také nej-
dra��í.

Z vý�e zmínìného mù�ete vidìt, �e ka�-
dý se mù�e dostat do stavu Clear a není to
otázka penìz. Je to pouze otázka osobního
odhodlání a hlavnì èasové investice. V círk-
vi je nejvíce preferováno to, aby se z jedin-
ce stal také auditor a nauèil se tak pomáhat
ostatním. Nikdo si tedy nemù�e stì�ovat na
to, �e by musel za nìco zaplatit. Má tyto tøi
mo�nosti a má sám volbu si vybrat. Samo-
zøejmì - jak jsem øekl - církev preferuje druhou
variantu, ale mnoho lidí preferuje tøetí.

scientologie
a finance 2

V Dingiru è. 3/2003 vy�el èlánek Scientolo-
gie a finance, na který bych rád reagoval.

Finance a majetek jsou v�dy velmi vdìè-
ným námìtem, a� se jedná o Scientologii
nebo tøeba Katolickou církev. Je to prostì
nìco, o èem lidé rádi ètou a nechají se rádi
pøesvìdèit o tom, jak je �nìkdo� �patný,
proto�e chce za nìco peníze nebo dostává
peníze anebo chce zpátky svùj majetek.

Ka�dá spoleènost, skupina nebo církev
potøebuje peníze pro svùj chod, stejnì jako
ka�dý èlovìk je potøebuje pro svoje osobní
pøe�ití. Myslím, �e i autor vý�e zmínìného
èlánku, který není zcela urèitì na�ím èlenem,
a tudí� jeho názor je názorem zcela subjek-
tivním a navíc místy i zkreslený a zavádìjící.

Scientologická církev není podporová-
na ani od státu ani ze zahranièních orga-
nizací. Tudí� ve�kerý chod le�í na tom, jak
moc ji budou její èlenové podporovat nebo
ne. Scientologie nabízí cestu osvobození
skrze studium kurzù L. Ron Hubbarda o zá-
konitostech �ivota a duchovními konzulta-
cemi, tzv. auditigem. Za tyto slu�by platí èle-
nové a pøíznivci pøíspìvky. Jejich vý�e se
odvíjí od ekomické situace v té èi které zemi.
NELZE tedy srovnávat ceny za slu�by
v ÈR a v USA nebo �výcarsku. Je to èastý
jev, který se pou�ívá vùèi Scientologii, �e
nìjaký kritik (vèetnì autora èlánku) si vez-
me seznam pøíspìvkù za slu�by v zahranièí
a pøepoète to na èeskou mìnu. Tím se vy-
tváøí naprosto zkreslený obrázek, a� u� zá-
mìrnì, èi ne.

Dvì stránky z Katologu slu�eb, nabízených Dianetickým centrem Praha v roce 2002.
K dopisu �Scientologie a finance 2�.

majitelé
a slu�ebníci

Vá�ená redakce,
rád bych zareagoval na nìkteré my�lenky
pana Michala Semína z jeho èlánku �Kritiètí
k dialogu�, uveøejnìném v Dingiru 3/2003:

Autor ve svém èlánku opakovanì u�ívá
pojem �majitel pravdy�, popø. �vlastník
(vlastnictví) pravdy�. Poprvé je tento po-
jem v uvozovkách, ale pak u� ne a z tónu
èlánku je zjevné, �e je to mínìno doslova.
Nechci nijak zpochybòovat existenci objek-
tivní pravdy (nìco jiného je zpochybnit
úroveò poznání této pravdy), ale je mo�no
být jejím majitelem, vlastníkem, dr�itelem?
Je�í� Kristus o sobì øíká, �e on je pravda - je
mo�no být majitelem Krista? Objektivní
pravda jistì existuje, ale lépe ne� se poklá-
dat za jejího majitele, je být jejím slu�ební-
kem. Nelze zapomínat, �e slu�ebníkem Kris-
ta (on sám to dosvìdèuje) mù�e být i ten,
kdo o nìm v �ivotì nesly�el. Nevidím dù-
vod, proè by slu�ebníci (nikoliv majitelé)
èehokoliv a kohokoliv spolu nemohli vést
dialog.

Jsem katolík, chci být katolík a jsem rád,
�e jsem katolík. Jsem pøesvìdèen, �e mi bylo
hodnì dáno, a jsem za to vdìèný. A vím, �e
bude hodnì po�adováno. Nevyvolává to
ve mnì pocit majitele, ale spí� urèitý druh
neklidu. A je�tì mì napadlo, zda není prob-
lém v nìèem jiném: Vedou dialog nábo-
�enství nebo pouze lidé?

Díky za vá� èasopis. Nenechte se odra-
dit a vydr�te.

Jiøí Rejlek, Jièín

V rubrice �dopisy� uveøejòujeme té� názory, které nemusejí zcela vyjadøovat stanovisko redakce.
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d o p i s y

Celkovì se dá øíci, �e v Scientologii exis-
tuje systém pøíspìvkù, které jedinec platí
na celkový chod v církvi. Tyto peníze jdou
na základní provoz jako je nájem, elektøina,
plyn, administrativní potøeby a dále na pro-
pagaci, platy pracovníkù a podporu proti-
drogových projektù církve �Øekni Ne dro-
gám - øekni ANO �ivotu�.

Nutno ale dodat, �e nábo�enské slu�by
se nedají srovnávat s prodejem jakéhokoliv
zbo�í nebo slu�eb ve svìtském svìtì a tudí�
kalkulace typu �jejich nebo auditing kurz
stojí tolik a tolik krát x lidí = pìkný balík� je
zcela zcestná. Ka�dý èlovìk toti� potøebuje
individuální péèi, jiný kurz apod. Ke ka�-
dému se pøistupuje individuálnì, a tudí� my
sami tì�ko odhadneme, kolik ná� pøíjem bude
vùbec dìlat a zda se nám podaøí zaplatit na�e
základní potøeby. Èlovìk zde pracuje s dù-
vìrou a pomocí. A pokud dobøe slou�í, pak
mù�e oèekávat, �e jeho èlenové a pøíznivci
ho podpoøí. Církev, která je závislá sáma na
sobì a na svých èlenech, má urèitou svobo-
du a nezávislost, ale také nese tì�ké bøímì
zodpovìdnosti za vlastní finance a jejich
správu.

Na potvrzení svých slov bych dodal, �e
v USA, kde sídlí na�e ústøedí, jsme po nìko-
lika letech dùkladného zkoumání na�eho
úèetnictví a financí ze strany daòového úøa-
du IRS dostali v roce 1993 plné osvobození
od rùzných daní a byl potvrzen status chari-
tativní organizce. Toto osvobození na�ich
organizací v USA ovlivnilo mimo jiné i to,
�e letos byly osvobozeny na�e organizace
v Nìmecku a v Rakousku.

Jiøí Voráèek,
mluvèí Scientologické církve v ÈR a SR

scientologie@scientologie.cz

NA PØÍ�TÌ
Sedmý roèník Dingiru otevøeme tématem

Romové a nábo�enství.

Pokusíme se zachytit, jaké nábo�enské
tradice si asi s sebou Romové pøinesli ze
své indické pravlasti, jak se tyto tradice
pøetváøely na území Èech, Moravy a Slo-
venska a v jaké podobì jsou �ivé dnes.
Vydáme se za romskými køes�any a po-
kusíme se naznaèit, v èem je nábo�enský
�ivot Romù specifický.

Dingir 1/2004

vás tedy patrnì usvìdèí, jak málo jsme
dosud vìdìli o lidech, kteøí s námi �ijí.

muslimky
nejsou nevìdomé

Vyjasòování a zpøesòování údajù o posta-
vení muslimské �eny v man�elství pokraèuje
v tomto èísle Dingiru zkráceným výkladem
èeské muslimky Zuzany Naqvi. Rozhovor
zaèal èlánkem Petry Barinové �Man�elství
podle islámu� (Dingir 3/2002) a pokra-
èoval v èíslech 1/2003 a 2/2003 v rubri-
kách �reflexe� a �dopisy�.            redakce

Petra Barinová trvá na svém názoru, ze �su-
faha� (nevìdomí) ze súry 4  jsou také �eny
a jako dùvod pro své tvrzení uvádí tafsír at-
Tabariho. Pokusila jsem se dotyèný tafsír
najít na internetu, ale místo toho jsem nara-
zila na výklad od ibn Kathira: Alláh zakázal
dávat nerozumným svobodu jednat podle
své vùle s majetkem, je� Alláh udìlal pro-
støedkem pro podporu lidí. Toto pravidlo se
nìkdy aplikuje na mláde�, proto�e ta není
schopna rozumného rozhodnutí. Také se
pou�ívá v pøípadech �ílenství, �patného
chování a nízkého intelektu nebo nedosta-
teèné nábo�enské praxe. Pou�ívá se v pøí-
padech bankrotu, kdy je majetek zbankro-
tovaného ulo�en u tøetí osoby, kdy� jeho
dluhy nemohou být placeny z jeho penìz.
Ad-Dahhak øekl, �e ibn Abbas øekl, �e vìta
�a nedávejte nerozumným majetek svùj� se
vztahuje na dìti a �eny. Podobnì bylo
øeèeno ibn Mas�udem, al-Hakamem bin
�Uyayah, al-Hasanem a ad-Dahhakem: �eny
a chlapci; Sa�id bin Jubayr øekl, �e �nero-
zumní� jsou sirotci. Mujahid, �Ikrimah
a Qatad øekli: Jsou to �eny. Jak vidno, vykla-
daèi Koránu nejsou ve svých názorech za-
jedno. ...

V nìkterých tzv. islámských zemích �eny
nemohou rozhodovat o vìcech své obce,
otázkou je, jestli je to v souladu s islám-
ským uèením; je nesmyslné z toho tedy vy-
vozovat, �e �eny musí být zákonitì �sufa-
ha�- nerozumné, slabomyslné. Napø. v Írá-
nu, který západní státy oznaèují jako �fun-
damentalistický�, proto�e se tam striktnì
dodr�uje islámský zákon �arí�a, jsou �eny
pøítomné ve v�ech sférách spoleènosti, jsou
aktivní i v politice, zasedají v parlamentu,
sportují (poøádají se tam mezinárodní spor-
tovní hry pro �eny z islámských zemí). Jak
by to bylo v Íránu mo�né, kdyby mìly být
podle islámu vylouèeny z veøejného �ivota?

Na �í�itských webových stránkách*
jsem na�la úplnì jiný výklad zmínìného

ver�e: �A nedávejte slabomyslným majetek
svùj, jen� pro vás Alláh uèinil prostøedkem
ob�ivy, ale dávejte jim z nìho na vý�ivu
a odìv a promlouvejte k nim slovy dobøe
mínìné rady.� Komentáø: V islámské lite-
ratuøe jsou nedùvìryhodní pijáci vína v arab-
�tinì nazýváni �safih� - slaboduchý, slabo-
myslný. Osobní a veøejný majetek by tedy
nemìl být pod dohledem nìjaké nedùvìry-
hodné osoby. Nìkteré islámské tradice
svìdèí o tom,�e �iroký pojem �safih� pokrý-
va také høí�níky (zloèince). �ádný èlovìk,
který je notoricky známý høí�ník a zloèinec,
by nemìl mít kontrolu nad majetkem, nemì-
la by mu být dávána �ádná pozice, zodpo-
vìdnost a svìøovány tajné informace týka-
jící se majetku, který je bezesporu oporou
a jistotou spoleènosti.

Z dopisu Zuzany Naqvi.

V rubrice �dopisy� uveøejòujeme té� názory, které nemusejí zcela vyjadøovat stanovisko redakce.

* Ayatullah Sayyid Kamal Faghih Imani & A Group Of Mus-
lim Scholars, Imam Ali Islamic Research Centre.
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PROÈ DINGIR
Nìkteré starovìké jazyky mìly zajímavý zvyk,
který spoèíval v tom, �e do psaného textu vklá-
daly tzv. ideogramy. Byly to znaèky, které pøed-

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

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

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

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

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

Dal�í veøejné semináøe Spoleènosti pro studium sekt
a nových nábo�enských smìrù: 29. 1. 2004 (host: Jakub
Achrer a dal�í, téma: WICCA a souèasné pohanství),
26. 2. 2004 (náv�tìva z Velké Británie, téma: kvakeøi -
Spoleènost pøátel), 26. 3. 2004 (host: Mistr Jikan Kodo,
téma: bojová umìní a zenový buddhismus). V�dy od 17,30
v Pastoraèním støedisku pøi Arcibiskupství pra�ském, Ko-
lejní 4, Praha 6.

Spoleènost pro studium sekt a nových nábo�enských
smìrù, Nádra�ní 17, 150 00 Praha 5, hodiny pro veøej-
nost: úterý a ètvrtek 15,30 - 17,30, tel/fax: 257 31 46 46,
e-mail: sssnns@volny.cz, Internet: http://www.sekty.cz.

POZVÁNÍ
A KONTAKTY

V polovinì záøí nav�tívil Prahu známý americký kazatel David Wilkerson. Více na str.
115-116.        Foto: Martin Koøínek.

Dùm komunity v Ospìlovì. K èlánku na str. 117-119.         Foto: Luká� �tursa.

Scientologická církev uspoøádala mezi 17. a 25. èervnem v rámci svého programu
�Øekni ne drogám - øekni ano �ivotu� Bìh za Èeskou republiku bez drog 2003. Trasa
Bìhu mìøila více ne� 500 km a vedla 160 mìsty a obcemi.

Foto: Pra�ská mise Scientologické církve.

Fotografie z Jeruzaléma na 1. a 4. stranì obálky:
Vojtìch Vlk.

Spoleènost Jóga v denním �ivotì uspoøádala 25. 10. 2003 v Praze mezinárodní
konferenci �Jak mù�e ka�dý z nás pøispìt k míru a harmonii ve svìtì�. Zprávu z ní
pøinese pøí�tí èíslo Dingiru. Na fotografii jsou nìkteøí z úèastníkù: Táòa Fischerová,
Jiøina �iklová, moderátor Petr Vacek, Ivan O. �tampach, Jaroslav Vacek a tlumoènice
Zuzana Daòková.              Foto: Jóga v denním �ivotì
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Ve jménu Alláha, Shovívavého a Milosrdného.
�Vy jste národ nejlep�í, jen� kdy povstal mezi lidmi; vy pøikazujete vhodné, zakazujete zavr�eníhodné a vìøíte v Boha. A kdyby
uvìøili vlastníci Písma, bylo by to pro nì lep�í; jsou sice mezi nimi vìøící, av�ak mnozí z nich jsou hanebníci. Nemohou vám u�kodit,
leda nepatrnì; budou-li proti vám bojovat, obrátí se k vám brzy zády a potom u� jim nebude pomoci. A padne na nì poní�ení, a� se
uchýlí kamkoliv, kromì tìch, kdo� chránìni jsou provazem Bo�ím a provazem lidí. A pøivolali na sebe hnìv Bo�í a postihla je
chudoba, a to proto, �e neuvìøili ve znamení Bo�í a neoprávnìnì zabíjeli proroky. A také proto, �e byli neposlu�ní a pøestupníci
(Korán 3, 110-112).�

�Izrael bude ustanoven a bude existovat a� do té doby, dokud ho islám neznièí stejnì, jako znièil øadu jiných pøed ním.� Výrok
imáma a muèedníka al-Banná (zakladatele Muslimského bratrstva, �il v letech 1906-1949), a� mu Alláh proká�e milosrdenství.

�Opravdu, islámský svìt je v plamenech, a proto je povinností, aby si ka�dý dal práci s tímto po�árem, nakolik je to v jeho silách
a nesmí pøitom oèekávat, �e to udìlají jiní.� Výrok �ejcha Amjad al-Zahávího (jedná se o významného iránského znalce islámského
zákona, �il v letech 1883-1967), a� mu Alláh proká�e milosrdenství.

Úvod
Ve jménu Alláha, Shovívavého a Milosrdného. V�echna chvála a� je vzdávána Alláhovi. Usilujme o Jeho pomoc, o Jeho odpu�tìní
a o Jeho vedení a mìjme v Nìho dùvìru.

Posíláme pøání míru a po�ehnání Alláhovu Poslu, jeho rodinì, jeho druhùm, v�em, kdo ho následují, kdy� byli osloveni jeho
poselstvím, tìm, kdo chodí po jeho cestách. Ké� by toto po�ehnání a pøání míru trvalo tak dlouho, jak dlouho budou trvat Nebe
a Zemì, i potom.

Lide
Ze svìta v trýzni, z moøe utrpení, z tlukotu srdcí vìøících, z pa�í, jim� je bránìno, aby bojovaly, kvùli smyslu pro povinnost
a v odpovìï na Alláhovo rozhodnutí vy�la výzva, která sjednotila lid a pohnula tento lid, aby chodil po Alláhových cestách, aby
tak ka�dý mohl naplòovat ve svém �ivotì tu roli, která mu byla urèena, pøekonávat pøeká�ky a pøemáhat tì�kosti, které s sebou nese
tento �ivot. Na�e pøíprava byla vytrvalá, a proto je pøepevné na�e odhodlání obìtovat �ivot i v�echno to, co je nám drahé, kvùli
Alláhovì cti.

Tak se formovalo sémì nového hnutí a zaèalo putovat pøes moøe vzduté nadìjemi a oèekáváním, touhami a aspiracemi, problémy
a pøeká�kami, bolestmi a výzvami, a to jak uvnitø, tak mimo islámskou komunitu.

Kdy� my�lenka dozrála, sémì zaèalo rùst a rostlina zapustila koøeny do dobré pùdy �ivota, zrodilo se Hnutí islámského odporu,
aby odpovìdìlo na své povolání, jím� je bojovat kvùli cti Pána. Nestalo se tak z nìjaké pøechodné emoce ani z unáhlených nadìjí.
Hnutí podalo ruku v�em bojovníkùm, kteøí zápolí za osvobození Palestiny. Du�e bojovníkù tohoto hnutí se sjednotily s du�emi
v�ech tìch bojovníkù, kteøí obìtovali své �ivoty v palestinské zemi od doby, kdy byla dobyta spolupracovníky Alláhova Posla �
a� po�ehnání a Alláhùv mír s ním zùstávají navìky � a� do na�ich dnù.

Tak dostala svou podobu smlouva Hnutí islámského odporu (Hamas), kdy� projevilo svou toto�nost, vyjasnilo své zámìry,
vedlo diskuse o svých nadìjích a povolalo lidi, aby mu pomáhali, aby ho podporovali a pøidali se k jeho �ikùm. Ná� boj s �idy je
velmi dlouhý a také nebezpeèný, a proto od nás v�ech vy�aduje bezvýhradnou oddanost. Jedná se o fázi, po ní� budou následovat
dal�í etapy. Hamas je bojovou jednotkou, po ní� povstanou dal�í. Tato bojová jednotka má zapotøebí, aby byla podporována
mnoha jinými bojovými uskupeními arabského a islámského svìta, jen� je dnes rozdìlen. To musí trvat tak dlouho, dokud nepøítel
nebude pora�en a dokud nebude jisté vítìzství Alláhovo.

Kdy� hledíme k obzoru, jak bychom si pøáli vidìt, �e tyto bojové jednotky se ji� pøibli�ují.
�A dozvíte se zprávu o tom po dobì nìjaké� (Korán 38,88)
�A Bùh napsal: Vìru �e zvítìzím Já i poslové Moji! V�dy� Bùh vskutku je Silný a Mocný.� (Korán 58,21).
�Toto je cesta má. Volám vás k Bohu viditelným dùkazem, já i ti, kdo� mne následují. Sláva Bohu, �e nejsem jedním

z modloslu�ebníkù!� (Korán 12,108).

I. Kapitola
Uvedení do Hnutí

Ideový základ
1. Èlánek

Základem Hnutí islámského odporu je islám. Z islámu pocházejí jeho hlavní my�lenky a jeho hlavní ustanovení, dále pak pohled na
�ivot, na svìt a na lidstvo. Hnutí posuzuje v�echny své akce podle islámu, je islámem inspirováno a podle islámu koriguje své
chyby. ...

Pøelo�il C. V. Pospí�il. Citace z Koránu jsou pøevzaty z èeského vydání: Korán, pøeklad Ivan Hrbek, Academia, Praha 2000.

V závorkách a kurzívou jsou vyti�tìny vysvìtlivky autora studie M. Introvigneho (�Hamas�, Vy�ehrad 2003). K úvaze na str. 140-141.

HAMAS
Úvodní slova Statutu Hnutí islámského odporu (Hamas)


