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

POZVÁNÍ
A KONTAKTY

Dianetické centrum nabízelo v praském nákupním centru Flora po nìkolik dní mìøení
stresu. Mìøícím pøístrojem byl scientologický E-metr.
Foto: Ondøej Vojtíek.

V lednu byla v Praze otevøena prodejna s pravoslavnými církevními potøebami Agia
sofia.
Foto: Zdenìk Vojtíek.

Spoleènost pro studium sekt a nových náboenských smìrù, Husníkova 2075 (budova FHS UK), 158 00 Praha 13,
návtìvní hodiny v úterý a ve ètvrtek od 15,30 do 17,30;
pravidlené semináøe v aule hlavní budovy Fakulty humanitních studií UK, U Køíe 8, Praha 13 (blízko stanice
metra Jinonice) vdy ve ètvrtek: 28. dubna (o meditaèní
spoleènosti Fa-lun-kung s promítáním filmù) a 26. kvìtna
2005.
Na 1. stranì obálky: Miroslav Rada - Poslední veèeøe,
1987-89; 250x300 cm, acryl - olej, SRN, Bielefeld;
Oltáøní obraz - Bodelschwingh kirche (Voltmannstrasse
265, Bielefeld).
Foto: Jan plíchal.
Na protìjí stranì (str. 1) obì fotografie z praské
vegetariánské restaurace Balarama, provozované oddanými Kriny.
Foto: Zdenìk Vojtíek.
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Obchody se stravou, pøipravenou podle náboenských pøedpisù, nejsou ve velkých
mìstech u nièím mimoøádným.
Foto: Zdenìk Vojtíek a Ondøej Vojtíek.
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NÁBOENSTVÍ A JÍDLO
Ivan O. tampach
Náboenství u není státní mocí omezováno a ohroováno, ale poøád se
projevuje tendence urèovat mu prostor, ve kterém se smí cítit doma, a z jiných
oblastí ivota je vykazovat. Nekodné zboné city a charita jsou uznávány
jako oblast, kde má náboenství bezesporu co dìlat. Jídlo mnoho dneních
lidí, zejména publicistù, kteøí chtìjí psát vìdecky, redukuje na cosi témìø
technického, na pøijímání potravy. Jde podle nich pøitom vlastnì jen o pøísun
stavební látky (sycení) a energie (ivení). Ti, kdo pøipomínají kulturní a sociální,
nato duchovní aspekty jídla, se velmi tìko prosazují. Náboenství a jídlo se
bìnì vidí jako oblasti, které mají sotva nìco spoleèného. Nanejvý se
s pobavením pøipomenou komické jídelní pøedpisy a pár podobných kuriozit.
Historie i souèasnost mnoha náboenství ukazuje, e èinnost tak pozemská
a tìlesná, vední a kadodenní, jako je jídlo, je s náboenstvím tìsnì spjata.
Oblast ducha není odlouèena od jídla a pití, dýchání, péèe o zdraví, partnerských a pøátelských vztahù, práce a odpoèinku. Obecná jídelní pravidla nemusí
být jen snahou náboenských autorit ovládat sebemení detaily ivota, posty
nemusí jen pokozovat zdraví a nejde v nich vdy jen o falený asketismus,
obøadní hostina nemusí být pouze naivní jedení boha. Odborníci se zajímají
o sí vazeb mezi náboenstvím a jídlem.
S tématem Náboenství a jídlo jsme v Dingiru ji déle poèítali. V øíjnu 2004
pak svolala na toto téma do pardubického zámku Katedra religionistiky
a filosofie tamní univerzity dvoudenní konferenci s mezinárodní úèastí.
Konference probíhala ve spolupráci a pod zátitou Èeské spoleènosti pro
studium náboenství. Pìt ze sedmi èlánkù naeho tematického bloku navazuje
na referáty autorù na této konferenci. Plná verze pøíspìvkù vyjde v dohledné
dobì ve sborníku støedoevropského religionistického sdruení CERES. A
bude sborník k dispozici, v Dingiru na nìj upozorníme.
Pøehled tématu vèetnì kapitolky informující o zmínìné konferenci poskytuje
v úvodním èlánku vedoucí pardubické katedry Ivan tampach. Tomá Novotný, který pùsobí na ostravské univerzitì a na Evangelické teologické fakultì
UK v Praze, se dlouhodobì zabývá judaismem. Jedním èlánkem se zde vìnuje
idovským pøedpisùm o èistých a neèistých pokrmech, druhým symbolice
jídla. Teologizující religionista Pavel Hoek se zabývá zpøítomnìním Jeíe
Krista v køesanské veèeøi Pánì jako sociální skuteèností. Pracovník bratislavské katedry religionistiky Atilla Kovács nabízí realistický pohled na islámský
postní mìsíc ramadán. Jeho kolegynì Miroslava Brynzová se zabývá jídelními
zvyklostmi krnovského hnutí, zejména poskytováním obìtovaného pokrmu,
prasádam. Vegetariánství doporuèované rùznými souèasnými náboenskými
hnutími kriticky rozebírá dlouhodobý zájemce o tuto problematiku Jan astný.
n
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Daisetsu Teitaró Suzuki, pøekladatel, který se stal duchovním mistrem a ovlivnil celý Západ

SUZUKI A POÈÁTKY
ZENU NA ZÁPADÌ
Jan Blahùek

Ze tøí ákù japonského zenového mistra Sójena aku vyslaných na poèátku 20. století na Západ, aby
tu íøili dosud nepøíli známý zenový buddhismus, to byl Daisetsu Teitaró Suzuki (1870-1966), který
si vydobyl nejvìtí vìhlas a svým celoivotním dílem poloil základy vysokému ocenìní východoasijské
buddhistické kultury na Západì.
Suzukiho ivot a pùsobení na Západì
Suzukiho uèitel Sójen aku, uznávaný mistr
koly rinzai, zastupoval v roce 1893 buddhismus pøi Svìtovém parlamentu náboenství v Chicagu a v roce 1905 podnikl velké
pøednákové turné po Americe. Suzuki,
který se pùvodnì ivil jako uèitel angliètiny
a v té dobe ji il v USA, mu pøi tom dìlal
pøekladatele. Samotný Suzuki odcestoval do
USA ji v roce 1897 krátce poté, co ve svých
27 letech dosáhl zenového osvícení (jap.
satori). V Americe a v Evropì potom dvanáct let il a pozdìji sem ze svého japonského domova v Kamakuøe èasto jezdíval.
Suzuki se na Západì zpoèátku vìnoval
hlavnì studiu západní filosofie a pøekládání
klasických textù mahajánového buddhismu
a zenu do angliètiny. Asi ve ètyøiceti letech
zahájil vlastní spisovatelskou a pøednákovou èinnost, která ho postupnì zavedla na
nejvýznamnìjí americké a evropské univerzity a v 50 letech i do vysílání americké televize a na stránky èasopisù New Yorker,
Vogue atd. Soubìnì se Suzukimu dostávalo stále vìtího ocenìní i na jeho rodném
Východì. To ho kromì jiného zavedlo jako
státního hosta na turné po Indii, na post
profesora filosofie na Otaniské universitì
èi roku 1949 do lùna Japonské akademie
vìd. Význam a rozsah Suzukiho mylenkového díla ho postupnì ovìnèil neoficiálním
titulem nejvìtí moderní odborné autority
na zen a jednoho z nejlepích znalcù mahajánového buddhismu.
Kromì svých bohatých aktivit v Evropì
a zvlátì v USA se Suzuki také výraznì
podílel na znovuoivení buddhismu, zvlátì
laického, v Japonsku. Tam se se svou americkou manelkou Beatrice Lane-Suzuki
velkou mìrou podílel na vzniku a fungování
významné Východní buddhistické spoleènosti (The Eastern Buddhist Society).
Druhou svìtovou válku Suzuki strávil pro
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svùj blízký vztah k USA a své hluboké mírové pøesvìdèení v podstatì v domácím
vìzení v Kamakuøe. Dva roky po konci války si Suzukiho vyádal japonský císaø, aby
mu Suzuki poskytl úvod do základù buddhismu.
Suzuki byl dobrým pøítelem nejznámìjího moderního japonského filosofa Kitaró
Niidy. Na Západì byl pøítelem takových
osobností moderního mylení, jako byli
psychologové Carl Gustav Jung, Erich
Fromm, theolog Thomas Merton èi jeden
z pøedních buddhologù 20. století Edward
Conze. Suzukiho blízkými pøáteli a áky byli
také americký filosof a velký popularizátor
asijského mylení na Západì Alan Watts
a zakladatel a dlouholetý pøedseda britské
Buddhistické spoleènosti (The Buddhist
Society) Christmas Humpreys. Na vzniku
této Spoleènosti mìl Suzuki nezanedbatelný
podíl. V jejím Londýnském sídle pak èasto
pobýval a vyuèoval.
V jistém smyslu se dá øíci, e vichni
západní badatelé, kteøí se zabývají východoasijským buddhismem a zvlátì zenem, jsou
Suzukiho áky, a u pøímými èi nepøímými.
Dnení prezidentka britské Buddhistické
spoleènosti, britská zenová mistrynì Mjókjó-ni (Irmgard Schloegl), která také patøila
k Suzukiho osobním ákùm, je v souèasnosti stále jednou z vùdèích osobností západního buddhismu.
V souvislosti s íøením zenu mezi západními intelektuály bylo také velmi významné
to, e Erich Fromm (který sám dlouhodobì
praktikoval buddhistickou meditaci) spoleènì s dalími psychoterapeuty a Suzukim
uspoøádal v roku 1957 ve svém mexickém
domovì semináø Zenový buddhismus a psychoanalýza. Jeho výsledkem byla spoleèná
stejnojmenná kniha (Zen Buddhism and
Psychoanalysis, New York 1960), která je
dodnes jedním z nejcennìjích pøíspìvkù
k dialogu mezi Východem a Západem. From-

mùv pøítel, americký psychoanalytik David
Schecter, o setkání tìchto dvou muù øekl:
Bylo jasné, e Fromm tehdy estaosmdesátiletého Suzukiho miloval a obdivoval.
Fromm se zvlá zajímal o proití zkuenosti
tvoøit jediný celek s pøedmìtem vnímání tøeba nìjakou kvìtinou - a vzdát se pøitom
hranic svého Já. Suzuki nejen o této zkuenosti uèil, on ji il, a Fromm se tomu chtìl od
Suzukiho nauèit.1
Suzuki sice nikdy oficiálnì nepøijal roli
zenového mistra, ale (podle svìdectví tìch,
kdo ho dobøe znali) jeho ivot zjevoval
moudrost a spontaneitu èloveka, který realizoval nejhlubí mír a pravdu zenu. Takto
na Suzukiho vzpomínal napøíklad Thomas
Merton: Pøi setkání s ním jste mìli pocit, e
jste potkali toho Pravého Èlovìka Bez Pøetváøky, o kterém mluví Èuang-c´ a zenoví
mistøi Bylo to, jako kdy koneènì dorazíte
do svého rodného mìsta.2
Pro Suzukiho byla hlavním ivotním
posláním jeho literární a vzdìlávací èinnost.
Skrze nì íøil cestu poznání a ivota v jednotì
s absolutní skuteèností, která pøekraèuje
vechny protiklady a o které pod rùznými
jmény mluví a opiti boskou blaeností básní
mystikové celého svìta. Suzuki k tomuto
poukazování na hlubokou jednotu veho
bytí vyuíval jakékoli vhodné situace. Kdy
mìl napøíklad promluvit na Svìtovém kongresu náboenství, poøádaném v roce 1936
v Anglii na téma Nejvyí duchovní ideál,
uvedl svou øeè prohláením, e mu fráze
Nejvyí duchovní ideál nic neøíká. A namísto vemi oèekávané pøednáky o buddhismu a zenu zaèal mluvit o typickém
japonském domì se slamìnými doky.
Mluvil o tom, jak iroce jsou okna otevøená
do zahrady, jak celý dùm tvoøí se zahradou
i se svými obyvateli jednotný celek, jak pøíroda, vy a já jsme jedno. Mluvil o kvìtinách,
o stromech, o rybách a vodì v jezírku,
o tom, e pro nìj duchovní a materiální
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znamená toté. Na pøítomné zapùsobil dojmem èilého postarího pána s nezapomenutelným úsmìvem, naplnìného hlubokou
radostí ze ivota.3
Jiný typický pøíklad Suzukiho ivoucího
mysticismu a transcendentalismu uvádí èínský (tchaj-wanský) právník, pøední z autorù
taiwanské ústavy, soudce mezinárodního
soudu v holandském Haagu, tchaj-wanský
vyslanec ve Vatikánu a uèenec John C. H.
Wu. Na tøetí Filosofické konferenci Východ
- Západ, konané roku 1959 na Havaji, Suzuki
pøi svém vystoupení kromì jiného prohlásil:
Japonci ijí podle konfucianismu a umírají
podle buddhismu. Pøítomného Johna Wu
tato poznámka zaskoèila. Nemluvil snad jeho
pøítel prof. Suzuki tak èasto o nespoutané
energii a vitalitì následovníkù zenu, a není
snad po celé východní Asii a zvlátì v Japonsku rozíøený zen jednou ze kol buddhismu? A tak pøed zraky pøítomných uèencù vznesl námitku. Ale Suzuki odpovìdìl
se spontaneitou a pøímoèarostí pravého
mistra zenu: ití a umírání je toté! Celý
sál burácel smíchem. Wu na tuto pøíhodu
dále vzpomíná: Kadý se smál, oèividnì
na mùj úèet Ve skuteènosti neodpovìdìl
na mojí otázku, ale pozvedl mì na vyí
rovinu, do øíe pøekraèující logiku a mylení,
ivot a smrt. 4
Suzukiho soubìníci
Ménì významní, ale také dùleití byli pøi
íøení zenu na Západì dalí dva japontí
áci aku Sóena, Njógen Senzaki (18761958), pøezdívaný Houba bez domova
a Sokej-an Sasaki (1880-1950).
Njógen Senzaki se snail spojit zen
s pragmatickou americkou kulturou a ostøe
kritizoval zkostnatìlý japonský chrámový
zen jako z velké èásti pokleslou, duchovnì
mrtvou a formální záleitost. Senzaki byl
zakladatelem prvních zenových meditaèních center na Západì, zvlátì v kalifornském San Franciscu a v Los Angeles. To
byly spoleènì s Havají oblasti, které byly
tradiènì jakýmsi pøedmostím pro dalí
íøení japonského zenu po Americe. Na Senzakiho práci zde navázali vynikající zenoví
mistøi Hakuun Jasutani (1885-1973) a Taizan
Maezumi (*1931).
Sokej-an Sasaki byl spoleènì se svou
americkou manelkou Ruth Fuller Sasaki
zakladatelem Prvního amerického zenového institutu (First Zen Institute of America)
v New Yorku. Výstiný je (Sasakiho) popis
jeho osobní zenové (mystické) zkuenosti:
Jednoho dne jsem vymazal ze své mysli
vechny pojmy. Vzdal jsem se kadé touhy.
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Odloil jsem vechna slova, jejich pomocí
jsem myslel a setrvával v klidu. Cítil jsem se
trochu divnì - jako bych byl do nìèeho uveden nebo jako bych se dotýkal mnì neznámé síly a ssst! Vstoupil jsem. Ztratil jsem
pocit ohranièení mého fyzického tìla. Mìl
jsem samozøejmì kùi, ale mìl jsem pocit, e
stojím ve støedu vesmíru. Vidìl jsem lidi
pøicházející ke mnì, ale vichni byli jedním
a tímté èlovìkem. Vechno to jsem byl já!
nebyl jsem stvoøen, byl jsem vesmírem,
ádný individuální pan Sasaki neexistoval.5
Kdy na Západì nastal v období hippies rozkvìt organizovaného zenu a jeho
tradièních institucí, kláterù, meditaèních
center a kol, dìlo se to na pùdì u bohatì
zúrodnìné neúnavným pùsobením D. T.
Suzukiho.

sektáøského fanatismu, ale pøedevím praktickým mystikem, který mluvil o zcela
univerzální a vem lidem pøístupné monosti
poznat absolutní pravdu. Uèení a pøíbìhy
zenových mistrù pro nìj byly jen pomocným prostøedkem k pøiblíení této základní
zkuenosti vech velkých mystikù, filosofù
a duchovních uèitelù lidstva. Takto jednodue (bez jakékoli sloité buddhistické èi
zenové terminologie) jednou popsal Suzuki
svou kadodenní zenovou zkuenost: Zvedám svou ruku. Beru knihu ze stolu. Slyím,
jak si pøed mým oknem hrají chlapci s míèem.
Vidím, jak nad nedalekými lesy táhnou mraky
- v tomto vem praktikuji zen, iji zen. ádná
diskuse, ani ádné vysvìtlení nejsou nutné.
Nevím proè - a necítím ádnou potøebu po
vysvìtlení, ale kdy vychází slunce, celý
svìt tanèí radostí a srdce kadého je naplnìno blahem.10
Suzukiho uèení
Pro Suzukiho byl zen èistou spirituaSrdcem Suzukiho zenu byla zkuenost osví- litou, pøekraèující logické mylení a jeho
cení. Kdy se Suzukiho jednou ptali, jaké to protiklady, jména a slova, hranice kultur
je být osvícený, odpovìdìl: Je to prostì a náboenství, a osvobozující lidskou mysl
jako bìná, kadodenní zkuenost,
od veho zbyteèného zmatku
jen asi pìt centimetrù nad zea utrpení. Není toto ve ale cesta
mí.6 Jindy Suzuki popsal
zpìt, výzva k útìku od
satori jako náhlý intuitivní
reality do vlastního nitra
vhled do pøirozenosti vìcí
a k rezignaci na aktivní
v protikladu k jejich ropomoc druhým, tìm mézumovému pochopení
nì astným a trpícím
a odkrytí nového,
lidem ve svìtì? Z pov bìném dualistickém
hledu Suzukiho zenu
mylení dosud nepøednikoli. Suzuki jednou
stavitelného svìta.
pøednáel o utiení,
V nìm jsou vechny
pokoji a hluboké
protiklady sjednoceny
moudrosti, které se
a harmonizovány do
rodí z osvícení. Jeho
konzistentního orgazápadní posluchaè
nického celku, a ivot
se ho otázal: Ale co
tak získává èerstvìjí,
spoleènost, profehlubí a více uspokosore Suzuki? Co drujující rozmìr.7 V øeèi
zí lidé? Suzuki se
na chvilku odmlèel
náboenství je to podle
a pak s úsmìvem
Suzukiho znovuzroodpovìdìl: Ale ádzení vysvobození èi
ní druzí nejsou.11
vzkøíení, v øeèi filosofie transcendování
A jak se na sebe
subjektu a objektu.8
a na svou veleV øeèi západní psychoúspìnou
dráhu
logie se pak jedná
buddhistického
o osvobození nevìdouèence a zenového
mí (Jung), èi integraci
apotola ve svìtì
a realizaci èlovìka v jeho
díval samotný Suzuki?
psychické celistvosti
Kdy mladý Suzuki
(Benoit).9
dosáhl zenového osvícení, obdrel od svého
Suzuki nebyl primárnì
mistra aku Sóena nové budhlasatelem zenu ani buddhisdhistické jméno Daisetsu,
mu ani hlasatelem nìjakého Daisetsu Teitaró Suzuki.
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znamenající v japontinì Velká snadnost
èi Velká jednoduchost. Suzuki vak svým
pøátelùm se smíchem èasto øíkával, e to ve
skuteènosti znamená Velká stupidita.12
Závìr
Zkuenost zenového osvícení, bez ní není
moné zen plnì pochopit, je podle zenu
pøístupná vem, buddhistùm i nebuddhistùm, lidem náboenským i nenáboensky
orientovaným humanistùm. Prokázání toho,
e podstatou osvícení není v prvé øadì pochopení tradièní orientální filosofie, ale
pochopení podstaty lidské mysli a odhalení
jejích skrytých potenciálù, bylo právì velkou zásluhou Suzukiho psychologizujícího
pøístupu ke studiu zenu a mystiky.
Dosaení osvícení proto není nièím
obtíným ani nemoným, nebo se nejedná
o nic jiného, ne o urèitý specifický zpùsob
pochopení vlastní mysli. Na druhou stranu
by ale bylo proti duchu celého Suzukiho
díla myslet si, e cesta k osvícení je nìèím
snadným. Celou historií zenu se podle
Suzukiho jako èervená nit táhne boj proti
chybnému pojetí zenu, které z meditace dìlá
cvièení v umrtvování ivota a z takto
meditujících neuiteèné jedince, parazitující
na spoleènosti.13 Bylo by pøenejmením
nerealistické domnívat se, e západní zen
bude tohoto èi jiných omylù a bojù uetøen.
n

Poznámky
1 FUNK, R., Erich Fromm, Lidové
Noviny, Praha 1994, str. 102.
2 SUZUKI, D. T., A Biography by
A. Irwin Switzer III, The Buddhist
Society, London 1985, str. 50.
3 Tamté, str. 32.
4 WU, J. C. H., The Golden Age of
Zen, Doubleday, New York 1996,
str. 217.
5 WATTS, A., Cesta zenu, Votobia,
Olomouc 1995, str. 130.
6 WATTS, A., Cesta osvobození,
Pragma, Praha 1996, str. 71.
7 SUZUKI, D. T., Zen Buddhism,
Doubleday, New York 1956, str.
83, 84.
8 Tamté, str. 112.
9 DUMOULIN, H., A History of
Zen Buddhism, Random, New
York 1963, str. 279, 280.
10 SUZUKI, D. T., An Introduction
to Zen Buddhism, Random, New
York 1964, str. 75.
11 JOHNSTON, W., Christian Zen,
Harper, New York 1997, str. 13.
12 SUZUKI, D. T., A Biography by
A.Irwin Switzer III, The Buddhist
Society, London 1985, str. 12.
13 SUZUKI, D. T., Zen Buddhism...
str. 166.

Mgr. Jan Blahùek (*1974) je
doktorandem na katedøe religionistiky na Evangelické teologické
fakultì Univerzity Karlovy v Praze.

4

Na svatbì Scientologické církve

OBØAD DVOJÍHO
PRSTENU
Zdenìk Vojtíek

V nedìli 30. ledna odpoledne je v praském Dianetickém centru
pøeruen obvyklý provoz. Studující odcházejí do kaple, novì
zaøízené nevelké místnosti v nedávno rekonstruovaných prostorách
centra. Místnost se naplòuje, nìkolik hostù zùstává v chodbì
u otevøených dveøí. Zaznívá sólová píseò: Nádherná, nádherná lásko
postùj chvilku dýl... Svatební obøad Scientologické církve zaèíná.
Reverend Bøetislav Mrkos pùsobí za øeè- Pak se obrací na snoubence, pana Mironickým pultíkem uvolnìným i dùstojným slava a sleènu Kateøinu, a pøipomíná jim, e
dojmem. Dùstojnost mu propùjèuje i èerný budou sdílet spoleèné tìstí, povinnosti
plá s modrou podívkou, kolárek a velký a cíle, tak dlouho, jak budou ivi. Na otázku,
scientologický køí, zavìený na krku. Po- zda jsou pøipraveni pojmout druhého za
dobný køí nad ním na stìnì a Vyznání víry svého manela a manelku, odpovídají
Scientologické církve zdobí prostì zaøízenou snoubenci slovem Ano. Prostøedí Spojekapli. Narozdíl od jiných kaplí zde chybí ných státù, kde scientologie pøed pùlstoleobraz zakladatele scientologie L. Ron Hub- tím vznikla, pøipomíná reverendova výzva
vem pøítomným: Existuje-li nìjaký dùvod,
barda (1911-1986).
Reverend ète pasá o lásce od liba- proè by tito dva lidé nemìli být spojeni
nonského filosofa a spisovatele Chalíla Di- v manelství, nech je nyní vyslyen, anebo
brána. Zní dalí sólová píseò a reverend a je navdy zamlèen.1
nìkolika vìtami oslovuje vechny pøítomné.

Rozhovor s Bøetislavem Mrkosem, reverendem Scientologické církve
Svatba byla profesionálnì
vedena. Jak èasto dìláte
scientologické svatby?

Obøad je velmi jednoduchý a srozumitelný. Pomáhají k tomu i takové výrazy
jako Dobøe, Jdeme na to apod.

Scientologové nejsou pøíli
pro to, aby spolu ili bez
svatby, take oddáváme
èasto. V Basileji i v Praze
oddávám asi est a osm
párù roènì. Delali jsme ji
také svatby na Slovensku.

Tím se snaím obøad trochu odlehèit. Aby
se pøítomní trochu uvolnili.

Jaká je kvalifikace pro
reverenda?
Reverendem Scientologické církve se mùe stát jen auditor.
Kdy jsem zaèínal, staèilo, aby to byl auditor tøídy 0. Podmínky se bìhem let trochu zmìnily a dneska musí být
reverend auditorem tøídy 4. A musí samozøejmì absolvovat
kurs pro duchovního.
Úryvek z Chalíla Dibrána si asi vybrali svatebèané.
A co je vaím vkladem do obøadu?
Do obøadu vkládám jenom snahu, aby vechno bylo dobøe
pochopeno. Nevkládám ádný text, nedovolil bych si
doplnit ani Dibrána ani Hubbarda.

Mluvil jste pìknou èetinou. Myslel jsem,
e u dlouho ijete v cizinì.
Odeel jsem v øíjnu roku 1968, vrátil jsem
se a roku 1990. Zvyknout si na èetinu
bylo ovem po tìch letech hodnì tìké.
Bydlím v Basileji a sem obèas zajídím,
protoe zde doèasnì plním funkci duchovního. Dokud místní mise Scientologické církve nebude mít vlastního kaplana.
Jaká byla vlastnì vae cesta ke scientologii?
Zaèal jsem v roce 1973. S jedním pøítelem,
slovenským emigrantem, jsme se tehdy
dost intenzivnì vìnovali zenové meditaci.
Mìl jsem pomìrnì dobré výsledky, ale
nebyly stabilní. A tehdy pøítel zkusil scien-
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Reverend se obrací nejdøíve na enicha
a po vyslovení jeho slibu ho vyzývá, aby
vzal do ruky pøipravený prsten. Tímto
pøísahám a tobì slibuji, opakuje po reverendovi nejprve pan Miroslav, e tì budu
ctít jako svou enu, a tímto prstenem tì za
svou enu hrdì získávám. Sleèna Kateøina
se pak svému manelovi zaslibuje slovy:
Pøijímám tento prsten a manela pøed celým
svìtem a zaslibuji se mu tímto a vzdávám se
vech døívìjích závazkù. Na tato slova
navléká pan Miroslav své manelce prsten
a jejich role se v pøísahách a slibech obracejí.
Slavnost s prstenem je vrcholem obøadu
a právem mu dává jméno. Kromì této zkrácené verze obøadu dvojího prstenu popisuje
silná kniha, nazvaná Východisko, sluba,
obøady a kázání scientologického náboenství,2 jetì dalí obøady pro rùzné situace ve scientologické komunitì: formální
a neformální scientologickou svatbu, obøad
jednoho prstenu a nezkrácenou verzi obøadu dvojího prstenu.
Na konci obøadu reverend pronáí tato
slova: Na tomto místì stojí, ve ví dùstojnosti, ena a mu, ijí od tohoto okamiku
jako jeden, ne pøijde den, kdy pouze tìlesná
smrt mùe ukonèit toto spojení. Budou spolu
sdílet svá trápení i vítìzství, tìstí i slzy,
slávu i dobrodruství, a pùjdou spoleènì,

ruku v ruce, cestou úspìchù a tìké døiny
této pozemské existence. - S poehnáním
církve, prohlauji vás za mue a enu.
Sólová píseò scientologickou svatbu asi
po pùlhodince uzavírá. Hosté pøicházejí
gratulovat, cinkají pøípitky, k dispozici je
malé obèerstvení. Scientologické církvi u nás
nebylo udìleno zvlátní právo uzavírat
církevní sòatky, a dokonce u nás jetì není
jako náboenská spoleènost ani registrována. Sòatek, který má právní platnost,

proto museli manelé Miroslav a Kateøina
uzavøít na úøadì.
n

tologii v Mnichovì a pozval mne, e je to
prý nìco podobného. První mùj kurz byl
kurz komunikace. To mnì zmìnilo ivot.
Postupnì se pak pøidávala manelka a dìti,
protoe chtìly poznat, co za tím je.

chtìl døíve dìlat spíe administrativní kariéru. Ale dnes iji pro auditing. To je nesmírnì bohaté. Kdy vidíte, co auditing dìlá
s lidmi jako duchovními bytostmi, jak se tyto
vylupují ze svých skoøápek...

kách je tolik moudrosti, e se chodím na
kurzy vlastnì zotavit... Urèitì se aktualizují
nìkteré vìci, které jsou èásteènì poplatné
dobì, kdy vznikaly. Ale základní vìci jsou
trvalé.

A pokraèoval jste v Basileji.

Zaèal jste pøed jednatøiceti lety. Zmìnilo
se nìco ve scientologii za ta léta?

Dìkuji za rozhovor.

Ne, V Mnichovì. V Basileji tehdy nic
nebylo. Já jsem byl vlastnì jedním z prvních scientologù ve výcarsku. Zaèali jsme
informaèní kampaò a s manelkou jsme pak
roku 1975 otevøeli misi v Bernu.
Bydlel jste ve výcarsku, ale studovat
scientologii jste musel v zahranièí.
Auditován a do stupnì Clear jsem byl
v Kodani. Tam jsem také dosáhl stupnì
OT 3. Pak jsem dìlal dalí stupnì na Flagu
v Clearwateru na Floridì.
Na jakém stupni operujícího thetana (OT)
tedy nyní jste?
Mám atestaci na stupeò OT 4 a také flagové rundowny 10, 11 a 12, které jsou hlavnì
pro stabilní exteriorizaci. Pomáhá to také
pracovníkùm v administrativì. Já jsem
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Vrcholná èást obøadu dvojího prstenu v kapli Scientologické církve.
Foto: Scientologická církev.

Zmìnilo se mnoho ve smìru kvality. Dokud
Ron cvièil supervizory, tak mìli jeho kvalitu.
Ale pak zaèali supervizoøi cvièit dalí supervizory a kvalita se pomalu rozmìlòovala.
Dnes je to naopak. V posledních 10 letech
se toho udìlalo mnoho pro to, aby kvalita
byla stejná jak tehdy, kdy to dìlal Ron. Dnes
jsou kurzy daleko propracovanìjí.
A nalo by se za ta léta nìco, co by se vám
na scientologii nelíbilo? Mìl Hubbard napsat nìco jinak?
Kdy studuji Hubbardovy spisy, je pro mne
a nepochopitelné, jak na to mohl pøijít.
Vechno pøesnì sedí! V podstatì je to pro
mnì boské. Já ho neuctívám jako Boha, ale
je mi jako velmi blízký èlovìk. Nemám, co
bych k nìmu doplnil. V tìch jeho pøedná-

Poznámky
1 Slova obøadu jsou citována podle The Background,
Ministry, Ceremonies & Sermons of the Scientology
Religion, New Era Publications International ApS,
Kodaò 1999, str. 100-107, v pøekladu, který laskavì
poskytl pan Bøetislav Mrkos.
2 The Background, Ministry, ... str. 65-107.
PhDr. Zdenìk Vojtíek (*1963) je odborným asistentem
Husitské teologické fakulty UK, mluvèím Spoleènosti
pro studium sekt a nových náboenských smìrù a éfredaktorem èasopisu Dingir.

Slovníèek
auditor: kolený duchovní Scientologické církve,
který provádí auditing. Auditing je cílená
komunikace, jejím cílem je dosáhnout urèité
duchovní úrovnì (úrovnì 0-4).
reverend: je auditor, který má kromì auditorského
tréninku i kurz pro reverenda a je oprávnìn
provádìt scientologické obøady svateb, pohøbù, køtení a dalích.
clear:
základní duchovní stav ve scientologii, podobný nirvánì.
OT (operující thetan): pokroèilý duchovní stav jedince
(ducha), ve scientologii thetana, kde se postupnì rehabilitují schopnosti ducha a do
stavu plného osvobození se od kolobìhu zrození a srmrti.
flagový rundown: speciální auditing, jeho cílem je plná
a stabilní exteriorizace ducha. Je dodáván
pouze na Flagu.
Flag:
název jedné z nejvyích organizací církve na
svìtì ve mìstì Clearwater na Floridì. Dodávají
se zde nejpokroèilejí stupnì OT a speciální
auditingy.
Slovníèek pøipravil Bøetislav Mrkos.
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Pøed deseti lety byl svìt okován teroristickým útokem v Tokiu

SPIRÁLA
KRIZÍ A NÁSILÍ
Zdenìk Vojtíek

V pondìlí 20. bøezna 1995 v 8 hodin ráno jelo pìt èlenù japonské
náboenské skupiny Óm inrikjó v pìti rùzných vlacích tokijského
metra. Vlaky se mìly setkat asi ve ètvrt na devìt na stanici Kasumigaseki, která se nachází v centru mìsta blízko policejní centrály
a dalích vládních budov. Kadý z pìtice ve svém vlaku metra
propíchl hrotem detníku igelitový pytel se sarinem na podlaze
vagónu a urychlenì se vzdálil. Cestující zaèali kalat, zvracet, dusit
se a nìkolik z nich zkolabovalo. Celkem bylo smrtelnì jedovatým
nervovým plynem otráveno asi 5 tisíc lidí, 12 lidí zemøelo.
Po této události zavládlo nejen v Japonsku, zabývá ve dvou èástech. V tomto èísle se
ale na celém svìtì zdìení. Nejprve vyvolala pokusíme struènì vystihnout násilnou
vlnu zdìení skuteènost, e se jednalo historii, která vyvrcholila onoho osudného
o první teroristický útok chemickou zbraní. 20. bøezna 1995. Pro snadné pochopení
Svìt se obával, e zaèala nová éra terorismu. vývoje Óm inrikjó rozdìlíme tuto historii
Pak vylo najevo, e dìsivý útok se ovem do tøí etap a ponìkud ji zjednoduíme.
V pøítím èísle se budeme zabývat pomoc nepovedl: v té dobì Óm inrikjó ji
stavou
zakladatele a vùdce Óm inrikjó,
zvládala vyrobit daleko kvalitnìjí sarin
který
je
znám pod svým druhým jménem
a dovedla ho také rozptýlit daleko lépe ne
jako
ókó
Asahara, a jeho uèením. Zmíníme
dírami v igelitových pytlích. Ukázalo se, e
i
osud
skupiny
po roce 1995. V obou èástech
teroristický útok byl pravdìpodobnì provycházíme
pøedevím
z prací americké reliveden narychlo a nebyl pøíli pøipravený.
2
gionistky
Catherine
Wessingerové
a pøihlíV pøípadì skuteènì promyleného útoku by
íme
i
k
èeskému
vydání
výborné
práce
nose obìti poèítaly na desetitisíce.
3
vináøe
D.
W.
Bracketta.
Èasem se zdìení veøejnosti jetì stupòovalo zjitìním, jak snadno získala relativnì malá a málo významná náboenská sku- 1. etapa: progresivní milenialismus
pina pièkové technologie a spolupráci Historie Óm inrikjó zaèíná roku 1984. Tehdy
pièkových vìdcù. A teprve postupnì vy- ókó Asahara (jetì pod jménem Èizuo
plývalo na povrch, kolik pøedchozích vrad, Matsumoto) opustil náboenskou skupinu,
chemických útokù a dalích zloèinù mìla jejím byl èlenem, a s 15 následovníky zaloil
Óm inrikjó na svìdomí, ne ji její okolí skupinu vlastní. O rok pozdìji získal pozornost médií tvrzením, e dokáe levitovat.
zaèalo brát tak vánì, jak si zaslouila.
O uèení Óm inrikjó referoval èasopis Tato zkuenost ho v oèích veøejnosti mìla
Dingir ji roku 1998.1 Nyní se touto skupinou potvrdit jako toho, kdo vytvoøí buddhistic-

kou ideální øíi, ambhalu. Asaharova skupina se tak zaèala profilovat jako mileniální,
tedy silnì oèekávající budoucí kolektivní
blaenost.* Na téma nadlidských schopností, dosaených díky askezi, vydal ókó
Asahara v následujících letech nìkolik knih.
Prohlaoval, e dokáe levitovat, prorokovat, uzdravovat, ovládat poèasí i e má
schopnost jasnovidnosti, telekineze apod.
V letech 1986 a 1987 navtívil ókó
Asahara dvakrát Indii. Poprvé se po dvou
mìsících meditace v Himalájích vrátil jako
dokonalý mistr. Pøi druhém pobytu se
v Dharamsale setkal s dalajlamou. Spoleèné
fotografie s touto oceòovanou duchovní
osobností pak v následujících letech mnohokrát propagaènì vyuil. Roku 1987 jeho
skupina zmìnila jméno na Óm inrikjó (Óm
Nejvyí pravdy).
V tomto období je Asaharovo uèení spíe optimistické (viz rámeèek Katastrofický...). Varuje sice pøed apokalypsou a stanovuje její datum na dobu mezi lety 1999
a 2003, ale dává nadìji, e této události je
moné pøedejít rozíøením Óm inrikjó po
celém svìtì. Má staèit, kdy Óm inrikjó
získá 30 tisíc lidí, kteøí se stanou ukéi, tedy
zcela oddanými áky Asahary, ijícími spolu
v komunitách. Ideální øíe ambhala má
vzniknout postupnì prostøednictvím budování tzv. lotosových vesnic, v nich ijí
ukéové. Z lotosových vesnic se spasení
rozíøí nejprve do Japonska jako vyvolené
zemì a pak do celého svìta.
2. etapa: zlom
Roku 1988 je moné u ókó Asahary registrovat první náznaky zásadní doktrinální
zmìny. Je moné, e k vnitønímu zlomu dolo
v souvislosti s Asaharovou nemocí, kterou
vysvìtloval jako následek toho, e na sebe
bere patnou karmu tìch, které zasvìtil. Ve
* Slovo mileniální je odkazuje ke køesanské pøedstavì
tisícileté øíe pod boí vládou.

Óm inrikjó: útoky jedovatými látkami, zkouky a havárie
Èerven 1993: zkouka zbranì hromadného nièení pomocí obøího rozpraovaèe na støee tokijského ústøedí Óm inrikjó; byla
rozptýlena látka, o ní vedení Óm inrikjó pøedpokládalo, e je to antrax; zahynuli ptáci, domácí zvíøata a rostliny; policii nebylo
dovoleno vstoupit na pozemky Óm inrikjó. Èervenec 1993: obyvatelé ètvrti Kameido v Tokiu, blízko centra Óm inrikjó, si stìovali
na zápach plynu; policii nebylo dovoleno vstoupit na pozemky Óm inrikjó. 27. èervna 1994 zasáhl sarinový mrak mìsto Macumoto
v prefektuøe Nagano, 7 lidí zemøelo, 600 bylo zranìno, z èinu byl obvinìn mu, který událost ohlásil; a po 20. 3. 1995 se ukázalo, e
plyn vypustili pøísluníci Óm inrikjó z nákladního auta. Mezi mrtvými byli dva soudci, kteøí rozhodovali spor mezi vlastníkem
pozemkù a Óm inrikjó. Èervenec 1994: z komplexu Óm inrikjó v obci Kamikuiiki na úpatí hory Fudi unikl chlór. Lidé v obci byli
pøiotráveni; policii nebylo dovoleno vstoupit na pozemky Óm inrikjó. O týden pozdìji na stejném místì rostliny v okolí uhynuly;
pozdìji bylo zjitìno, e unikl sarin. 15. bøezna 1995: pokus vypustit botulinové bakterie na stanici tokijského metra Kasumigaseki
selhal. 20. bøezna 1995: útok sarinem (popsán v úvodu èlánku na této stránce). 5. kvìtna 1995 selhal pokus vypustit kyselinu
kyanovodíkovou (cyklon B) na runé tokijské stanici induku.
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Katastrofický a progresivní
milenialismus
Základem katastrofického milenialismu
je víra, e kolektivní blaenost mùe nastat a po apokalyptickém zániku tohoto
zlého svìta. Katastrofický milenialismus
je proto charakterizován pesimistickým
vidìním... Tento postoj mùe v nìkterých
pøípadech vést ke konfliktu - jednak
uvnitø skupiny pod tlakem zklamání z nesplnìných mileniálních nadìjí, jednak
navenek v dùsledku napjatého vztahu
s vìtinovou spoleèností (na obou stranách bývá ostrá kritika a odsuzování).
Konflikt mohou nìkdy katastrofiètí milenialisté dokonce sami vyhledávat...
Na druhou stranu progresivní milenialismus vìøí v monost postupného
budování mileniální øíe, na nìm se ...
podílejí i lidé. Je to hnutí optimismu
a pokroku, sebezlepování a víry v monosti èlovìka. I tento typ ovem mùe
být stejnì (a nìkdy i více) konfliktní ve
snaze odstranit z cesty ty, kdo by takovému pokroku bránili.
Podle: Z. Vojtíek, Milenialismus a New Age,
Dingir 2/2003, str. 64-65

vìtí míøe se také objevily námitky ze strany
rodièù a dalích pøíbuzných Asaharových
ukéù. Podmínkou pro ukéu toti bylo
vzdát se vekerých kontaktù s rodinou,
obìtovat vechen majetek ve prospìch Óm
inrikjó a vìnovat se pøísné askezi. Ostatnì,
tìchto ukéù Asahara zasvìtil mezi lety
1986 a 1990 jen 537, co musel povaovat za
tìké zklamání vzhledem k cíli 30 tisíc
ukéù, kteøí by mohli odvrátit apokalypsu.
Kvùli pøísné askezi ukéù dolo roku
1988 k pravdìpodobnì prvnímu úmrtí:
Terajuki Majima zemøel pøi násilném
ponoøování do ledové vody. V té dobì ji
probíhalo jednání o registraci Óm inrikjó
jako náboenské organizaci, a tak byla
Majimova smrt utajena. Kvùli Majimovì
smrti dolo také k pravdìpodobnì první
vradì: zavradìn byl údi Taguèi (25 let),
jeho smrt kolegy vystraila a chtìl Óm
inrikjó opustit. ókó Asahara se patrnì
obával, e by smrt vyzradil a naruil tak
registraèní proces.
Registrace podle zákona o náboenských spoleènostech ale stejnì neprobíhala
hladce. Óm inrikjó si ji roku 1989 vymohla
a sérií ostrých demonstrací. Zaplatila za ni
ovem vysokou cenu ve formì odporu ze
strany veøejnosti, vzbouøené zoufalými
rodièi. V novinách Sunday Mainichi vylo
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v øíjnu 1989 nìkolik
negativních èlánkù,
nazvaných výmluvnì Vrate mi mé
dítì!. V zápase proti
registraci se také
zformovala Spoleènost obìtí Óm inrikjó a najala schopného právníka.
Právník Cucumi
Sakamoto ihned napadl Asaharu na citlivém místì: chystal se
dokázat, e prodejem
své krve následovníkùm (za ekvivalent
asi 10 tisíc dolarù) se
dopoutí gigantického podvodu. Asaharovu krev èlenové Óm
inrikjó pili pøi tantrickém rituálu (podobnì
jako vodu z jeho lázókó Asahara v únoru 1995.
Foto z knihy D. W. Bracketta Svatý teror.
nì apod.), aby se ztotonili s buddhovskými vlastnostmi svého mistra. O své krvi
Nepøízeò veøejného mínìní mìla dùsleAsahara tvrdil, e podle zjitìní Univerzity dek také v tom, e vázla stavba lotosových
v Kjótu obsahuje unikátní DNA.
vesnièek. Nìkolikrát se stalo, e vlastník
Sakamoto se ovem chystal zveøejnit, pozemkù odstoupil od koupì ve chvíli, kdy
e kjótská univerzita o Asaharovì krvi nic vylo najevo, e kupujícím je Óm inrikjó.
neví. Tím by silnì ohrozil Asaharovu pre- Média referovala o pøípadech, kdy se sice
zentaci jako ivého Buddhy. Døíve, ne se Óm inrikjó podaøilo koupit pozemek díky
Sakamotovi zveøejnìní podaøilo, byl trojicí nastrèenému kupci, ale obec radìji pozemek
èlenù Óm inrikjó zavradìn spolu s man- vykoupila za dvojnásobnou cenu, ne aby
elkou a synem. Jejich tìla vrahové ukryli snesla pøítomnost lotosové komunity.
a aèkoli na Óm inrikjó padlo podezøení,
Pocit neúspìchu, ohroení a køivdy,
zloèin mohl být vyetøen a po výsleích který jistì musela Óm inrikjó zaívat, se
v roce 1995. Vyvradìní rodiny Sakamoto- odrazil na jejím krutém pronásledování
vých ovem definitivnì otoèilo Óm inrikjó odpadlíkù a kritikù (viz rámeèek Násilí...
ke katastrofickému milenialismu. Náboen- na dalí stranì). Mnoho odpadlíkù bylo
ská skupina zaèala bojovat na nìkolika uneseno zpìt do objektù Óm inrikjó, zbito,
frontách doslova o vechno.
chemicky omámeno a zajitìno v nemocnici,
která náboenské skupinì patøila. Jen za osm
3. etapa: katastrofický milenialismus
mìsícù roku 1993 zemøelo v této nemocnici
V zápase o pøízeò veøejného mínìní se Óm devìt pacientù. Nemocnice pøitom mìla
inrikjó nadále nedaøilo. Následujícího roku pouze devìt lùek. Léèeni byli tito pochy(1990) ókó Asahara kandidoval do Horní bující a rebelující pøísluníci Óm inrikjó
snìmovny Parlamentu za svou stranu in- asketickou praxí a dávkami chemikálií.
ritó (Strana Nejvyí Pravdy), tvoøenou jeho Kontakty s rodinami byly zakázány, doponásledovníky. Dùvodem kandidatury snad ruèeny byly naopak dary ve prospìch Óm
byla snaha seznámit s katastrofickými inrikjó, které mìly zajistit vylepení pacienpøedpovìdmi co nejirí veøejnost. Utrpìl tovy karmy. Nìkolik lidí upadlo následkem
ovem zdrcující poráku. A nejen to: strana léèení do kómatu. Je moné, e nìkolika
i on sám se stali terèem posmìchu kvùli mrtvých tìl pacientù se Óm inrikjó zbavila
naivnì vedené pøedvolební kampani, absen- spálením v prùmyslové mikrovlnné troubì.
ci politického programu a oèividnému
Podle policejních odhadù zavradili od
uctívání náboenského a politického vùdce øíjna 1988 do bøezna 1995 pøísluníci Óm
vlastní stranou.
inrikjó celklem 31 lidí; násilí bylo pácháno
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kvùli pochybování, úmyslu opustit Óm inrikjó a pro získání finanèních darù. Nejménì
osm lidí zemøelo na následky extrémnì asketických praktik, dva spáchali sebevradu.
Násilí uvnitø skupiny i vùèi kritikùm
a odpadlíkùm ospravedlòovala Asaharova
verze uèení a praxe phowa o pøenesení do
buddhovské øíe v okamiku smrti. Podle
Asahary mají vichni, kdo ho odmítnou jako
duchovního uèitele, tak patnou karmu, e
se musí znovu narodit do niích, pekelných
øíí. Násilná smrt takového èlovìka pak pro
nìj znamená odebrání této patné karmy
a duchovní vzestup v pøítím ivotì.
Katastrofické vidìní se ovem neobracelo jen vnì skupiny, ale projevilo se v radikalizaci doktrín a praxe uvnitø. Po volebním
neúspìchu v roce 1990 Asahara opustil své
døívìjí pøesvìdèení, e ambhaly nakonec
døíve èi pozdìji dosáhnou vichni lidé,
a slíbil ji jen zasvìceným ukéùm. V následujících letech pak pøitvrdil apokalyptickou
rétoriku, íøil konspiraèní teorie (proti idùm
a svobodným zednáøùm a jimi ovládané
vládì USA) a zkracoval lhùtu závìreèné
svìtové bitvy. Roku 1992 pøedpovídal konec svìta na rok 1999 (odvolával se pøitom
na Nostradamova proroctví, která jsou
v Japonsku dobøe známa), roku 1993 pøedpovìï posunul na rok 1997 a na konci roku
1994 pøedpovídal pøírodní katastrofy
v Japonsku a rozpoutání tøetí svìtové války
do konce roku 1995.
Ruku v ruce s ostrými slovy ly i Asaharovy èiny. Pøípravu na obranu pøed
Amerièany, kteøí se stále více dostávali do
role apokalyptického nepøítele, bral Asahara
velmi vánì. Pøedpokládal, e Amerièané
zaútoèí zbranìmi hromadného nièení. Lo-

tosové vesnièky zaèaly být proto vnímány
jako útoèitì pøed jadernou katastrofou
a vybavovány úkryty.
Asahara ale zamýlel vynést proti Amerièanùm stejnou kartu, jakou mìli vynést oni.
Ji roku 1990 dal svým nejbliím podøízeným pøíkaz k vývoji chemických, biologických a jaderných zbraní. Vìdecké kapacity
Óm inrikjó pracovaly i na vývoji mikrovlnných, laserových a elektromagnetických
zbraní. Óm inrikjó se pokouela tìit uran
v Austrálii, získat virus eboly v Zaire i nakoupit pièkové technologie v USA.
ádná z tìchto akcí ale nebyla tak
úspìná jako získání øady vìdcù do ruské
poboèky Óm inrikjó po rozpadu Sovìtského svazu roku 1991. Jejich prostøednictvím si pak Óm inrikjó obstarala nejen
mnoství automatických zbraní, ale i zaøízení
na jejich výrobu a zaøízení na výrobu biologických a chemických zbraní. Roku 1993
tak Óm inrikjó ji disponovala laboratoøemi,
v nich se úspìnì vyrábìly a testovaly
pøedevím chemické a biologické zbranì
hromadného nièení (viz rámeèek Óm inrikjó: útoky... na stranì 6).
Rychlý konec
Svìt Óm inrikjó ale nevydrel ani do konce
roku 1995. Hned prvního dne tohoto roku
dali investigativní novináøi do souvislosti
nìkolik událostí úniku jedovatých plynù
s Óm inrikjó. Asahara zjevnì znervóznìl
a vydal pøíkazy k jetì vìtímu utajení vìdeckých provozù. Zároveò obvinil Amerièany, e se jejich FBI snaí Óm inrikjó znièit
jedovatými plyny podobnì, jako kdy roku
1993 zaútoèila na davidiány.4 Mediální pozdviení pøimìlo kolem 17. bøezna japonskou

Lékaø Ikuo Hajai, jeden z útoèníkù v tokijském metru.
Foto z knihy D. W. Bracketta Svatý teror.

policii k vyhláení vyetøování. 19. bøezna
probìhla razie v ósacké poboèce Óm inrikjó. Pøi ní byli zadreni ètyøi její èlenové. Na
20. bøezna byla naplánována razie do ústøedí
Óm inrikjó v Tokiu.
Ne k ní dolo, zahájil ókó Asahara
apokalypsu útokem v tokijském metru. Jak
jsme ji uvedli, byla to natìstí improvizovaná a vcelku neúspìná akce. Nezasáhla
vládní úøady a nevyprovokovala tøetí svìtovou válku, jak Óm inrikjó pùvodnì zamýlela. Vzhledem k míøe nebezpeèí, které
tato náboenská skupina pøedstavovala, to
bylo vlastnì velmi astné rozuzlení. n
Bibliografická poznámka
Èlánek byl napsán pro Dingir a pro èasopis Týden.
Poznámky
1 VASILJEVOVÁ, Z., Co se skrývá za uèením pravdy aum?,
Dingir 1998, 1 (4), str. 16-19.
2 WESSINGER, C., How the Millenium Comes Violently.
From Jonestown to Heavens Gate, Seven Bridges
Press, New York, London 2000, str. 120-157.
3 BRACKETT, D. W., Svatý teror. Armageddon v Tokiu.
Pøeloila Denisa Vostrá, Mladá fronta, Praha 1998.
4 Èesky o této události viz VOJTÍEK, Z., Waco zmìnilo
svìt, Dingir 2003, 6 (2), str. 43.

Násilí na èlenech a odpùrcích Óm inrikjó
Roku 1988: smrt Terajuki Majima pøi asketické praxi. Únor 1989: zavradìn údi Taguchi, který chtìl kvùli Majimovì smrti opustit
Óm inrikjó. 3. listopadu 1989: vyvradìna rodina právníka, který jednal ve prospìch Spoleènosti obìtí Óm inrikjó; zahynul Cucumi
Sakamoto (33 let), jeho manelka Satoko (29 let) a jejich syn Tacuhiko (14 mìsícù). 30. ledna 1994 pronikli do ústøedí Óm inrikjó
v obci Kamikuiiki dva bývalí èlenové Kótaró Oèida (29 let) a Hideaki Jasuda (26 let) ve snaze odvést Jasudovu nemocnou matku;
byli zadreni a Jasuda byl pøinucen zavradit Oèidu; pak mohl odejít s tím, e bude tvrdit, e matka je zdráva a e Oèida se rozhodl
znovu pøipojit k Óm inrikjó. 20. záøí 1994 byl vyputìn smrtící plyn fosgen do bytu novináøky ókó Egawa, která napsala èlánky,
kritické k Óm inrikjó; novináøka byla hospitalizována. 2. prosince 1994 byl plynem VX zasaen Noboru Mizuno (83 let); byl
hospitalizován více ne est týdnù. Mizuno poskytl úkryt esti odpadlíkùm od Óm inrikjó. Útok spáchal stejný mu, který útoèil i na
novináøku ókó Egawa, Tomomicu Niimi (30 let), bezpeènostní velitel Óm inrikjó. 12. prosince 1994 Niimi zavradil na ulici Ósaky
plynem VX mue jménem Takahito Hanaguèi (28 let); vedení Óm inrikjó se toti domnívalo, e je nasazeným policejním agentem.
4. ledna 1995 se Niimi pokusil zavradit plynem VX Hirojuki Nakaoka (57 let), pøedstavitele Spoleènosti obìtí Óm inrikjó; Nakaoka
byl nìkolik týdnù v kómatu. 28. února 1995 byl na tokijské ulici unesen Kijoi Karija (68 let), protoe poskytl úkryt své sestøe jménem
Aiko Niina (62 let) poté, co opustila Óm inrikjó; Aiko Niina døíve vìnovala Óm inrikjó èástku asi 600 tis. dolarù; Kijoi Karija byl
otráven a zemøel bìhem výslechu v jednom z center Óm inrikjó; jeho tìlo bylo pravdìpodobnì spáleno v prùmyslové mikrovlnné
troubì. 30. bøezna 1995 (ji po útoku v tokijském metru) byl tìce zranìn policejní dùstojník Takadi Kunimacu; anonymní telefonát
zrazoval policii od vyetøování Óm inrikjó. 16. kvìtna 1995 explodovala dopisová bomba v rukou sekretáøe tokijského primátora,
který pøedtím zveøejnil úmysl revokovat náboenský status Óm inrikjó.
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t é m a
Strava mùe znamenat prùlom posvátna do bìného ivota

NÁBOENSTVÍ
A JÍDLO
Ivan O. tampach

Moderní civilizace zmìnila jídlo v pouhý pøíjem potravy. Zapomíná
na jeho sociální, kulturní, etické a duchovní souvislosti. Náboenství
bylo vykázáno do oblasti zboných citù. Jeho dìjiny i souèasný
ivot vak ukazují, kolika vazbami je s jídlem spojeno.
dodenních aktivit. Fenomenologická analýza takových èinností, jako je jídlo, ukazuje,
Jsme to, co jíme
Nechápeme-li náboenství jen jako sociální e to, co nazýváme náboenskou zkuenosútvar charakterizovaný organizaèními struk- tí, mùe opravdu být právì jejich hlubí
turami, ceremoniemi, mýty a doktrínami, dimenze.
Z tohoto hlediska není udivující, e návznikne otázka po vazbì jeho osobního
proívání se zkueností. Existuje specifická boenství mají svá pravidla, co jíst a co nináboenská zkuenost? O to se odborníci koli, kdy jíst a kdy nejíst, znají pøíleitostná
pøou. Pro jedny jde jen o náboensky zaøa- nebo úèelová omezení v jídle, doprovázejí
zené bìné ivotní zkuenosti, druzí se do- vední jídlo bdìlou pozorností odhalující
mnívají, e jde o neredukovatelné, specifické jeho hlubí rozmìr, a proto také meditací
a modlitbou. Jídlo je souèástí obìtních rituáproitky.
Moudrost jazyka samotného nám uka- lù: tak, jako èlovìk navazuje nebo obnovuje
zuje, oè mùe jít. Slovo zkuenost souvisí pøátelské èi pøíbuzenské pouto s lidmi
s kousáním. Poznatky se èasto oznaèují jako u spoleèného stolu, i jedení z toho, co bylo
potrava pro dui. Známe-li nìco, napø. nabídnuto Bohu èi bohùm, znovunavazuje
nìjakou ivotní situaci povrchnì, øíkáme, e (lat. religio - znovunavázání) spojení s nimi.
jsme toho pouze okusili nebo to ochutnali.
Kdy se do nìjakého tématu pustíme naplno, Pardubická konference Náboenství a jídlo
øíkáme hovorovì, e jsme do nìj zaráni. Nejvìtí religionistické pracovitì v Èeské
O zkuenostech, které nás netìí, øíkáme republice, Katedra religionistiky a filozofie
Fakulty humanitních studií pardubické
nìkdy, e jsou hoøké.
V rùzných jazycích pozorujeme spoji- univerzity, poøádala spoleènì s Èeskou
tost poznání s rùznými tìlesnými zkue- spoleèností pro studium náboenství ve
nostmi. Latinské cognitio - poznání se nì- dnech 25. a 27. øíjna 2004 dvoudenní
kdy vykládá jako co-genitio (spolu-plození, mezinárodní konferenci vìnovanou právì
spolu-rození). Podobnì hebrejské jada´, vztahu jídla a náboenství. Pracovníci
které najdeme v biblickém pøíbìhu o prvních hostitelského pracovitì, jiných univerlidech, se pøekládá tak, e Adam poznal zitních a akademických pracovi, také ze
Evu, ale následkem tohoto poznání bylo, e Slovenska a z Polska, se touto tematikou
porodila syna. Proces, jím dospíváme zabývali v tematických blocích vìnovaných
k zvlátnímu poznání poskytnutému jaksi historii jídla v religiózním kontextu od antiky
shùry, se nazývá inspirace, co je po novovìk. Zvlátní blok byl vìnován ritulatinské inspiratio - vdechnutí, vdechování. ální hostinì ve starovìku. Dalí pøednáky
Ve nasvìdèuje tomu, e novovìké poskytly materiál ke srovnání jídelní praxe
mylení zvìcnilo a zpøedmìtnilo bytostnì a pohledù na jídlo v judaismu, køesanství
lidské dìje, jako je jídlo a spolu ním dýchání a islámu. Více pøíspìvkù, napø. vìtina pøía milostné dotýkání a objímaní. Vyrvalo je spìvkù slovenských úèastníkù, se vìnoz komplexní lidské souvislosti. Pøipsalo jim valo kulturnì antropologickým a etnologicjen fyzikálnì chemický a biologický význam. kým souvislostem.
Archaickému èlovìku neunikala hlubí diDruhý konferenèní den pøinesl pøíspìvmenze jídla a ostatních zpùsobù kontaktu ky o jídle v souèasné religiozitì. Vít Mase skuteèností. Postmoderní èlovìk znovu chálek si viml extrémního jevu, který praobjevuje posvátnou dimenzi prostých ka- covnì nazval spirituální anorexií. Dva
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referující (Bryndzová a Fárek) se vìnovali
jídlu ve vinuistické tradici s ohledem na
souèasné hnutí Hare Krna. Milan Fujda
z Brna se zabýval z religionistického hlediska souèasným èeským èajovnictvím.
Závìreèný pøíspìvek nabídl filozofickou
reflexi tématu.
Pøíspìvky tohoto èísla jsou výbìrem
nìkolika pøíspìvkù z pardubické konference
ve zkrácené a zjednoduené podobì. Kompletní znìní vyjde pravdìpodobnì jetì
v první polovinì roku 2005.1
Obecná jídelní pravidla
Kdyby se seli u stolu pøedstavitelé vech
náboenství, bylo by tìké sestavit menu,
které by vem vyhovovalo. Jídelní pravidla
jsou pro rùzná náboenství a smìry uvnitø
nich specifická a výluèná. Religionisté jevili
tendenci hledat v nich (a v jiných náboenských pøedpisech èi úkonech) nesystematická, pøedvìdecká, pouze empiricky
odvozená hygienická pravidla. To vak u
dnes nelze jednoznaènì potvrdit. U nìkterých pokynù nenajdeme racionální odùvodnìní a jsme nuceni pøedpokládat napø.
potøebu odliit se od náboenského okolí.
U archaických náboenství si religionisté vimli fenoménu tabu. 2 Kulturní
antropologové a etnologové nahromadili
rozsáhlá pozorování. Srovnávací práce v tak
velkém rozsahu by byla nesnadným úkolem,
jeho by se religionistika mohla teprve
ujmout. Teprve tak by se potvrdily èi vyvrátily obèas formulované hypotézy o dalekosáhlé shodì napøíè rasami, klimatickými
oblastmi a kontinenty.
Èínské tradièní náboenství, a v jeho
konfuciánské nebo taoistické podobì, je
nesnadné odliit od jiných oblastí lidského
ivota. To platí i o tradièní èínské medicínì
s jejími komplikovanými profylaktickými
a léèebnými dietami. Radikální stoupenci
indických náboenství vázaných na védskou tradici aplikují zásadu ahimsa (nenásilí)
tak, e uplatòují vegetariánskou nebo dokonce veganskou dietu. Obecnì znám je
zákaz pojídání hovìzího masa. Jídla se
posuzují podle pøíslunosti ke tøem principùm zvaným sattva, radas a tamas,
pøièem pøi duchovní praxi se doporuèuje
strava sattvická. Buddhisté, pokud jim v tom
nebrání zvlá nepøíznivé pøírodní podmínky (jako v Tibetu èi Mongolsku), jsou
vegetariány. V první z Patera mravních zásad (panèa íla) se buddhista, a mnich
nebo laik, zavazuje neubliovat cítícím
tvorùm. Pokud si mnich vyebrá maso, mùe
je jíst, ale nemá pøipustit, aby se kvùli jeho
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potravì zabíjela zvíøata. Pátou zásadou se
buddhista zøíká uívání opojných prostøedkù.3
Obrátíme-li pozornost k monoteistickým
abrahámovským náboenstvím, zjiujeme
nejprve v judaismu sloité pøedpisy o rituálnì èisté stravì (koer) postupnì formulované na základì Tóry, Talmudu a historických i souèasných výrokù autorit.
Víme, e rùzné postoje k tìmto pøedpisùm
najdeme v rùzných smìrech judaismu
(ortodoxní, konzervativní, liberální apod.).
Køesanství nemá speciální dietu. Èlovìka podle Jeíových slov neposkvròuje
to, co do nìj (jako pokrm) vchází, nýbr
patná slova a patné èiny, které z nìj vycházejí.4 Køesan mùe jíst cokoli s vdìèností za Boí dary. Výjimku tvoøí adventisté,
kteøí v ponìkud volnìjí verzi uplatòují
idovské pøedpisy o jídle, a znaèná èást
z nich v tom jde jetì dále a jsou vegetariány. Islám zakazuje podobnì jako judaismus vepøové maso a navíc jetì alkoholické nápoje. 5
Pùst
Náboenství stanovují èasová omezení
v jídle. Pùst se ovem nemusí týkat jen jídla.
Mùe znamenat také období bez zábav,
souvisí s pokáním, a proto je obdobím váným. idovská postní praxe je omezena na
Jom Kipur, kající den blízko zaèátku idovského roku. Dospìlí nic nejedí a nepijí
a berou na sebe i dalí omezení - nìkteøí se
postí celých deset dní pøed hlavním svátkem. Devìt dní, poèínaje dnem prvního
jarního úplòku (s pøihlédnutím k idovskému
pøestupnému roku), je pesachových, velikonoèní dny, ve kterých zejména akenáztí
idé nejedí nic kvaeného (kynutého) z pìti
urèených obilovin, ale i nìkteré dalí pokrmy. Na jeden ze dnù pøed hlavním svátkem
Pesach pøipadá pùst prvorozených.
Tradièní køesanské církve mají pùst
pøed Velikonocemi. Jeho zaèátek v západním
ritu, Popeleèní støeda, a pak Velký pátek jsou
dny pøísného postu, kdy se mùe dospìlý
èlovìk nasytit jen jednou dennì a nemá jíst
maso. Nìkteøí na Velký pátek nejedí vùbec.
V ostatní dny pøedvelikonoèního postu
a vechny pátky roku (kromì liturgických
slavností) je mírný pùst zvaný pùst zdrenlivosti, nikoli pùst újmy. Pokoncilní øímskokatolická církev postní praxi liberalizovala
v tom smyslu, e umoòuje jeho náhradu
jinými skutky.
Pravoslavní køesané, zejména mnii,
mají mnohem pøísnìjí a velmi komplikované
postní pøedpisy. Pøedvelikonoèní pùst je
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delí, jiný dlouhý pùst je pøed Vánocemi
a bìhem roku jsou dalí postní dny nebo
období. Protestantské církve sice posty
obvykle nepøedepisují, v nìkterých evangelikálních a zejména letnièních církvích se
vak lidé postí dobrovolnì, spíe pøi rùzných pøíleitostech ne v dobách stanovených kalendáøem. Ve velmi radikální podobì
to mùe znamenat úplné zdrení se pokrmu
i na ètyøicet dní.
Velmi známý je islámský postní mìsíc
ramadán, kdy se od východu do západu
slunce nemá jíst, pít a souloit. Celý mìsíc
je chápán jako doba modlitby, pokání, studia
a zklidnìní. Vzhledem ke kratímu islámskému roku se ramadán postupnì posouvá
proti naemu kalendáøi. Snadnìjí je
k dodrení na severní polokouli (kde ije
vìtina muslimù) v dobì, kdy spadá na
období blízko zimního slunovratu - jako
v tìchto letech.
Posvátná hostina
V tradièní spoleènosti spoleènì stoluje
rodina. Kdo je pozván k rodinnému stolu,
stává se témìø èlenem rodiny. Spoleèné
stolování naznaèuje vznik pøátelského vztahu. Bùh, èi bohové a bohynì jsou v rùzných
náboenstvích úèastníky hostiny, a tak se
mezi ním/nimi a lidskými stolovníky vytváøí
vztah popisovaný jako rodinný, pøátelský
èi smluvní. Èastým darem pøedkládaným
boským bytostem je pokrm nebo nápoj.
Nìco z obìtin poívají knìí a dalí zúèastnìné osoby. V rùzných archaických a antických náboenstvích máme obìtní èi jiné
posvátné hostiny s rùznými odstíny a dùrazy.
V izraelské náboenské tradici se obìti
a obìtní hostiny tak, jak jsou popsány
pøedevím v Pìti knihách Mojíových,
praktikovaly v kmenových svatyních a pak
ve spoleèném jeruzalémském chrámì. Po
jeho znièení se obìti nepøináejí, nepokládáme-li za obì velikonoèní usmrcení
beránka a poívání jeho peèeného masa
(oficiálnì se vykládá jinak). Rùzné typy
hostin o svátcích nebo po synagogální
bohoslubì doplòují rodinnou velikonoèní
hostinu - seder.
Køesané konají památku vykupitelských èinù Jeíe Krista tím, e konají to, co
podle pìti novozákonních zpráv konal Jeí.
Kdy se svými uèedníky veèeøel, nad lámaným a rozdíleným chlebem øekl, e je to jeho
tìlo, které se láme èi vydává za nás. Nad
sdíleným kalichem mluvil o krvi, ji mìl brzy
prolít a o smlouvì. Nìkteré køesanské
církve (katolíci, pravoslavní, starobylé vý-

chodní církve) této posvátné hostinì pøipisují centrální význam v køesanském ivotì,
u jiných ponìkud pozbyla dùleitosti. Bývá
rùznì oznaèována: veèeøe èi památka Pánì,
eucharistie, spolu s dalími obøady také
boská liturgie a me.6
Jídlo v souèasné religiozitì
Dnení doba je náboensky aktivní, i kdy
Èesko se zdá být v rámci euroatlantické
civilizace výjimkou. Není vak náboensky
tvoøivá. Jde spí o citování a míení náboenských prvkù. Najdeme tam ve, o èem
byla øeè, nìkdy v radikalizované podobì.
V irokém proudu nìkdy oznaèovaném
souhrnnì (i kdy zøejmì nepøesnì) jako New
age (Nový vìk) se klade velký dùraz na
stravování. Nìkdy jsou stoupenci tìchto
smìrù dùslednými vegetariány, nìkteøí
pøeli na indický zpùsob stravování napø.
podle receptur hnutí Haré Krna. Ponìkud
se v tìchto okruzích opomíjí sociální role
duchovního stolování, tedy sycení hladových nejen boskými pravdami, ale i pozemským chlebem.
Závìr
Je zøejmé, e náboenství má co dìlat s jídlem
a jinými docela pozemskými zkuenostmi.
Pomìrnì vzácná je jeho verze, která se od
tìla a pøírody distancuje a odehrává se èistì
v oblasti mylenek a citù. Potrava pro dui
a potrava pro tìlo se nemusí, neupadáme-li
do krajností, vyluèovat.
n

Poznámky
1 Pøipravovaný sborník z konference má vydat CERES,
støedoevropská sekce svìtového sdruení pro religionistiku IAHR.
2 Výraz z polynéského jazyka Tonga díky badatelùm
zdomácnìl pro oznaèení posvátného pøíkazu èi zákazu
bez ohledu na kulturu, ji popisuje.
3 Dílèí informace o obøadech a pravidlech èínského náboenství v obou jeho verzích, indických náboenství
navazujících na védy i buddhismus najdeme roztrouené
v heslech solidního slovníku kol.: Lexikon východní
moudrosti, Votobia, Olomouc 1996.
4 Evangelium podle Matoue 15,10-11.
5 Detaily k idovským zvykùm a pøedpisùm najdeme
pøehlednì ve slovníku Ja´akov Newman a Gavri´el
Siwan: Judaismus od A do Z, Sefer, Praha 1992, k judaismu a dalím dvìma náboenstvím té Slovník
judaismus, køesanství, islám, redigovala Helena Pavlincová, Mladá fronta, Praha 1994.
6 Serióznì a pøehlednì z køesanského hlediska o ústøední
posvátné hostinì køesanství, té na pozadí idovské
tradice Pavel Filipi: Hostina chudých, Kalich, Praha
1991.

Doc. ThDr. Ivan O. tampach (*1946) je vedoucím katedry religionistiky a filozofie na Fakultì humanitních
studií Univerzity Pardubice.
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Nìkolik pøíkladù symbolického významu jídla v judaismu

SYMBOLIKA JÍDLA
V JUDAISMU
Tomá Novotný

Vzhledem k váze, která je v judaismu pøikládána jídlu (viz èlánek Náboenské pozadí karutu na
dalích stranách), jakékoli sváteèní jídlo v sobì skrývá hlubokou symboliku.
Snad nejpropracovanìjí je systém symbo- se jedí na pøipomenutí hoøkého údìlu zázraèného rozmnoení oleje v chrámu. Na
lického jídla pøi pesachové (velikonoèní) v Egyptì, slaná voda, do ní se namáèí Nový rok se zase výjimeènì kulatým tvarem
veèeøi, tzv. sederu, pøi nìm se pøipomíná zelenina a která pøipomíná vylité slzy (nìkdy chaly (chala - typické sobotní peèivo, norvysvobození idù z egyptského otroctví. i projití moøem), nebo tzv. charoset, smìs málnì pletené jako nae vánoèka) vyjadøuje
Potraviny, které se pøi této pøíleitosti musí jablek, oøechù, datlí, skoøice a èerveného mylenka kolobìhu ivota.
Velice èasto vak výbìr pokrmù souvisí
objevit na stole, jsou pøesnì pøedepsány vína, symbolizující maltu, s ní idé jako
a mnohé z nich odvozovány u od biblic- otroci v Egyptì pracovali, a krev, kterou s jejich jménem, které má slavícího pøivést
prolévali. Vejce, které je v judaismu vdy k duchovnímu zamylení. Tak napø. na
kých pøíkazù.
Samozøejmostí je, e se pøi této hostinì symbolem smutku, má zároveò tím, e èím Nový rok (Ro haana) se jí mrkev, protoe
pouívá pouze nekvaený chléb, tzv. maca déle se vaøí, tím je tvrdí, pøipomínat podob- slovo mern !r[m znamená v jidi jak mrkve,
(pl. maces). Na památku toho, e pøi útìku nou vlastnost idovského národa v utrpení. tak i rozmnoovat. Smysl je vyjádøen v modz Egypta izraelské eny nestaèily dát vykva- Maso na kosti (tzv. zeroa) pøipomíná nejen litbì, která se pøi jedení mrkve øíká: Ké je
sit chleba, se toti nesmí po celou dobu osmi obì beránka, ale i to, e Hospodin vyvedl tvou vù1í, Hospodine, Boe ná a Boe
dnù svátkù (v Izraeli sedmi dnù) poívat nic Izrael vztaenou paí (hebr. zeroa-netuja).2 naich otcù, aby se nae zásluhy rozmnoZ mnohé dalí symboliky sederové ovaly. V návaznosti na biblický výrok
z vykvaeného obilí a id nesmí mít ani nic
takového ve vlastnictví.1 Tento pøíkaz je ve- veèeøe stojí jistì za zmínku pravidlo o pití z knihy Pøísloví (2,22), aby byli bezboníci
lice úzkostlivì dodrován a kadá idovská vína pøi veèeøi. Vzhledem k tomu, e víno je ze zemì vyati (hebr. jikkartu - WtrKy) se jí
domácnost je pøed Pesachem neuvìøitelnì symbolem radosti, musí se pøi zmínìní kadé kvùli zvukové podobì pórek (hebr. kareti peèlivì uklízena vèetnì vech spárù a kou- z egyptských ran prstem odebrat kapka yTrK) a modlí se: Ké je tvou vùlí, Hospotù, sklepa a pùdy i rodinného auta, aby nikde z poháru. Dùvodem je to, e pøestoe vy- dine, Boe ná a Boe naich pøedkù, aby
nezùstal ani drobeèek kvaeného chleba. vedení z Egypta bylo radostnou událostí, nai nepøátelé byli znièeni.3
Protoe se nekvaený chléb povauje za nemá být nae radost plná (plný pohár),
Podobná slovní høíèka stojí za vznikem
symbol pokory a nakynulé tìsto za znak kdy pøi této záchranì museli zemøít jiní lidé, zvyku dávat na Nový rok dìtem jíst játra
nadutosti, vìtinou se ani nejedí ádné kteøí jsou také Boím stvoøením.
(v jidi leberlech - %[lr[b[l) protoe to
potraviny, které vaøením zvìtují objem Nejen vak Pesach, ale vechny idov- zní jako pøíkaz ij èestnì (v jidi leb erské svátky mají své symbolické jídlo. Aso- lech - %[lr[ b[l).4
jako napø. lutìniny, tìstoviny apod.
Vechny sloky sederové hostiny pak ciací jsou nìkdy a mechanické - napø. na
Daleko sloitìjí symbolikou pak je, kdy
mají hluboký symbolický význam. Nesmí Chanuku se jedí jídla smaená na oleji, se vychází z tzv. gematrie. Tato èíselná
napø. chybìt hoøké byliny (tzv. maror), které protoe se tento svátek slaví na památku magie vychází ze skuteènosti, e stará
hebrejtina nemìla zvlátní znaky pro èíslice, a tak se èísla oznaèovala podle poøadí
v hebrejské abecedì (prvních devìt písmen
oznaèovalo èíslice do devítky, pak dále po
desítkách a nakonec po stovkách). Tímto
zpùsobem je potom moné chápat kadé
slovo jako skupinu èíslic a jejich seètením
zjistit èíslo pøísluného výrazu. To se pak
hojnì vyuívalo nejen k nejfantastiètìjím
náboenským spekulacím a zákrytným oznaèením,5 ale té tím byla urèována náboenská
symbolika jídla. Tak se napø. na Nový rok
nejedí oøechy pouze proto, e èíselná hodnota slova oøech (hebr. egoz - zwga, 1 + 3 + 6
+ 7 = 17) je stejná jako hodnota slova høích
Pesachové mísy.
Grafiky na této a následujících dvou stranách
ð Dokonèení na dalí stranì
ze Slovníku judaik, idovské muzeum v Praze, 2005.
v rámeèku dole.
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Pøísné pøedpisy karutu jsou obranou pøed vlivy naruujícími integritu idovského spoleèenství

NÁBOENSKÉ POZADÍ
KARUTU
Tomá Novotný

Hebrejský výraz kaer znamená vhodný. Pouívá se v nejrùznìjích oblastech ivota. Nejèastìji
je vak spojován s jídlem a oznaèuje potravu vhodnou k poívání. Odvozený termín karut je pak
v judaismu souborným oznaèením pro detailní pravidla týkající se jídla.
Jídlo je v judaismu povaováno za velice
atd. - jedno vdy
Zkratky knih Bible,
dùleité. Od doby znièení chrámu symbona mléèné nádobí
pouité v textu
licky zastupuje obì a stává se témìø poa druhé na masité.
svátným úkonem. Jak øíká Talmud (Chagiga
Ex
Exodus, 2. kniha Mojíova
Tato vechna
27a): Kdy stál chrám, tak slouily obìti
Lv
Leviticus, 3. kniha Mojíova
pravidla karutu
k usmíøení za jednotlivce, nyní k tomu
Dt
Deuteronomium,
se stala tak integslouí stùl. To se vyjadøuje i v øadì drob5. kniha Mojíova
rální souèástí juných zvyklostí týkajících se stolování: idé
daismu, e spolu Nádoba pro mytí ruSamotná pravidla karutu jsou vak da- s pøíkazy o svìce- kou má dvì rukojeti,
nikdy nesedají na stùl, na první kousek
chleba se dává sùl (jako pøi obìti), v nìkte- leko podrobnìjí a neomezují se na výèet ní soboty jsou tím aby se nezneèistila ji
umytá ruka.
rých rodinách nesmìjí být pøi modlitbì pøed zvíøat zakázaných k poívání. Podle Dt 14,21 nejtypiètìjím projídlem na stole noe, protoe na oltáø noe je napø. zakázáno poívat jakoukoli zdechli- jevem idovského náboenství. Pravidla
a meèe (jako symboly války) nesmìly být nu (má se místo toho dát neidovi). Toto karutu jsou hluboce zakoøenìna v kadém
oznaèení je pak aplikováno na jakékoli maso, pøísluníkovi idovského náboenství a stápokládány, atd.
které není z poráky provedené podle pøís- vají se nepøekroèitelnou hranicí.
ných rituálních pøedpisù.
Základ karutu
Sami idé to parodují v jednom vypráV tomté biblickém veri (Dt 14,21) je vìní, v nìm se líèí, jak Jajteles, dohnán
Pravidla karutu mají základ u v biblických
pøíkazech. Základní výèty zvíøat zapovìze- také zákaz vaøit kùzle v mléce jeho matky bídou, se rozhodl, e se stane lupièem. Poných k poívání nacházíme v Lv 11 a Dt (vyskytuje se dokonce jetì na dvou dalích ruèil Sáøe, a mu sbalí modlitební øemínky,
14,3-21. Tam jsou uvedena ta nejzákladnìjí místech v Bibli). Z nìj je odvozeno pøísné sidur (knihu modliteb) a velký nù a odeel
pravidla pro ivoèichy tzv. èisté (vhodné oddìlování pokrmù mléèných a masitých. na lesní cestu loupit. Kdy se objevil první
k jídlu) a neèisté (pro Izraelce pøísnì zaká- Nejene se nesmìjí poívat spoleènì, ale po pocestný, s noem v ruce ho zastavil a dal
zané). Základní pravidla znìla, e savci se poití jednoho se musí èekat i nìkolik hodin, mu na vybranou: Peníze, nebo ivot! Kdy
smìjí poívat, jen pokud mají rozdìlená ne se smí jíst druhý druh. Dokonce se nesmí pocestný rezolutnì odmítl vydat svùj majekopyta a jsou zároveò pøevýkavci, vodní ani pouívat stejné nádobí na oba druhy.1 tek, rozpøáhl se, e vykoná ortel. V tom se
ivoèichové jen tehdy, pokud mají upiny Z toho vyplývá zvyk, e v ortodoxních i- vak zarazil a zanadával: enská hloupá!
a ploutve, a u ptákù jsou jmenovitì uvedeni dovských rodinách mají dvì kuchynì nebo Ona mi sbalila a milchigen meser (nù na
ti, kteøí se jíst nesmìjí.
alespoò dva døezy, dvì lednièky, dvì skøínì mléèné potraviny, který se nesmí dotknout
masa)!
Legendární se stala pøísnost jídelních
ð Dokonèení na pøedchozí strany.
pøedpisù v idovské sektì ijící v Kumránu
(hebr. chet - jx, 8 + 9 = 17). Naopak je Poznámky
u Mrtvého moøe pøed 2 000 lety. Její èlenové
1 Tak ji v Bibli: Po sedm dní budete jíst nekvaené
doporuèováno jedení medu nejen proto,
chleby. Hned prvního dne odstraníte ze svých domù
mìli tak zaito pravidlo, e jakékoli jídlo
e má symbolizovat sladký rok, ale i proto,
kvas. Kadý, kdo by od prvního do sedmého dne jedl
pøipravené mimo komunitu je neèisté, e ten,
nìco kvaeného, bude z Izraele vyobcován. (Exodus
e med (hebr. dva - vbd: 4 + 2 + 300 = 306)
kdo byl ze sekty vylouèen, èasto radìji, ne
12,15)
má stejnou hodnotu výrazu jako výraz
2 alm 136,12.
by pozøel nìco neèistého, umíral hlady.
3 Tuto symboliku uvádí u Talmud v traktátu Horajot
Otec milosrdenství (hebr. av ha-rachaZásadní otázkou ale zùstává, proè ju12a.
mím - ~ymxrh ba: 1 + 2 + 5 + 200 + 8 + 40
4 K symbolice sváteèních pokrmù viz více napø. STERN,
daismus vechna tato pravidla karutu
Marc: Svátky v ivotì idù, Vyehrad 2002.
+ 10 + 40 = 306), a právì v deseti dnech na
praktikuje. Chtìl bych zmínit pìt nejbì5 Tak u v biblické knize Zjevení 13,18 u èísla 666.
zaèátku roku se zvlá naléhavì prosí
nìjích teorií vysvìtlujících, proè vlastnì
o Boí smilování.
tyto jídelní pøedpisy v judaismu existují.
Snad ji tìchto nìkolik pøíkladù naznaDoc. ThDr. Tomá Novotný (*1952) je docentem na
èí, jak propracovaná je symbolika jídla
1. Kultické pozadí
katedøe filozofie Filozofické fakulty Ostravské univerv judaismu a jak se kadý pokrm pouívá
zity a na katedøe religionistiky Evangelické teologické
První z tìchto teorií øíká, e Izraelci mìli
fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
i k náboenskému pouèení.
n
zakázáno poívat urèitá zvíøata, protoe
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právì tato zvíøata byla nìjak spojena s pohanskými kulty okolních národù. Tak se
napø. mluví o tom, e velbloud hrál významnou roli v syrském kultu, zajíc byl posvátným u Arabù, vepø byl obìtním zvíøetem v
Kenaanu atd.2 Mou otázkou vak je, zda by
se stejnì nedaly najít podobné pøíklady
uctívání i u zvíøat, která se jíst smìla, - jako
jsou napø. býk èi ovce.
2. Symbolické dùvody a pøisouzení
kodlivých duchovních vlivù
Ji v dopise Aristea z 1.stol. ante (par. 145148, 153) pøedstavují koer zvíøata ctnosti
a nekoer nectnosti. Na nekoer zvíøatech
se pak hledají patné vlastnosti, které by
pøi poívání mohly pøejít na èlovìka. Toto
nebezpeèí je pak vidìno jako dùvod k zákazu. Stejný názor se nachází i u Filona
z Alexandrie a pak i u nìkterých církevních
otcù. Veobecnì je vak dnes tato hypotéza
zavrhována.3
3. Uèení poslunosti
Jiná teorie øíká, e vlastnì neexistuje ádný
skuteèný dùvod, proè právì ta urèitá zvíøata
jsou povaována za neèistá a nesmìjí se
poívat. Pøíkazy karutu se povaují za tzv.
chukím (pøíkazy bez udání dùvodu)4 a mají
prý za úkol nás prostì nauèit poslouchat.
Asi tak, jako vykládá Mose Mendelssohn
k výroku z Ex 23,19: Èlovìk by nemìl øíkat:
Netouím po vepøovém, nesnáím ho. Ale:
Mìl bych chu si dát vepøovou, ale mùj
Otec v nebi usoudil jinak. 5 Tato poslunost má pak být výcvikem k poslunosti
a sebeovládání i ve vech dalích oblastech
ivota.
4. Dùvody zdravotní a hygienické
Zdravotní a hygienické dùvody jsou snad
nejèastìji uvádìným ospravedlòováním
karutu. Zvlátì v racionálnì zamìøených
publikacích se uvádìjí dùkazy toho, jak
je koer strava zdravìjí a e to byla Boí
Prozøetelnost, která tak chránila svùj národ
pøed nemocemi, kdy jim bylo zakázáno
poívat napø. vepøové, které bylo prý v tehdejích dobách zvlátì rizikové.
Domnívám se
vak, e není moné dokázat, e zakázaná zvíøata jsou
skuteènì zdraví
kodlivìjí ne ta
ostatní. Navíc karut obsahuje
i dalí pøíkazy, naPeèetidlo s nápisem
koer pro potvrzení pø. zákaz jíst ovoce
nezávadnosti jídla.
ze stromu z prv-
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ních tøí úrod apod. Tìko asi bude nìkdo
dokazovat, e toto ovoce je zdraví kodlivìjí ne jiné.
Na druhou stranu je pravda, e karut
pøináel pro idovské obyvatelstvo v minulosti i urèité dùsledky zdravotní. Napø. pøi
støedovìkých epidemiích idé èasto nebyli
zasaeni, protoe se stravovali jinak ne
ostatní obyvatelé a v dùsledku pøíkazù karutu i udrovali urèitý stupeò hygieny. el,
vposledu se tato skuteènost pak èasto obrátila proti nim samotným. Tím, e neonemocnìli, byli podezøelí, a zaèaly se íøit
povìsti, e to byli právì idé, kdo otrávili
studnì, a tím zpùsobili epidemii.
Protoe vak nejsem lékaø ani dietolog,
nebudu s tak bìným zdravotnickým odùvodòováním karutu polemizovat více ne
na této úrovni. Uvedu pouze jeden pøíklad
pøíkazu karutu, který naznaèuje, e v karutu nejde pøedevím o zdraví a hygienu.
Jedná se o pokyn Talmudu, jak se zachovat, kdy spadne do vína moucha. Toto
slavné doporuèení - které se èasto pouívá
i jako symbol zlaté støední cesty - mluví
o tom, e kdy spadne moucha do vína, jistì
se kvùli tomu vechno víno nevylije. Je také
vyslovenì zakázáno mouchu dímat, aby se
z ní vechno víno vymaèkalo. Nakonec je
doporuèeno, e se má moucha s trochou
vína vyjmout a vyhodit. V kontrastu k tomu
stojí pøíkaz, který naøizuje, e kdy se vína
jen dotkne goj (tedy neid), musí se vechno
víno vylít.
Tento pøíklad nejen zpochybòuje zdravotní dùvody karutu, ale zároveò i navozuje poslední a nejpravdìpodobnìjí teorii,
proè je na karut kladen v judaismu takový
dùraz.
5. Motiv oddìlenosti
Dùraz na potøebu oddìlenosti idù od
okolního svìta a monost pouití jídelních
pøedpisù za tímto cílem vidím jako nejsilnìjí
motiv zdùrazòování karutu v idovském
prostøedí. Vyèítám to z mnohých naøízení
a pøíkazù karutu, které pøi bliím prozkoumání mají vdy stejného jmenovatele tedy oddìlení od gojù.
Toto své tvrzení bych chtìl doloit na
dvou pøíkazech karutu - nazývají se Pas
akum a Biul akum.
Kdo je akum?
Akum je akronym tøí hebrejských slov
twlzmw ~ybkwk ydbw[ (ovdej kochavim umzalot - uctívaèi hvìzd a nebeských znamení)
a pouívá se jako souborné oznaèení pro
vechny pohany. Tedy pro kadého, kdo
není id.

Koer restaurace v praském idovském
mìstì.
Foto: Ondøej Vojtíek.

Podle Jewish Encyclopedia akum není
jakýkoli neid. Na podporu svého tvrzení
encyklopedie uvádí: Kadé vydání Talmudu má na titulní stránce slavnostní prohláení souèasných rabínù, e kdekoli je
pouit termín akum nebo nokri (cizinec),
odkazuje pouze na modlosluebné národy
dávnovìku nebo ve vzdálených zemích, ale
nikdy ne na ty, kteøí vìøí v Boí zjevení
a slouí Pánu, který stvoøil nebe a Zemi, mezi
kterými chtìjí idé ít v pokoji, uznávajíce
jejich poèestnost a modlíce se za jejich
prospìch.6
Pøesto vak praxe ukazuje, e oznaèení
akum se aplikuje napø. v jídelních pøedpisech
úplnì na kadého, kdo není id. To jasnì
vyplývá i ze vech rozborù pøíkazù Pas
akum a Biul akum.
Pas akum (~wk[ tp) je chleba, který
pøipravil akum a Biul akum (~wk[ lwXyb) je
(vaøené) jídlo, pøipravené akumem. Protikladem je pak Pas Jisroel (larXy tp) a Biul
Jisroel (larXy lwXyb).
Pas akum
Pas akum (dosl. skýva akumova) je zákaz
poívat chléb, který pøipravil neid. Zajímavé
a v naem kontextu velice instruktivní jsou
dùvody uvádìné pro tento zákaz.
Podle dvou nejslavnìjích idovských
vykladaèù, nazývaných Rai a Rambam, je
dùvodem pro vyhláení obava ze smíených
manelství. Zákaz poívat chléb, který
nevyrobil id jako pøedcházení smíeným
manelstvím vykládá Rai i u textu Talmudu
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v traktátu Avoda Zara 35b. Pøekvapivì
malou roli hraje obava (i kdy i to Rai
zmiòuje), e by goj mohl do chleba, který
pøipravuje, vloit nìco trejfe (tedy to, co
není koer).
id tedy nesmí pozøít chléb, pokud ho
nepøipraví id anebo pokud z nìj nìjakým
zpùsobem neudìlá pas jisroel. To je moné
participací na jedné ze tøí sloek pøípravy.
Podle Gemary (druhá èást Talmudu, výklad
Miny) v Avoda Zara 38b jsou to tyto tøi
sloky:
1. Zapálení pece
2. Umístìní tìsta do pece
3. Dodateèné pøikládání
id participací symbolicky znázoròuje,
e nemùe pøijmout chleba, který pøipravil
goj sám. Manifestuje tím, e id je nìkdo
jiný. Platí pro nìho jiná pravidla. Participací
na výrobì se na samotném chlebu nic hygienicky ani zdravotnì nezmìní, a pøesto ho
mùe id jíst.
Diskuse o tom, co vlastnì znamená participace na pøípravì, èasto zabíhá a do neuvìøitelných 2 detailù.7 Podle nìkterých rabínù staèí, kdy id zapálí vìèný plamínek
na sporáku. Nebo staèí, kdy pøihodí klacík
do ohnì, èi sníí teplotu elektrické trouby
a zase ji zvýí.V rabínských disputacích se
pak øeí nejkurióznìjí situace, jako napø.
zda id, kdy zapne troubu, aby se ohøál,
a nevìdomky tím upeèe chleba goje, ho
mùe pak jíst.8 Takových hypotetických situací je mnoho. Vdy jde vak o to, aby se
symbolickou participací ukázalo, e není
povoleno jednodue pøijmout chléb, který
pøipravil neid.
Biul akum
Snad jetì názornìji je tato skuteènost
vyjádøena u pøíkazu Biul akum - tedy zákazu
jíst cokoliv vaøeného, co pøipraví akum.
Zvlátì zajímavé jsou
výjimky z tohoto pravidla, které nás vedou
k poznání, proè jsou
vlastnì tato pravidla
dána. Kdy budeme
sledovat logiku tìchto
pøíkazù, pochopíme,
v èem spoèívají hlavní
dùvody dodrování karutu.
id sice nesmí jíst
nic,
co uvaøil goj, ale TalStøíbrný pohár,
mud uvádí (Avoda Zara
pouívaný
idy v sobotu
38a), e je moná výjimka
a ve svátek.
v pøípadì, e se jedná
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o tzv. yx lkan (neechal chaj - to, co mùe
být snìdeno èerstvé). Kdy goj nabídne
idu nìco uvaøeného, co je vak mono
sníst, i kdyby to bylo syrové (napø. mrkev),
mùe to id pøijmout. Nemusí toti být gojovi
zavázán tím, e to uvaøil. V dùsledku toho
pak s ním nenavazuje blií kontakt.
Druhou výjimkou, kdy id smí pøijmout
potravu od goje, je to, co se nazývá nevstupuje na stùl králù - ~yklm !xlwX l[
hlw[ wnya (ejno ole al ulchan mlachim).
Logika je stejná jako v prvním pøípadì: kdy
id pøijme nìco obyèejného, nebude muset
být zavázán, nehrozí následné pøátelství
a nakonec snad dokonce smíené manelství. Mohou se tedy pøijímat prostá nezávazná jídla, ale není povoleno se nechat hostit
a navazovat tím pøátelství.
Pøedmìtem diskuse pak ale èasto zùstává, co je královské jídlo a co není. Dvì rabínské koly napø. diskutují o tom, zda se
brambory hodí na královský stùl, anebo zda
jsou v povolené kategorii. Zajímavým pøípadem jsou také sardinky, které byly povoleny pøijímat od goje jako prosté jídlo, ale
pak je zaèal anglický král jíst k snídani, a tím
se dostaly do zakázané kategorie.
Rav Shlomo Zalmen Auerbach pak zcela
jednoznaènì tvrdí,9 e zvyující se poèet
smíených manelství a asimilace idù se
dìje právì v dùsledku nedùslednosti v otázce biul akum.
Ilustrativní je i diskuse nad tím, zda se
tento zákaz vztahuje i na knìze, který se
nemùe enit a ani nemá dìti, s nimi by
mohlo dojít ke smíenému manelství.
Pøesto je nakonec zakázáno pøijímat jídlo
i od knìze kromì dvou uvedených výjimek.
Naopak povoleno je pøijímat jakoukoli
vaøenou potravu, kterou pøipraví sluka,
protoe se zde nejedná o rovnocenný vztah
a nepøedpokládá se, e by vdìènost sluce
za uvaøení potravy mohla zpùsobit nìjaké
blií vazby.
Karut a víno
Na podporu svého tvrzení, e pravidla karutu mají pøedevím za úèel oddìlit idy od
gojù, uvedu jetì skuteènost, e absolutnì
nejpøísnìjí pravidla se týkají koer vína.
Pøedpokládá se toti, e právì pøi vínì padají
bariéry a nebezpeèí vzájemného obecenství
je vìtí.10
Proto jsou pøíkazy týkající se vína tak
pøísné. Goj se vína nejen nesmí ani dotknout,
ale nesmí se dokonce ani dívat, kdy se
vyrábí. Pravidlo praví, e se goj smí lahve
vína pouívaného idy dotknout, jen pokud
je toto uzavøeno dvojím uzávìrem.

Pøísné oddìlování vak není záleitostí
jen talmudského nebo jetì pozdìjího
judaismu. U v Bibli jsou pøíkazy uvádìny
vdy ve spojitosti se svatostí (tzn. oddìleností).
Názornì je to vidìt napø. na výroku
v Lv 11,43-44: Neuvádìjte v opovrení sami
sebe pro nìjakou hemící se havì; nesmíte
se jimi poskvrnit, abyste se jimi nezneèistili.
Já jsem Hospodin, vá Bùh. Posvìte se
a buïte svatí, nebo já jsem svatý. Neposkvròujte sami sebe ádnou havìtí plazící
se po zemi. Jídelní zákony jsou tak cestou,
jak se nauèit odliování èistého od neèistého v celém ivotì a uvìdomìní si svého
postavení vyvolenosti a oddìlenosti.
Shodou okolností jsou v tomto biblickém výroku i dva hebrejské výrazy, které se
pozdìji dostaly do bìného idovského
argonu k vyjádøení pomìru k vìtinové
spoleènosti. Prvním z nich je opovrení,
ohavnost (hebr. ekes), které se pouívá
ve tvaru ikse jako oznaèení pro neidovskou dívku. Druhým je výraz poskvrnìní,
neèistota (hebr. tuma), který se pouívá
jako oznaèení køesanského kostela - tume.
Jídelní pøedpisy karutu byly tedy vdy
jedním z prostøedkù, jak si zachovat vlastní
identitu uprostøed jiných národù i uprostøed
køesanské spoleènosti. Pøísné rozpracování pravidel karutu bylo sebeobranou
pøed vlivy naruujícími integritu idovského
spoleèenství. Tato skuteènost je nìkdy formulována slovy, e jídelní pøedpisy vedou
idy do spoleènosti idù. Nejen Talmud
toti ví, e vechno se vím souvisí. A kdy
se uvolní jeden èlánek øetìzu, povolí øetìz
celý.
Tak jako v pøípadì onoho ida, který
pøiel za rabínem vyznat høích, e si pøed
jídlem neumyl ruce. Kdy se ho rabín ptal,
proè se tak stalo, pøiznal, e se stydìl, protoe nikdo jiný si ruce nemyl.11 Kdy se rabín
divil, vylo najevo, e nebyl v idovské, ale
v køesanské restauraci. Na rabínovo zdìení reagoval vysvìtlením, e nemìl na vybranou, protoe vechny idovské restaurace byly zavøené. Kdy tomu rabín nechtìl
vìøit, pøiznal, e byl toti Jom kipur.12
n

Pravopisná poznámka
V textu je ve slovì id vdy velké poèáteèní písmeno. Nerozliujeme tak mezi významem pøísluník národa a významem pøísluník náboenství.

Bibliografická poznámka
Èlánek je upravenou a zkrácenou verzí referátu, proneseného
na konferenci Náboenství a jídlo 26. 10. 2004 v Pardubicích.
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Poznámky na protìjí stranì dole.
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Spoleèenské kódy odhalují významy køesanské svátosti

KDO JE POZVÁN
K JEÍOVÌ VEÈEØI?
Pavel Hoek

Slavení Veèeøe Pánì (eucharistie) má od novozákonních dob ústøední místo v køesanské bohoslubì.
Obec Kristových následovníkù si v této svátosti pøipomíná pozemskou slubu Jeíe Krista. Liturgický
rámec slavení vychází z tzv. slov ustanovení,1 která i podle skeptických biblistù pocházejí od historického Jeíe.
èást shromádìných vìøících, ostatní radìji jako jeho slova nebudu pít z tohoto plodu
Veèeøe Pánì v køesanské tradici
nepøijímají, protoe se necítí náleitì pøi- vinné révy a do toho dne, kdy budu s vámi
Veèeøe Pánì mìla v dìjinách církve nejen praveni.5
pít kalich nový v království svého Otce.8
dùleité místo v bohoslubì, ale hrála také
Pøi dùkladném exegetickém studiu
Jeíova poslední veèeøe s uèedníky
velmi podstatnou roli v køesanské spiritua- novozákonních textù týkajících se Jeíova (vèetnì slov ustanovení) takto navazuje na
litì. Známá je napøíklad tzv. vroucí eucha- ustanovení Veèeøe Pánì a slavení této pa- jeho stolování s høíníky, tedy na jeho
ristická zbonost èeské reformace, dùraz na mátky v ranì církevních sborech vak vy- symbolické akty demonstrující Boí mico nejèastìjí pøijímání v nìkterých prou- chází najevo, e tento dùraz na Kristovu lostivé sklonìní se k lidem jakoto pøedzvìst
dech katolické duchovní obnovy, vyuívání zástupnou smrt na køíi je pouze jednou mesiáského vìku.9 V dobové idovské
hostie k magickým praktikám v lidové zbo- z nìkolika symbolických rovin. Náleité náboenské symbolice byla obrazem pøinosti atd. Otázka, jaký je symbolický význam chápání eucharistie musí zahrnovat vech- cházejícího mesiáského vìku, to jest Boeucharistie pro køesanskou zbonost, ny tyto roviny a vyhnout se tak jednostran- ího království, právì hostina, pøípadnì
ovem vùbec není jednoduchá a rùzné nosti a zplotìní.6
svatební hostina. Snad proto se hostiny,
epochy dìjin církve na ni odpovídaly rùznì.
resp. spoleèné stolování tak èasto objevují
Nemám teï na mysli teologický význam Veèeøe Pánì a budoucnost
jak v Jeíovì vyuèování, tj. v jeho obraeucharistie jakoto prostøedku milosti (svá- Pøedevím je nezbytné podtrhnout bu- zech pøicházejícího Království, tak v jeho
tosti),2 ale spíe duchovní význam, který doucnostní náboj eucharistie: komunikanti praktických symbolických èinech: Jeí
slavení veèeøe Pánì pøipisuje køesanská mají v radostném oèespiritualita.3
kávání vyhlíet druhý
Napøíklad v tradici evangelického pie- pøíchod Kristùv. Mají
tismu jsou dodnes patrné silné stopy pojetí, chápat Veèeøi Pánì jako
e ústøední symbolický význam eucharistie pøedzvìst nebeské hosje pøipomínka Kristovy smrti na køíi, resp. tiny, svatby Beránkovy,
jeho zástupné smrti za høíchy lidstva. Toto tj. jako závdavek mesiápojetí se pak odráí ve smuteèním, místy a ské budoucnosti. Mají
ponurém rázu eucharistické slavnosti. tak doslova èinit, doÚstøední dùraz je kladen na hluboké pokání kud nepøijde 7 . Ono
jakoto adekvátní pøípravu na pøijímání slùvko dokud dává
svátosti, a také na dùkladné sebezku- eucharistii eschatologicování, aby pro pøípadnou lehkomyslnost kou* dynamiku právì
èi nevyznaný høích komunikant nepøijímal
- nauka o poslednehodnì.4 V extrémním pøípadì pak pøi * eschatologie
ních vìcech èlovìka i celého
vysluhování veèeøe Pánì pøijímá pouze malá
svìta.
Poznámky
1 STERN, M.: Was ist Judentum. Frankfurt am Main: Lembeck/Bonifatius, 2002. s. 126.
2 Napø.: Starý zákon: Pøeklad s výkladem. II. 1. vyd. Praha: Kalich, 1975. s. 271.
3 Napø.: http://www.brainyencyclopedia.com/encyclopedia/k/ka/kashrut.html.
4 Himelstein, S.: The Jewish Primer, str. 183, New York, 1990.
5 Podle: DONIN, Ch. H.: Jüdisches Leben. Zürich: Morascha, 1987 (5747), str. 104.
6 http://www.jewishencyclopedia.com.
7 Napø.: Halacha Berurah. Vol. 6, Issue 3. NY: Brooklyn, str. 1-2.
8 V tomto pøípadì je konzumace povolena.
9 Halacha Berurah. Vol. 6, Issue 5. NY : Brooklyn, str. 3.
10 Nìkdy se poukazuje i na pouití vína pøi køesanských bohoslubách.
11 idé si myjí ruce zvlátním obøadným poléváním.
12 Jom kipur je jedním z nejposvátnìjích svátkù, pøi nìm se zachovává po 25 hodin absolutní
pùst od jídla i pití.
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Gustave Doré (1832-1883): Poslední veèeøe.
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t é m a
znovu a znovu pohoroval náboenské
autority své doby úèastí na hostinách
s lidmi pochybné povìsti, vyslouil si povìst milovníka hodù a pitek,10 pøítele celníkù
a høíníkù,11 èlovìka uvolnìných mravù,
který hoduje, místo aby se postil.12 Toto
skandální chování mìlo symbolizovat Boí
pøíklon k lidem: jedinou kvalifikací k úèasti
na mesiáském banketu bylo pøijmout
pozvání.13
K jasnìjímu pochopení tìchto Jeíových teologicky významných èinù bude
vhodné zamìøit pozornost na spoleèenskou
funkci stolování v tehdejí spoleènosti, jak
ji rekonstruuje sociologické a kulturnì
antropologické zkoumání novozákonní
doby.14
Toto zkoumání umoòuje pøi výkladu
zohlednit typické vzorce spoleèenského
chování v biblických dobách. Pøi výkladu
konkrétních textù je vhodné vyuít relativnì
stabilní kánony spoleèenské interakce, 15
nazývané protokoly èi kódy. Konkrétnì
v interpretaci symbolického významu
Jeíova spoleèného stolování bude namístì vyuít kód hospitality, 16 relevantní
zejména pro texty, kdy Jeí sám pùsobí
v roli hostitele,17 a také vzorec spoleèného
stolování,18 vhodný pøedevím pro texty,
kdy se Jeí spoleèné hostiny úèastní,
zatímco hostitelem mùe být nìkdo jiný.
Kód èi protokol hospitality19 byl nesmírnì
dùleitým (nepsaným) zákonem starozákonní i novozákonní spoleènosti.
Pohostinnost v Izraeli
Pro spoleènost biblických dob je pøíznaèné
úzkostlivé lpìní na udrování spoleèenského øádu.20 Lidská existence byla vystavena nejrùznìjím ohroením a nejistotám
(pøírodní podmínky, nemoci, invaze nepøátel), a øád byl jedinou zárukou bezpeèí
a orientace jednotlivce i celé spoleènosti.
Tento øád sestával z pøesnì definovaných sociálních hodnot a rolí a jejich
hierarchie. Sociální hodnoty byly èasto
definovány ve vzájemné polaritì: základní
polaritì cti a studu, resp. hanby odpovídaly
korelující polarity muské a enské domény,
èistého a neèistého, kultury a pøírody atd.
Mezi tìmito polárními hodnotami, resp. jim
pøísluejícími doménami vedly pøísné demarkaèní linie, tj. jen zcela výjimeènì
pøekroèitelné hranice. Pøísné respektování
tìchto hranic bylo naprosto nezbytné pro
spoøádaný spoleèenský ivot. Tehdejí
mentalita byla v observanci sociálního øádu
velmi konzervativní, protoe jenom tak bylo
moné udret relativní stabilitu spoleènosti.
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Hostitel a Veèeøe Pánì
Mnohé zemì jsou typické pohostinností svých obyvatel.
Málokde vak dosáhla pohostinnost a povinnosti hostitele
takového stupnì jako ve starém pøedním Orientì, tedy
v oblastech, kde vznikala Bible a kde má své koøeny køesanské náboenství.
Nìkteøí badatelé dokonce tvrdí, e zodpovìdnost hostitele la a tak daleko, e kdy pozval k sobì nìkoho ke
stolu, pøejímal za nìj zodpovìdnost ve vech oblastech. Vèetnì toho, èím se tøeba
dotyèný kdysi provinil. Kdy tedy napø. nìkdo pozval k sobì na hostinu zlodìje a ten
byl u nìj na hostinì dostien, nebyl prý za kráde potrestán onen zlodìj, ale jeho
hostitel.
Tato dobová reálie nám tak velice barvitì dokresluje smysl køesanské Veèeøe Pánì.
Kdy køesané vyznávají, e je to sám Jeí, kdo je zve k tomuto symbolickému hodu
chleba a vína, znamená to, e tím hostitel Jeí bere plnou zodpovìdnost za vechny ty,
kdo Jeho pozvání pøijmou. Vèetnì jejich prohøekù a vin. Tím je v hodu Veèeøe Pánì
vyjádøena velice názornì základní zvìst køesanství, e Jeí Kristus svojí smrtí na køíi
vzal na sebe trest, který by jinak mìli vytrpìt jednotliví høíníci.
Tomá Novotný,
grafika Dája Spalková (z knihy Drobky v chlebu ukryté, Nová nadìje 2003.

Tuto stabilitu ovem mohli naruovat
resp. potenciálnì ohroovat náhodní cestující, resp. cizinci. Spoleènost musela disponovat mechanismem, jak tuto potenciální
hrozbu nìjak zpracovat, a tím ji zaehnat.21
Tímto mechanismem byl právì kód hospitality. Jeho prostøednictvím mìl na základì
stanoveného scénáøe hostitel nabídnout
cizinci pøístøeí a stravu. Bylo ovem tøeba
projít tøemi fázemi:22 nejprve cizince vyzkouet, zda vùbec mùe být pøijat jako host.
Poté jej adoptovat do role klienta. Po dobu
návtìvy je tak mezi hostitelem a hostem
vztah patrona a klienta s oboustrannými
závazky.23 Nakonec je cizinec promìnìn,
transformován v naince, resp. je socializován v dané komunitì 24 a nadále nepøedstavuje nevypoèitatelnou hrozbu. Je tedy
transponován ze symbolické zóny vnì do
zóny uvnitø, ze zóny neèistého do zóny
èistého. Èasto se tak dìje prostøednictvím
tzv. fiktivního pøíbuzenství,25 cizinec je
inicializován, resp. adoptován v daném
spoleèenství, stává se bratrem jeho pøísluníkù.
Ne vdy mìlo ovem spoleèné stolování
tuto transformativní funkci. Spoleèné hostiny typu chabura, 26 jich se úèastnili
farizeové v Jeíových dobách, mìly naopak charakter ceremonie, tj. spoleèenské
události, která stvrzuje spoleèenský øád
vèetnì jeho ostrých demarkaèních linií.27
Takováto ceremonie mìla symbolicky
stvrdit existující sociální role a sociální
status jejich nositelù. Proto velmi záleelo
na tom, kdo byl k takovéto slavnosti pozván. Nehodný úèastník slavnosti by po-

ruil spoleèenské tabu a symbolicky by
zneèistil vechny zúèastnìné.28 I zde hraje
rozhodující roli fiktivní pøíbuzenství spolustolujících, jedná se o bratrstva sdruená
na základì sdílení hodnot a sociálního zaøazení. Platí tady tudí pøísná výbìrovost
a exkluzivita. V pojetí farizeù má tento
separatismus symbolicky odráet svatost,
tj. oddìlenost Izraele od pohanù, a jetì
úeji oddìlenost farizejù od ménì zboných
souvìrcù. 29
Jeí boøí spoleèenská tabu
Teprve ve svìtle výe uvedené symbolické
hodnoty sociální interakce vidíme význam
Jeíova uèení a jednání. Jeho stolování
s høíníky naprosto strategicky boøilo sociální konvence.30 Jeí zve ke stolu spoleèensky diskvalifikované, neèisté, kompromitované, zkrátka outsidery. Nabízí pohostinství a spoleèný stùl spoleèenské lùze,
a tím ji symbolicky transformuje v obèany
pøicházejícího Království. Jeí jako reprezentant Boího pøíklonu k lidem èiní
z cizincù bratry a sestry, ani by je pøedem
vyzkouel. Jedinou kvalifikací je pøijmout
pozvání. Jeí takto pùsobí jako patron,
ujímající se nehodných klientù, pøípadnì
jako zprostøedkovatel mezi patronem
(Otcem) a klienty.31 Na rozdíl od výbìrovosti
chabury Jeí neuznává závazné kódy
rituální èistoty a jí neèistýma rukama, neèisté jídlo, s neèistými lidmi. 32 Jeí tak
vìdomì provokuje, obrací sociální øád s jeho
ð Dokonèení
na následujících tøech stranách dole.
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Reinterpretácie významu pôstneho mesiaca odráajú spoloèenské premeny moslimských krajín

DNENÝ RAMADÁN:
KOMERCIA AJ AKTIVIZMUS
Attila Kovács
Pôst (sawm / sijám) v mesiaci ramadán (v deviatom mesiaci islamského lunárneho kalendára, v ktorom
zaèínal by zjavovaný prorokovi Muhammadovi Korán) je jedným z piatich pilierov (arkán ad-dín)
islamu, teda jedným zo základných povinností (fard) kadého moslima.
Základné ustanovenia o tomto záväzku vy- v pekulatívnej tradícii najmä právneho ným (2:184). Deti by sa mali uèi posti
slovil u Korán:
charakteru.2 Ver 187 druhej súry predo- postupne.
Poèas ramadánu by sa mali moslimi,
vetkým urèuje to, e pôst má trva od
3
ktorí
sa postia, vyhýba nie len jedlu a pitiu,
východu do západu slnka, èo je zásadný
183
Vy, kteøí vìøíte, pøedepsán vám jest
ale
aj
fajèeniu a pohlavnému styku, a dorozdiel napr. oproti podobným idovským
pùst tak jako byl ji pøedepsán tìm, kdo
konca
i
nevhodným mylienkam: Bìhem
alebo kresanským nariadeniam.
pøed vámi byli - snad budete bohabojní!
pùstu
je
také dùleité zdret se intimního
Islamská právna veda neskôr tie spres184
Postìte se jen po urèený poèet dní!
styku
i
jakéhokoli
jiného smyslného vzrunila na koho sa pôst presne vzahuje. ZjedTen z vás, kdo je nemocen anebo na
ení
nebo
rozptýlení,
protoe se doporuèuje
noduene sú to dospelí moslimovia (pod¾a
cestách, nech postí se stejný poèet dní
i
pùst
smyslových
a
tìlesných
orgánù. Pùst
konsenzu právnych kôl starí ako desa
pozdìji. Ti, kdo mohou se postit, vak
c
rovnì
znamená
nezapojovat
se
do promluv
rokov), ktorí sú duevne ( áqil) a telesne
neèiní tak, ti nech se vykoupí nakrmením
a
neposlouchat
je,
zdret
se
hnìvu
a vech
(qádir) zdraví. Nie sú povinní dodriava
jednoho chudého. Kdo vak dobrovolnì
ostatních
nectností.
Èlovìk
se
musí
chovat
pôst deti, starci, tehotné eny, alebo eny
uèiní více dobrého, bude to pøièteno k jenatolik
uválivì,
e
svým
jednáním
Boha
jen
ktoré koja, chorí, cestujúci, vykonávajúci
ho dobru. A pùst je pro vás lepí - jste-li
4
potìí.
akú prácu, alebo moslimovia vo vojne.
rozumní.
V súèasnej dobe vak tieto základné
Väèina zo spomínaných môe splni túto
185
Postním mìsícem je mìsíc ramadán,
pravidlá pre vedenie pôstu
v nìm Korán byl seslán jako vedení
poèas ramadánu nachádzame
správné pro lidi a jako vysvìtlení tohoto
v rôznych interpretáciách.
vedení a jako správné rozliení. Kdo
Nejde len o rozdielnosti spôz vás spatøí na vlastní oèi mìsíc, nech
sobené miestnymi pecifikami
se postí! Ten z vás, kdo je nemocen nebo
jednotlivých krajín, ale aj ina cestách, nech postí se stejný poèet
rokou diverzifikáciou islamu.
dní pozdìji; Bùh si pøeje vám to usnadnit
Na znaène irokej kále tak náa nechce na vás obtíné. Dodrujte plnì
jdeme jednak komercializáciu
tento poèet a chvalte Boha za to, e
(v niektorých prípadoch
správnì vás vede - snad budete vdìèní.
a laicizáciu) ramadánu
Hirá, kopec blízko Mekky. V mìsíci ramadánu v jeskyni
Korán, 2:183-185,
na jeho úboèí poèal andìl Dibríl Muhammadovi zjevovat
pod
tlakom konzumného spôpøeloil Ivan Hrbek, Odeon, Praha 1972.
slova Koránu. Bylo to podle tradice roku 610.
sobu ivota; a na druhej strane
Na túto základnú definíciu naväzujú ïalie svoju povinnos neskôr (qadá), neplatí to zas premeny ramadánu na mesiac islamupresnenia v samotnom Koráne (2: 187),1 vak pre chronicky chorých a starcov, ktorí skeho aktivizmu vo výklade niektorých
ako aj v zbierkach hadíthov a napokon pôst môu nahradi dávaním jedla chudob- radikálnych islamských hnutí.
Dokonèení èlánku z minulých stran. ny, manifestující vezahrnující missio dei.
Veèeøe Pánì tedy není jen vzpomínka na
pøísnì støeenými demarkaèními èarami Kristovo utrpení na køíi (jakkoli tato rovina
naruby. V jistém smyslu Jeí zemøel za zde jednoznaènì je!), je velkorysou nabídto, jak jedl.33
kou podílu na Boím spásném dìní, nebo
Vrátíme-li se k symbolickému významu jinými slovy, je pozváním k úèasti na meeucharistie jakoto pøedjímky hostiny siáském banketu, s výhledem do poehv pøicházejícím Království, vidíme, jak nané budoucnosti mesiáského vìku, kdy
pomýlené je jednostranné chápání Veèeøe chudí, malomocní, ebráci, celníci, prostiPánì jakoto výbìrové svátosti, nabízené tutky èi jinak rituálnì a spoleèensky diskvapouze náleitì oèitìným adeptùm. Veèeøe lifikovaní budou stolovat s Abrahamem 34
Pánì navazuje na Jeíovy symbolické èin
ð
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Bibliografická poznámka
Èlánek je upravenou a zkrácenou verzí referátu, proneseného
na konferenci Náboenství a jídlo 26. 10. 2004 v Pardubicích.
Poznámky
1 Tato slova se dochovala ve ètyøech verzích (Matou
26, 26-29, Marek 14, 22-25, Luká 22, 19-20 a 1. Korintským 23-23), odráejících pravdìpodobnì dvì tradice, pøièem k jedné patøí Luká a 1. Korintským, ke
druhé pak Matou a Marek.
2 Tj. spory o transsubstanciaci, tj pøepodstatnìní svátostných ivlù (Tomá Akvinský), remanenci, tj. zùstávání podstaty chleba a vína i po pøepodstatnìní
(Wycliff), konsubstanciaci, tj. spolupøítomnost obou
podstat (Luther), redukci eucharistické slavnosti na
symbolickou vzpomínku (Zwingli), dùraz na Ducha
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t é m a
Komercializácia a masmedializácia
ramadánu
Vplyvy globalizácie a konzumného spôsobu ivota neobili ani moslimský svet. Konzumný prístup, komercializácia, masmedializácia (najmä pokia¾ ide o elektronické
médiá) ako následky modernizácie majú
vány dopad i na spoloèenské zmeny v oblasti moslimského Blízkeho a stredného
východu. 5 Výnimkou nie sú ani niektoré
moslimské sviatky.
Túto metamorfózu ramadánu v regióne
jeden z najlepích znalcov problematiky
Walter Armburst charakterizuje ako premenu z rodinného sviatku na komerènú
a mediálnu záleitos.6 Armburst zdôrazòuje, e to niè nemení na základoch rituálnej
praxe pôstu ani samotného ramadánu a ide
len o urèité nánosy v sociálnych zvykoch
a o prirodzený produkt komunikaènej revolúcie. Zároveò vak kontatuje, e to
viedlo aj k urèitým podobnostiam mediálnej
podoby ramadánu a Vianoc.7 Jeho analýza,
zaloená najmä na rozbore programu egyptskej televízie, dobre ukazuje, ako islamské
programy8 a moslimský charakter9 televízneho programu sú èoraz formálnejie. Do
popredia sa dostávajú zábavné relácie,
súae, seriály (muslasal)10 a magazíny.
Nie je to vak pecifikom Egypta. Andreas Christmann pod¾a rozboru sýrskeho
televízneho programu kontatuje, e jazyk
a forma ramadánských relácií venovaných
islamu zostávajú strnulé a formálne, zatia¾
èo programy komerèného (a neislamského) typu vysielané poèas ramadánu pouívajú o dos flexibilnejie jazykové a vizuálne prostriedky.11
Bolo by vak predèasné a skres¾ujúce
kontatova, e komercializácia a masmedializácia ramadánu priniesli len jeho deð

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Dokonèení poznámek
z pøedchozí strany.

svatého resp. pneumatologickou pøítomnost Krista
(Calvin) atd. K této problematice viz práci Edwarda
Schillebeeckxe To èiòte na mou památku, Praha:
Vyehrad 1998, a také Stanislava Sousedíka Uèení
o eucharistii v díle M. Jana Husa, Praha: Vyehrad
1998.
Problematikou rùzných symbolických rovin eucharistické slavnosti se zabývá studie Pavla Filipi Hostina
chudých, Praha: Kalich 1991.
Srov. 1. Korintským 11, 27-30, výrazy v uvozovkách,
dosud bìné v církevní mluvì, pocházejí z kralického
pøekladu bible.
K tomuto pojetí a jeho postupnému pøekonávání viz
Filipi, Pavel: Hostina chudých, s. 5n.
Nìkteré z tìchto rovin (napø. dùraz na spoleèenství, diakonii atd.) ponechávám v tomto pøíspìvku stranou.
1. Korintským 11, 26.
Matou 26, 29.
Viz Filipi, Pavel: Hostina chudých, s. 12.
Matou 11, 19, Luká 7, 34.
Marek 2, 15-17.
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islamizáciu. Okrem zábavných, neislamských relácií ramadán toti tie ponúka
iroký poèet islamskych programov. Napriek pouívaniu znaène formálneho jazyka
dávajú tomuto moslimskému sviatku novú
perspektívu. Ved¾a preruovania vysielania
v dobe adhámu* alebo v èase zaèiatku
a konca pôstu, prenosov piatkových kázní (chutba) z meít a predèítavania (qirá)
Koránu sa jedná najmä o nasledujúce typy
ramadanských programov:
 historické (alebo pseudohistorické12) hrané a kreslené filmy a seriály,
 veèerné náboenské magazíny, kvízy
a debaty.
Vo vysielaní niektorých staníc, akou je
napr. satelitná televízia libanonského radikálneho icítskeho hnutia Hizballáh al-Manár (Maják), tieto programy môu by dokonca prevaujúce.

* adhám - volání k modlitbì

o skutoènos, e nieko¾ko významných
bitiek, ktoré skonèili víazstvom moslimov
sa uskutoènilo v mesiaci ramadán.14 Pod¾a
egyptského cálima (náboenského znalca)
dr. Fuáda Muchajmara15 to bola napr. bitka
u Badr (r. 624), dobytie Mekky Muhammadom (r. 630), dobytie al-Andalusu (r. 711),
mnohé víazstvá Saladina nad kriiakmi,
bitka u cAjn Dálút (r. 1260), kde zvíazilo
nad Mongolmi mamlúcke vojsko a napokon
víazstvo Arabov nad Izraelom r. 1973.16
Preto je ramadán vo formulácii radikálnych teoretikov a kazate¾ov oznaèovaný za
mesiac víazstva (...) a vy, ó moslimi ste tí,
èo ho v to premeníte!17 V prípade niektorých palestínskych moslimov, najmä stúpencov radikálnych islamských hnutí
Hamás a Palestínsky islamsky dihád,18 sa
ramadán spája tie s bojom a víazstvom
nad Izraelom.
No proti-izraelské a antisemitské prvky
spojené s ramadánom a peciálne ramadanským dihádom nie sú pecifikom
palestínskeho prostredia. Napríklad mylienka uèini posledný piatok ramadánu
Dòom Jeruzalema (Jawm al-Quds) pochádza od iránskeho vodcu ájatolláha
Rúcholláha Chomejního. Celá radikálna
í c itská propaganda poèas ramadánu,
najmä v podobe, ako ju prezentuje hnutie
Hizballáh, je silne antisemitská a zameraná
na palestínsko-izraelský konflikt. Mylienka
bojkotu izraelských firiem, teda produktov
tých multinacionálnych firiem, ktoré pod¾a
formulácie radikálnych islamistov otvorene
uzatvárajú obchody s Izraelom alebo majú
v Izraeli svoje zastúpenia, pravdepodobne
tie pochádza z Iránu.19
Súèasou islamského aktivizmu v mesiaci ramadán môe by ved¾a pravidelnej
návtevy meity, úzkostlivého dodrovania

12 Marek 3, 18-22.
13 Filipi, Pavel: Hostina chudých, s. 29n.
14 Standardní historicko-kritický pøístup k biblistice má
své nesporné výhody, zejména pøísnou vìdeckou metodologii, zabraòující exegetické svévoli. Exaktní metodologie vak vdycky znamená jistou redukci íøe zábìru: zornému poli historicko-kritické metody unikají
nìkteré dùleité souvislosti, nezbytné pro adekvátní
interpretaci textu. Øada biblistù se v poslední dobì pokouí obohatit exegezi o údaje získané sociologickými
a antropologickými metodami bádání. (O pøednostech
tohoto pojetí ve vztahu k pojetí tradiènímu viz Malina,
Bruce: The Received View and What It cannot Do: III
John and Hospitality, Semeia 35, s. 171-189, a také
Neyrey, Jerome (ed.), The Social World of Luke-Acts,
Peabody: Hendrickson Publishers, 1991, s. xii a násl.)
V zásadì jde o to zaøadit jednotlivé texty do socioekonomického a kulturnì antropologického kontextu.
(K této metodì, jejímu vývoji, monostem a mezím viz
napø. práci Wilson, Robert: Sociological Approach to
the Old Testament, Philadelphia: Fortress Press, 1984).
S vyuitím etnografických údajù získaných studiem
spoleèností strukturálnì podobných spoleènosti starozákonní a novozákonní kultury (tj. pøedevím tradiè-

ních støedomoøských spoleèností) vytváøejí tito badatelé
modely sociální interakce, které mohou vnést nové svìtlo
do výkladu biblických textù. (O legitimitì tohoto postupu
viz Hobbs, Raymond, Man, Woman, and Hospitality 2 Kings 4:8-34, Bulletin Biblical Theology 23/1993,
s. 92, a také Wilson, Robert: Sociological Approach ,
s. 20-21).
Postupnì se takto stabilizují výkladové modely, zaloené
na rekonstrukci sloité sítì sociálních hodnot a vazeb,
zvykových vzorcù chování, spoleèenského uspoøádání,
sociálních rolí a konvencí, nepøekroèitelných tabu atd.
Tyto výkladové modely mají charakter hypotézy, která je
otevøena neustálé verifikaci a upøesòování. Jedná se
o heuristické nástroje, zachycující souvislosti a významy,
které standardní historicko-kritické metodì unikají. (K tomu viz Malina, Bruce: The Received View , s. 175,
a také Wilson, Robert: Sociological Approach , s. 7).
Vyuití etnografických údajù získaných studiem souèasných tradièních støedomoøských komunit ovem naráí
na jistá omezení: kadá spoleènost je v jistém smyslu
jedineèná, a navíc zde èelíme propasti mnoha staletí mezi
biblickou kulturou a dneními tradièními spoleènostmi.
Nicménì se zdá, e základní vzorce sociální dynamiky jsou
v tradièních spoleènostech relativnì stabilní. Rozhodnì

Ramadán ako mesiac dihádu
Najvýraznejie posuny v interpretácii ramadánu - a nielen pokia¾ ide o médiá - sú späté
s radikálnymi islamskymi aktivistickými
hnutiami, najmä s ich výkladom pôstneho
mesiaca moslimov ako obdobím dihádu.
Nie je to celkom nová mylienka a pokia¾ sa
dihád interpretuje prvotne ako vnútorná
snaha moslimov ku zmene k lepiemu,13 nie
je to ani pecifikom islamskeho radikalizmu.
Mylienka dihádu je teda s pôstom úzko
spojená, no zjednoduený výklad ramadánu ako mesiaca ozbrojeného dihádu
(dihád bis-sajf, doslova: dihád s meèom) je u produktom radikálnych islamskych hnutí èi teoretikov.
Argumentácia, ktorá spojuje ramadán
a pôst v prejavoch islamskych aktivistov
s ozbrojeným dihádom, sa opiera napr.
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islamských predpisov a vonkajích znakov
(islamské obleèenie, atka, závoj, pokrývka hlavy, spôsob nosenia brady) práve bojkot izraelských výrobkov alebo úèas na
demontráciách k príleitosti Dòa Jeruzalema. 20 V ojedinelých prípadoch aj úèas
na ozbrojených aktivitách zameraných proti
tým, ktorých radikálna islamistická ideológia
oznaèuje za nepriate¾ov islamu.
ako spojite¾né
Zásadné zmeny, ktoré nastali v dôsledku reinterpretácií ramadánu, spôsobili, e ved¾a
seba niekedy nájdeme ako spojite¾né
prvky: prejavy puritánstva a nekompromisnosti, ktoré sa týkajú napr. dodrovania
pôstu alebo stravovania, èi masmedializáciu
ramadánu v podobe islamskych relácií,
a ved¾a toho také prejavy komercie, ako sú
ramadánske darèeky, poh¾adnice, e-maily
a SMS správy. Keï sa pozrieme napr. na
spomínané ramadánske poh¾adnice na
jednej z internetových stránok, vidíme
ved¾a seba znaène odliné e-pozdravy: na
jednej je ver Koránu a Jeruzalem, na druhej
zas výzva k bojkotu izraelských výrobkov
a na tretej ... tam je roztomilá maèièka v pozadí s Mekkou a s prianím: Eid mubarak
(cíd mubárak, teda poehnaný sviatok).21
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Bibliografická poznámka
Èlánek je upravenou a zkrácenou verzí referátu, proneseného
na konferenci Náboenství a jídlo 26. 10. v Pardubicích.
Poznámky
1 Nie vak vetky miesta Koránu, ktoré hovoria o pôste,
sa vzahujú k ramadánu! Aspoò niektoré: pôst za neúmyselné zabitie 4:92; za poruenie prísahy 5:89; za
lov v stave ihrámu 5:95; za pouitie pohanskej formuly
pre rozvod 58:4. Porovnaj: Wagtendonk, Kees: Fasting
in the Koran, Leiden: E.J. Brill, 1968.
2 Je nieko¾ko moslimských rukovätí pre správne vedenie
pôstu. Ja vychádzam z: Al-Ghazzâlî, Abû Hâmid: The
Mysteries of Fasting, Lahore: Sh. Muhammad Ashraf
Publishing 1992.
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jsou si tyto komunity vzájemnì mnohem blií, ne je
kterákoli z nich vùèi moderní industrializované individualistické kultuøe Západu. Výkladové modely zaloené na etnografii, sociologii a kulturní antropologii
tak mohou moderního západního vykladaèe upozornit
na jeho vlastní (zpravidla nereflektované) západní kulturou podmínìné pøedporozumìní. (K této funkci zmínìné metody viz Malina, Bruce: The Received View ,
s. 175, a také Wilson, Robert: Sociological Approach ,
s. 4-5).
K tomu viz Hobbs, Raymond: Man, Woman ,
s. 91n.
Viz vedle zmínìných èlánkù B. Maliny a R. Hobbse
èlánky Victora Matthewse Hospitality and Hostility
in Judges 4, Biblical Theology Bulletin 21/1991, kde
uvádí protokol hospitality, a Hospitality and Hostility
in Genesis 19 and Judges 19, Biblical Theology
Bulletin 22/1992, kde tento model dále aplikuje.
Napø. perikopy o nasycení zástupù Marek 6,35-43, 8, 110, Matou 14, 15-21, 15, 32-39, Luká 9, 12-17
a Jan 6, 1-15.
Viz sta Jerome Neyreye Ceremonies in Luke-Acts: The
Case of Meals and Table-Fellowship In Neyrey, Jerome
(ed.), The Social World of Luke-Acts, s. 361-387.
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17 Z prejavu ajcha dr. Bakra cAbd ar-Razzáqa as-SaPod¾a iroko rozírenej moslimskej tradície je hramarráího v bagdadskej meite Matky vetkých bitiek,
nièný okamik vtedy, keï sa dá vo¾ným okom rozlíi
predneseného 8. 11. 2002. Citované v: Ramadan Serod seba èierna a biela ni, dnes sa to - samozejme - urèuje
mon from Iraq, The Middle East Media Research Instis pomocou modernej technológie na minútu presne pre
tute (MEMRI), Special Dispatch Series no. 438,
kadé dané geografické miesto.
http://www.memri.org/ (8. 11. 2002).
Haeri, ajch Fadhlalla: Základy islámu, Praha: Votobia
18 Najmä vojenských krídiel týchto hnutí (Katáib a1996, s. 62.
ahíd cIzz ad-Dín al-Qassám / Brigády muèeníka cIzz
Vynikajúcou prácou o problematike je: Armbrust, Walad-Dín al-Qassáma a Sirájá al-Quds / Falangy Jeruzater: Mass Mediations. New Approaches to Popular
lema), ale aj vojenského krídla (Katáib a-uhadá alCulture in the Middle East and Beyond, Berkeley - Los
Aqsá / Brigády muèeníkov al-Aqsá) sekulárneho
Angeles: University of California Press 2000.
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Armbrust, Walter: The Riddle of Ramadan: Media,
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Consumer Culture and the Christmas-ization of
stanovisko) vydanými k takýmto úèelom prevaujú
a Muslim Holiday, Georgetown: Center for Contemporaícitskí uèenci: cAlí al-Chameneí, najvyí ájatolláh
ry Arab Studies 2000, s. 2.
Iránu, ájatolláh Muhammad Husajn Fadlulláh, duIbidem.
chovný vodca Hizballáhu, ájatolláh cAlí as-Sistání
Preruovanie vysielania v dobe adhámu alebo v èase
z Iraku a len jeden sunnitský radikálny ajch: Júsuf alzaèiatku (sahúr) a konca pôstu (iftár), náboenské
Qaradáwí. Ich fatwy pozri na: http://www.inminds.co.
magazíny, prenosy piatkových prejavov (chutba) z meít,
uk/boycott-fatwas.html (5. 10. 2004).
a pod. Pozri niie.
20 Tie sa konajú nielen v moslimských krajinách (najväèie
Podiel redaktorov a hlásate¾ov v tradiènom moslimasi v Iráne a najmä v Bejrúte v podobe pochodu a vojenskom obleèení, a pod.
skej prehliadky Hizballáhu), ale aj na Západe (napr. kaPozri: Abu-Lughob, Lila: Finding Place for Islam:
doroène v Londýne).
Egyptian Television Serials and the National Interest,
21 Pozri: http://www.inminds.co.uk/ (5. 10. 2004).
Public culture, 5/1993, s. 493-513.
Christmann, Andreas: An Invented Piety: Ramadan on
Attila Kovács (*1973) dokonèil doktorské túdium na
Syrian TV, DISKUS, 4/1996, on-line ed.: http://www.
Katedre porovnávacej religionistiky Univerzity Komenuni-marburg.de/religionswissenschaft/journal/diskus/
skeho v Bratislave, kde pôsobí ako odborný asistent.
christmann.html (22. 10. 2004)
Zaoberá sa problematikou súèasného islamu, islamského
Ako príklad by sa dal uvies dokument iránskej
radikalizmu, vzahom islamu a modernej technológie
tátnej televízie o Protokoloch sionských mudrcov,
a vizuálnym islamom.
vysielaný v prvých dòoch ramadánu v r. 1425 H. / 2004
n.l., alebo antisemitský
seriál a-atát (Diaspora), vysielaný stanicou
al-Manár na ramadán
rok predtým.
Dihád srdcom (dihád
bil-qalb, neustálé prohlubování osobní zbonosti, pøemáhání høíchu
a pokouení) alebo dihád rukou (dihád biljad, dobroèinnost). - Pozri Mendel, Milo: Dihád. Islámské koncepce
iøení víry, Brno: Atlantis, 1997, s. 26.
Neznamená to vak, e by
moslimi neutrpeli aj niektoré poráky v tomto
mesiaci.
Pôsobí na univerzite alAzhar a je generálnym
sekretárom Egyptskej
asociácie pre arícu.
Jeden z praských obchodù s halál potravinami, tedy s tìmi, které
Jeho názory pozri na:
islám dovoluje.
Foto: Zdenìk Vojtíek
http://www.lailatalqadr.
com/ (21. 11. 2001).

19 K protokolu hospitality viz Matthews V., Benjamin,
Don: Social World of Ancient Israel, Peabody: Hendrickson Publishers 1993, s. 82-87.
20 K následujícímu viz Pilch, John a Malina, Bruce (ed.):
Biblical Social Values and Their Meaning, Peabody:
Hendrickson Publishers, 1993, s. xiii-xxxix, a také
Matthews, Victor a Benjamin, Don: Social World ,
s. xiii-xx.
21 Matthews, Victor a Benjamin, Don: Social World ,
s. 82
22 K tìmto tøem fázím viz Pilch, John a Malina, Bruce (ed.):
Biblical Social Values , s. 104nn.
23 Matthews, Victor a Benjamin, Don: Social World ,
s. 85, a také Pilch, John a Malina, Bruce (ed.): Biblical
Social Values , s. 104..
24 Matthews, Victor: Hospitality and Hostility in Judges
4, s. 14.
25 Hobbs, Raymond: Man, Woman , s. 98.
26 Viz Filipi, Pavel: Hostina chudých, s. 27n.
27 Neyrey, Jerome: Ceremonies in Luke-Acts , s. 361363.
28 Stopy této exkluzivity spoleèného stolování nacházíme
v apotolském napomenutí s takovým ani nejezte,
1. Korintským 5, 11, a dále ve slovech Nemùete mít

29
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34

úèast na stolu Pánì i na stolu démonù , 1. Korintským 10, 21.
Neyrey, Jerome: Ceremonies in Luke-Acts , s. 384.
Viz k tomu Rohrbaugh, Richard: The Pre-industrial
City in Luke-Acts: Urban Social Relations In Neyrey, Jerome (ed.), The Social World of Luke-Acts,
s. 137nn. Viz té Neyrey, Jerome: Ceremonies in LukeActs , s. 378.
Neyrey, Jerome: Ceremonies in Luke-Acts , s. 373.
Tento revoluèní náboj raného køesanství je názornì
popsán v epizodì o obrácení Kornélia v knize Skutkù,
kap. 10, kde je symbolicky spojena relativizace pravidel koer stravy s relativizací hranic mezi èistým
a neèistým lidem (idy a pohany).
Karris, Robert: Poor and Rich: The Lukan Sitz im
Leben In Talbert C.H. (ed.): Perspectives on LukeActs, New York: Paulist Press, 1978, s. 70.
Matou 8, 11, Matou 21, 31.

Pavel Hoek, Th.D., (*19xx) pøednáí religionistiku na
Evangelické teologické fakultì UK a teologii a etiku
na Evangelikálním teologickém semináøi.
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Oddaný Kriny uctieva Najvyiu Osobnos Bostva tie náleitou prípravou jedlá

PRASÁDAM
AKO BOHOSLUBA
Miroslava Bryndzová

Uèenie o obetovaní jedla má vo filozofii Medzinárodnej spoloènosti pre vedomie Krinu (hnutí Hare
Krina) ve¾mi významné miesto a Krinov oddaný prijíma jedlo výhradne vo forme prasádam, teda
Boej milosti, vo forme jedla, ktoré bolo obetované Najvyej Osobnosti Bostva.
V oddanom nemá by ani stopy po nejakom
nama om vinu-padája krina-prethája bhu-talé
osobnom záujme.
rímate bhaktivédanta-svámin iti námine
namaste sarasvate déve gaura-vani-praèáriné
Jedlo ako obe
nirviéa-unjavádi-pasèatja-déa- táriné
Obetovanie jedla je ve¾mi dôleité. Veriaci
Mantra, ktorú Krinovi oddaní prednáajú pri obetovaní jedla. V preklade znamená:
ním vyjadruje svoju vieru, lásku, vïaku
Hlboko sa klaniam Jeho Boskej Milosti A. È. Bhaktivédantovi Svámímu Prabhua oddanos Krinovi, demontruje tým
pádovi, ktorý je ve¾mi milý rí Krinovi, pretoe sa odovzdal Jeho lotosovým nohám.
vedomie svojej závislosti od Krinu. Krina
Hlboko sa klaniam vám, duchovný uèite¾, sluobník Bhaktisiddhantu Sarasvatí
pod¾a oddaných niè nepotrebuje a jediné,
Gosvámího. Milostivo rozirujete posolstvo rí Èaitanjadévu a vyslobodzujete
èo pri obetovaní prijíma, je práve táto èistá
západné krajiny, ktoré sú plné impersonalizmu a voidizmu.
a oddaná láskyplná sluba Bohu, bhakti.
S tým súvisí aj údajný základ védskeho
Stravovací model vainavov (oddaných huby, cesnak, cibu¾a, pór, káva, èaj apod., uèenia: vetko pochádza od Krinu, Krina
Kriny) je nielen príkladom sociálneho pretoe sú písmami zaradené na úroveò sa stará o vetky svoje stvorenia a veriaci
a náboenského správania èlenov tejto ko- nevedomosti a váne. Dôleité je predo- by mu mali vetko ponúknu naspä pre
munity, ale je aj obrazom toho, ako prijímanie vetkým to, e Krina je vegetarián, a preto jeho poteenie. To je vraj aj cesta k oslopotravy a hlad súvisia s pocitom vtele- sú aj jeho oddaní vegetariáni. Väèiu rolu bodeniu due z hmotného naviazania. ríla
nosti ¾udskej due, s uvedomením si seba ako vetky ekonomické, ekologické, zdra- Prabhupáda, áèarja Medzinárodnej spoloèv univerze, s mnostvom emócií, s kultúr- votné aj etické zdôvodnenia vegetariánstva nosti pre vedomie Krinu, pokladal prijínymi vzorcami a náboenskými predsta- hrá nevyhnutnos riadi sa Boím príka- manie prasádam za jeden zo základných
vami. Krina v Bhagavad-Gíte 15.15 hovorí: zom. Podstatou uèenia Krinu je pochop princípov oddanej sluby a kuchyòu za rozSarvasya cáham hrdi sannivisto: Sídlim ma a napodobni ma.2 Krina má slúi írenie chrámového oltára; varenie pre
v srdciach vetkých.1 Základná mylienka Ardunovi ako vzor. Len plnením príkazov Krinu charakterizoval ako meditáciu.
Teda uèenie Hare Krina sa tu odvoláva
uèenia Hare Krina teda je nie som toto a napodobòovaním môe nájs zmysel
na
védy,
v ktorých je obe pokladaná za
telo, som dua, ktorá je èasou Boha. A to ivota. Dôleitým faktom vak je aj to, e
hlavný
prejav
zbonosti. No vainavovia
nachádza svoj odraz vo vetkých záleitos- oddaný sa pritom nesmie pripútava k svozdôrazòujú
predovetkým
jej duchovný
tiach kadodenného ivota oddaných - aj jim èinom, ani k zmyslovým pôitkom - ani
rozmer.
Tým,
e
oddaný
varí
pre Krinu,
v jedení.
k tým, ktoré súvisia s prípravou a konzusnaí
sa
uspokoji
svoje
obyèajné
túby
máciou potravy. Aj preto musí jedlo obetouspokojením
transcendentálnych
zmysPríprava jedla je bohoslubou
va.
Základným princípom v prístupe k jedlu
Okrem toho sa musí oddaný vyhýba aj lov Krinu. Krina naopak zase prirodzene
v pojatí vainavov je, e jeho príprava aj takému jedlu, ktoré nepripravil sám alebo chce uspokojova èisté túby svojich odkonzumácia sú bohoslubou. Preto sa riadia niektorý iný oddaný. Toti pod¾a Krino- daných. Takto sa údajne môu veriaci
prísnymi predpismi, ktoré sa týkajú pouí- vých veriacich jedlo poèas varenia do seba zbavi aj hrienych reakcií, ktoré poèas
vaných surovín, udriavania èistoty (rituál- priberá mylienky a energie kuchára, a tak ivota nazbierali - poívajú karmy zbavenú
nej aj fyzickej), upriamovania mysle na hrozí riziko kontaminácie potravy negatív- potravu.
Podstatou Krina-prasádam je, e predKrinu, samotného aktu obetovania, odevu, nymi materialistickými energiami. Take
stavuje
Krinovu milos, priazeò, ktorú svov ktorom oddaný varí a taktie kultúry práve tak dôleité, ako je výber ingrediencií
jim
oddaným
poskytuje tým, e sa jeho pery
stolovania. Okrem toho obetované jedlo je pouívaných vainavami, je aj vedomie
dotknú
ponúkaného
pokrmu. Oddaní veria,
zároveò aj významným prostriedkom pri kuchára.
e
Krina
tak
svojimi
neobmedzenými
írení ideí hnutia.
Aby sa naplnil zmysel obetovania, je
energiami
premení
hmotnú
energiu na
V prvom rade tu platí, e oddaný nesmie prísne zakázané jedlo poèas varenia ochutduchovnú
a
obohatí
ponúkanú
potravu
poíva iadne mäso, vajcia a omamné látky, náva. Prvý, kto si na jedle pochutí, musí
o
transcendentálne
vlastnosti,
ktoré
majú
ale má sa vyvarova aj niektorým iným, by Krina. Vetko toti patrí Krinovi
moc
vyvola
v
konzumentovi
túbu
po
u nás bene pouívaným, potravinám, ako a vetko má by pouité v jeho záujme.
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Bohu a duchovnom poznaní a povznies ho
do duchovnej oblasti. Prasádam zduchovòuje zmysly a prirodzene ich zamestnáva v duchovných èinnostiach. Chu je
pokladaná za najzradnejí a najaie
ovládate¾ný zo zmyslov. Chu nikdy nie je
moné plne uspokoji. Zároveò ale Krinabhakti zaèína od jazyka. S jeho pomocou je
moné spieva Hare Krina mahámantru
a ochutnáva Krinovo prasádam.3 Pojedaním len Krina-prasádam je vraj moné
jazyk automaticky ovládnu. Tak sa
prijímanie len obetovaného jedla stáva aj
odriekaním, no odriekaním, ktoré je zároveò
aj príjemné. To je oná vyia chu. Oddaní
hovoria, e nejde jednoducho len o iný
kulinársky výber. Je to spôsob ivota, vedomie, ktoré predstavuje duchovné astie
a rados.
Teda pod¾a viery vainavov ich pán,
Krina, zo súcitu k duiam uväzneným
v tomto svete, prichádza v podobe prasádam, aby ho ¾udia mohli pozna púhym
jedením. Tak sa Krina-prasádam nelíi od
Krinu samotného a oddaný ho má preto
nie len jednoducho jes. Má ho uctieva,
pretoe nie je obyèajnou potravou.
V tomto oh¾ade je moné prasádam
prirovna ku kresanskej hostii, ktorá predstavuje zmiernu, výkupnú alebo oèistnú
obe. Pri omi obetovaný chlieb mení svoju
podstatu - mení sa na telo Kristovo. Podobnos môeme pozorova aj v adorácii ve¾kej
hostie veriacimi, keï je pri sviatoèných
príleitostiach hostia vloená do montrancie a kòaz òou ude¾uje poehnanie.
pecifiká vainavov
Porovnanie stravovacích modelov rôznych
náboenstviev ukazuje pecifiká vinuizmu
v tej podobe, v akej je reprezentovaný na
Západe hnutím Hare Krina.
Judaizmus síce vyaduje dodriavanie
ve¾mi prísnych predpisov pri výbere a príprave jedla a jedlo tu zohráva významnú
úlohu ako nosite¾ náboenského zmyslu
(stôl je ekvivalentom oltára a centrom interakcie s Bohom), no transformácia prijímaného jedla sa obmedzuje na jeho poehnanie
a poïakovanie zaò - t.j. na berachu. Beracha
jedlo v skutoènosti neprepodstatòuje
a vyslovuje sa aj pri mnohých iných príleitostiach. Jednotlivé potraviny, najmä na
sviatoènom stole, sú chápané ako symbol
(horké byliny pri Pesachu symbolizujú horkos otroctva, maces symbolizuje uponáh¾anos pri exode z Egypta atd.). Svoju podstatu nemenia a ich úlohou je len nieèo
evokova, pripomína a poukazova.
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Vegetariánské restaurace provozují oddaní Krny vude na svìtì.

V kresanstve sa prijímaný chlieb a víno
skutoène prepodstatòujú - menia sa na
telo a krv Kristovu. Ich prijímanie je vak
vyhradené len pre urèitú príleitos, pre
omu. Prijímajúci musí okrem toho spåòa
isté kritériá ako krst a rozhreenie - musí by
v stave posväcujúcej milosti (po spáchaní
smrte¾ného hriechu je prijatie hostie svätokrádeou). Na ostatné jedlo veriaceho kresana sa transsubstanciácia nevzahuje.
Krinovi oddaní ale prijímajú výhradne
prepodstatnené jedlo, v ktorom je Krina
reálne prítomný svojimi energiami. Veriacemu umoòuje duchovné pozdvihnutie.
Okrem toho prasádam má údajne moc
duchovne pozdvihnú nielen samotných
Krinových oddaných, ale úplne kadého.
Ponúkanie prasádam je preto aj dôleitou
súèasou vainavskej etikety a ríla Prabhupáda kládol ve¾ký dôraz na to, aby oddaní návtevníkov chrámov ihneï pohostili.
Jeho rozdávanie pokladal za dôleitú súèas
vedomia Krinu. Oddaní pritom zdôrazòujú,
e poskytujú viac ako jedlo. Jedlo sa tu toti
vdy spája s filozofiou a slúi tak ako významný misijný prostriedok.
Pobyt vainavov v tomto svete by mal
by úplne upriamený na jeho duchovný
aspekt, oddanú slubu Bohu. Jedným z prostriedkov oddanej sluby je aj prijímanie
výluène prepodstatneného jedla. Tým
akoby ete naliehavejie ako idia èi kresania zdôrazòujú, e ich ivoty smerujú
bezvýhradne k Bohu. Sú presvedèení, e
vetko hmotné je moné vyui v slube
Krinovi. Tak vraj môe svet opä nadobudnú svoju duchovnú povahu a oddaný
tak môe zotrváva v styku s duchovnou
energiou, napriek tomu, e zdanlivo jedná
v hmotnej sfére. V obetovaní a prepodstatnení jedla na prasádam sa tým odráa prianie
rílu Prabhupádu premeni èo najväèiu
èas hmotného sveta vo svet duchovný.4
Úlohou Krinovho oddaného je uctieva Najvyiu Osobnos Bostva náleitým vykonávaním predpísaných povinností. Tak bude Krina uspokojený, èo je
koneèný cie¾ vetkých èinností oddaného,

Foto: Ondøej Vojtíek.

a výsledkom bude jeho návrat do duchovného sveta a oslobodenie od utrpenia.
V idovsko-kresanskom poòatí i v poòatí oddaných Kriny je tak zrete¾ná snaha
zladi vetko so zavedeným zákonom
Boím, zmeni svoje kadodenné povinnosti
a èinnosti na záitok poehnania a osvietenia. Premeni vedné èinnosti na èinnosti
rituálne; snaha, aby dua v kadodennom
konaní nala prostriedok k nadviazaniu
dôverného styku s boskou podstatou.
Svojráz i prispôsobenie
V jedálnych praktikách vychádza gaudijský
vinuizmus (na Západe hnutí Hare Krina)
zo starých védskych a hinduistických predpisov, no predstavuje tu aj urèitý posun.
Zdôrazòuje toti isté aspekty, ktoré vo vinuizme v Indii, na domácej pôde, mono nie
sú a tak striktne dodriavané. O mnohé
ïalie aspekty vinuistické stravovacie
praktiky urèite aj obohatil. Príèina môe spoèíva v smerovaní Krinových oddaných
k sebakontrole a ovládaniu svojich èinov,
emócií a mylienok, v ich snahe kultivova
svoje prejavy s cie¾om úplného odovzdania
sa Bohu.
Prostredníctvom dodriavania istých
predpisov a zákazov vzahujúcich sa na
jedlo sa utvára a potvrdzuje aj identita
a integrita komunity. Kultúrna odlinos
èlenov hnutia Haré Krina je zjavná nielen
v ich náboenskom prejave, spôsobe ivota,
odeve, ale samozrejme aj v stravovacích
praktikách, ktoré k pecifikám kultúry jednoznaène patria. V západnej spoloènosti, ktorá
má svoje vlastné zvyky a tradície, sa usilujú
dodriava zvyky a normy stároèia fungujúce v úplne odlinom prostredí Indie. Preto
je pochopite¾né, e keï Svámi Prabhupáda
priiel do Ameriky, aby íril svoje indické
uèenie a indický spôsob ivota, musel ho
v istých oh¾adoch prispôsobi novým pomerom.
Èlenovia hnutia Hare Krina sa prostredníctvom peciálneho stravovacieho
ð

Dokonèení na dalí stranì dole.
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Propagace vegetariánství na souèasné èeské náboenské scénì

NÁBOENSTVÍ
A VEGETARIÁNSTVÍ
Jan astný

Vegetariánství má tradici ji od antiky, mnoho ze známých antických filosofù bylo vegetariány, jmenujme
z nich alespoò Pythagora. Novìji byli vegetariány napø. Leonardo da Vinci, P. B. Shelley, G.B. Shaw,
L. N. Tolstoj èi Albert Schweitzer.
Mezi duchovními smìry je vegetariánNovodobì se za poèátek vegetariánství
povauje rok 1847, kdy lidem odmítajícím ství docela oblíbené. Má toti nádech nìmaso britská Vegetariánská spoleènost dala èeho tajemného nebo výjimeèného. Mùe
oznaèení vegetariáni. Krátce po té se být bráno i jako výsada nebo vítìzství nad
vegetariánství objevilo i v Èechách a ji za chutìmi. Guru, který by se ivil masem - tedy
Rakousko Uherska vznikaly první spolky kusy mrtvol - nepùsobí tak vìrohodnì jako
na jeho propagaci. Za první republiky jej asketa odøíkající si pro vyí cíle tradièní
propagoval napøíklad i známý humanista potravu. Svou roli zde mùe hrát i to, e
Pøemysl Pitter. Jen výjimeènì tehdy u nás zmatenosti nuceného zaèáteèníka - vegemìlo nádech kultu. Hlavní motivy pro tariána lze vyuít. Najednou toti neví, co
vegetariánství byly etické a zdravotní. A jíst a co vaøit, a mùe tak pøijít i o sociální
za komunismu - pro který bylo vegetarián- vazby, take je jetì snadnìji manipuloství krajnì podezøelé - se nesmìlo rozvíjet. vatelný.
Které náboenské spoleènosti vegetaVegetariánské organizace byly zakázány
a bylo proto i ponìkud zapomenuto. Po riánství praktikují èi propagují?
pøevratu v roce 1989 se zde zaèaly objevovat
nové duchovní smìry propagující i vegeta- Køesané
riánství. Vegetariáni, kteøí nejedí maso z dù- Mezi køesany, kteøí odmítali maso nalezvodù etických nebo zdravotních tím byli
ponìkud zastínìni a nejsou tolik slyet.
vzorca zároveò vymedzujú aj voèi ostatnému svetu. Participácia na príprave
a konzumácii jedla je dôleitou manifestáciou inkorporácie jednotlivca do
skupiny. Úèastníci spoloènej hostiny
predstavujú rovnakú potravinovú kultúru, a to ich spája. Prijímajú tie isté
substancie, ktoré tvoria ich samých. Krinovi oddaní sa takýmto spôsobom snaia poukáza aj na to, e vetky ivé
bytosti sú si rovné, e vetky sú deti
jedného Boha.
n
Poznámky
1 Prabhupáda, rí rímad A. È. Bhaktivédanta Swami,
Bhagavad-gíta taká, aká je, The Bhaktivedanta Book
Trust 1999, s. 658.
2 Eliade, Mircea, Jóga, nesmrtelnost a svoboda, Praha:
Argo 1999, s. 125.
3 Prabhupáda, rí rímad A. È. Bhaktivédanta Swami,
Uèení rí Kapily, syna Dévahúti, The Bhaktivedanta
Book Trust 1994, s. 163.
4
Tamtie, s. 225.
Mgr. Miroslava Bryndzova (*1980) je externou doktorandkou Katedry porovnavacej religionistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenskeho v Bratislave.
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Pøemysl Pitter.

Leták v èasopise Sbratøení, který redigoval
Pøemysl Pitter.
Pøetitìno ze sborníku Nadaèního fondu
Pøemysla Pittra a Olgy Fierzové
Hovory 2003.

neme napøíklad svatou Aneku, která jedla
podle nìkterých zdrojù jen chléb, zeleninu
a ovoce. Pozdìji mùeme uvést napøíklad
Milíèe z Kromìøíe, který si urèil podobnì
tvrdou øeholi. Jako i u mnoha dalích, i zde
ovem více ne odmítaní zabíjení hrálo roli
odøíkání i týrání tìla.
Mezi racionálnì etické køesanské vegetariány naopak patøil humanista Pøemysl
Pitter (1895-1976). Nechtìl se podílet na
týrání a zabíjení zvíøat a uvìdomoval si
i zdravotní pozitiva vegetariánské stravy.
Podílel se na èinnosti vegetariánských
organizací, poøádal pøednáky o vegetariánství i vegetariánském vaøení. Spolupracoval
pøi tom i s nìkolika faráøi - vegetariány.
Ze zdravotního hlediska pøistupuje
k vegetariánství Církev adventistù sedmého dne. Adventistùm je doporuèována
vegetariánská a veganská strava, protoe
s ní dlouho vydrí zdraví a mohou tedy déle
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Vegetariáni nejedí nic z mrtvých zvíøat,
nejen maso, ale ani sádlo, vnitønosti,
elatinu apod. Dìlí se na lakto-ovo-vegetariány, kteøí pøipoutìjí konzumaci
mléka i vajec, lakto-vegetariány, kteøí
pøipoutìjí mléko, nikoli vak vejce, a na
vegany, kteøí odmítají z etických dùvodù
jakékoli ivoèiné produkty, vèetnì vajec, mléka, sýrù apod.

padì i k smrti. Rodièe dìti krmili velice
restriktivní stravou a zejména odmítali
lékaøskou péèi. Tvrdili, e dítì lze uzdravit
modlitbami. Církev jejich poèínání ovem
odsoudila.
Z okrajových køesanských skupin jsou
v propagaci vegetariánství aktivní tzv. prakøesané,* kteøí vydávají broury a dalí
publikace proti jedení masa a zabíjení zvíøat.

aktivnì slouit Bohu. Církev má v Praze dvì
vegetariánské restaurace Country life.
Svou víru návtìvníkùm nijak nevnucují.
e je hlavním motivem zdraví, lze poznat
i z toho, e v tìchto prodejnách zdravé výivy byl prodáván i rybí tuk, co je pro
skuteèné vegetariány naprosto nepøijatelné.
Adventisté - zejména ze Spojených státù
- jsou èasto zkoumanou skupinou pøi studiích zdravotního stavu vegetariánù. Ne
vichni toti jsou vegany nebo vegetariány,
vichni ovem ijí zdravì. Lze tedy dobøe
sledovat na skupinì stejnì zdravì ijících
osob, zda konzumace masa má na zdraví
nìjaký negativní vliv.
Jen výjimeènì dochází mezi pøíznivci
adventistù k excesùm. V roce 2001 na Novém Zélandu a roku 2000 v Polsku ovem
dolo pokození zdraví dìtí, v prvním pøí-

Hare Krna
Vegetariánské restaurace, které hnutí Hare
Krna provozuje, jsou mezi vegetariány
oblíbené pro skuteènì propracované kuchaøské postupy. Právì tato chutná strava
a také vztah k ivým bytostem jsou patrnì
mezi hlavními dùvody, proè si získávají
pøíznivce mezi mladými lidmi. Krávy na jejich
farmì napøíklad nechávají doít, i kdy u
nedávají mléko, a po smrti je dokonce
i slavnostnì pohøbí.
Mezi bìnou vegetariánskou stravou
a prasadám - tj. stravou obìtovanou Krnovi - je ale podstatný rozdíl: asi jako mezi
lázeòskou oplatkou a hostií. Teprve potrava
obìtovaná Krnovi toti èlovìka oèiuje.
Protoe to oddaní Krny myslí dobøe
Prakøesané - pøísluníci spoleèenství Univerzální ivot,
zaloeného Gabrielou Wittekovou (*1933).

Oddaní Krny o vegetariánství
Mohou èlenové vaeho spolku jíst maso?
Èlenové Hnutí Haré Krina maso nejedí a to
z mnoha dùvodù. Za prvé nechceme, aby nìkdo
ublioval nám, a proto neubliujeme jiným.
Kdy nìkdo chce pozvednout své vìdomí na
vyí úroveò, nemùe se zároveò dopoutìt
násilí a agrese na jiných ivých bytostech
a zvlátì na krávách, které nám poskytují tak
vzácný produkt, jako je mléko. Za to bychom
mìli být kravám vdìèní a ne je zabíjet pro maso.
Navíc je maso nezdravé, velmi tìko stravitelné
a pro lidský organismus nevhodné a kodlivé,
protoe je zdrojem mnoha nemocí. Pro zájemce
máme celou studii o jedení masa.
Nedávno jsem zaèala být vegetariánem a chtìla bych se dozvìdìt více o tom, co se má jist
Krinovi oddaní èasto kritizují zpùsob
zacházení s kravami, který je v soua co ne.
èasné spoleènosti obvyklý.
Vegetariánství v zásadì znamená nejíst maso
Ilustrace z knihy Animal Factory,
vèetnì drùbee, ryb a vajec. ivoèiné bílkoVeda 1994.
viny, které nae tìlo potøebuje, získáte v dostateèném mnoství z mléka a ostatních mléèných produktù jako jsou sýry, jogurt a tvaroh.
Dùleité je mít bohatý jídelníèek, hlavnì hodnì zeleniny a lutìnin.
Proè jste laktovegetariáni (proè nejíte vajíèka)?
Protoe ve vejci je zárodek ivota.
http://www.harekrsna.cz/iskcon/index.php?option=content&task=view&id=26&Itemid=38

DINGIR 1/200 5

Jóga a výiva
Jógin si tak vystaèí s mením mnostvím
jídla, nepøejídá se, je stále svìí, aktivní
a má bystrou mysl. V kadém pøípadì
vak není vhodné jíst pøíli brzy ráno
a pozdì veèer. Ideální je, kdy sníme
poslední jídlo pøed 18. hodinou. Pak se
nám dobøe spí a ráno se cítíme velmi svìí a odpoèinutí. Podstatný je i zpùsob,
jakým jíme. Klidným soustøedìním na
jídlo a dùsledným rozvýkáním kadého
sousta umoníme naí trávicí soustavì
ve dobøe strávit a pøijmout vechny
iviny. Dosáhneme tím vìtího pocitu
nasycení a uspokojení z jídla, ne kdy
jídlo sníme rychle a nesoustøedìnì.
http://www.joga.cz/scripts/
index.php?center=root

i s ostatními, snaí se toto jídlo co nejvíce
íøit. Na ulici je napø. moné se setkat
s prodavaèi rùzných sladkých kulièek, které
se nìkdy snaí vnutit a pøíli neodbytnì.
K neèlenùm jsou zdvoøilí, usmìvaví a hodní.
Hnutí Hare Krna provozuje i charitativní
aktivity (stejnì tak adventistická ADRA),
rozdává jídlo chudým èi bezdomovcùm
a provozují i mezinárodní humanitární
organizaci Food for Life. Oddaní Krnovi
jsou laktovegetariáni, to znamená, e kromì
rostlinné stravy konzumují i mléèné výrobky. Zaèátkem 90. let bylo nìkolik pokusù ze
strany státu zasáhnout do stravování dìtí
pøíznivcù Hare Krna. Bylo ovem prokázáno, e vegetariánská strava tìmto dìtem
nijak nekodí.
Jóga v denním ivotì a ostatní jógini
Velmi aktivní v propagaci vegetariánství
jsou také pøíznivci svámího Mahévaránandy sdruení v Józe v denním ivotì.
Ji v 70. letech zde zaèal Mahévaránanda
propagovat tento duchovní smìr a spolu
s ním i vegetariánství jako nutnou podmínku
pro cvièení jógy.
Z oficiálních stránek Jógy v denním ivotì by se mohlo zdát, e Mahévaránanda
byl prvním, kdo jógu do Èeska pøinesl, ta se
tu ale uèí ji od konce 19. století.
Hlavním motivem jóginù pro nejedení
masa je snaha nezabíjet a nebýt pøíèinou
zabíjení. Jógini se vyhýbají konzumaci
masa a vech sloek tìl zvíøat. Pro jógina
je nemyslitelné sníst zabité zvíøe, protoe
zvíøata jsou ivé bytosti, které cítí bolest
a strach ze smrti stejnì jako lidé. Rèení co
nechce, aby se stalo tobì, neèiò druhým
se zde uplatòuje v plném rozsahu.
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Jógini se dále øídí principem karmy.
Princip karmy uèí, e kadá bytost sklízí
plody svých èinù, a u dobrých nebo patných. Toho, kdo nekodí, nezabíjí a vykonává dobré èiny, èeká v budoucnu dobrý
osud - zdraví, tìstí a prosperita.
Pøíznivci Jógy v denním ivotì jsou
laktovegetariáni, vejce toti odmítají jako
zárodek. Dbají na umìøenost v jídle a k ponìkud asketickému stylu stravování. Aktivity Jógy v denním ivotì jsou ne zcela pøímo propagovány i internetovou stránkou
http://www.vegetarian.cz.
Duchovní univerzita Bytí
Aby aspiranti na duchovno mohli pøísahat
na ezlo v rukou Tomáe Pfeiffera, proslaveného z televizní Seance, musí být vegetariáni. Je to podmínka pro první stupeò
zasvìcení. Zakladatel jimi uctívané filosofie
Josef Zezulka byl toti vegetarián a v knize
Bytí prosazuje vegetariánskou stravu.
Ale ne jen tak ledajakou. Zakázané je také
ve peèené a praené.
Katechismus vaøení pøíznivcù Duchovní
univerzity Bytí (DUB) je komplikovaný:
Tvaroh je velmi zdravý nejen pro vae tìlo,
ale pøedevím pro Vai dui. Je toti sestaven ze zvlátních ivotních prvkù, které
jsou velmi výivné.1 Naproti tomu do zelí
vloil nepøítel Pána Boha zlé látky zpùsobující vìtry. Nebezpeèný satanský vliv
v zelí prý také zpùsobuje pýchu.
Pojídání masa v èlovìku údajnì probouzí nízké zvíøecí sklony: Poíváním masitých
pokrmù se udruje lidské vìdomí ovlivnìné
zvíøecími sklony. Masitá strava udruje
a vyvolává v èlovìku chu zabíjet. ... Podle
zákona odplaty musí lidé odpykat trest za
zabíjení zvíøat, protoe poráení zvíøat není
pro potravu lidí opravdu nutné.2
Nìkteré rady v èasopise i uvádìné na
pøednákách jsou zmatené a znaènì si
i protiøeèí. Pøíkladem mùe být toto tvrzení:
Jakýkoliv IVOÈINÝ TUK je v naí kuchyni pøísnì zakázán. Toto se tvrdí v Duchovní kuchaøce v èasopise Bytí. V mnoha
receptech této kuchaøky se ovem pouívá
máslo, vejce, mléèné výrobky (vèetnì tavených sýrù), co jsou vechno potraviny
velmi bohaté na ivoèiné tuky!
Nìkteré výroky èlenù DUB získaly ohlas
v médiích, bohuel jako ukázka zmatenosti
vegetariánù. Posmìch ze strany odborníkù na výivu sklidilo napøíklad tvrzení, e
jsme býloravci, protoe máme slinivku
bøiní. Tu mají toti vichni suchozemtí
obratlovci, vèetnì výhradnì masoravých
zvíøat: Vegetariánkou jsem od roku 1995.
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Bylo to asi pùl roku
poté, co jsem zaèala
chodit na pøednáky
biotronika Tomáe
Pfeiffera. Jeho pøednáky mne pøivedly
k tomuto pochopení.
Vysvìtlil nám, e èlovìk je býloravec, protoe má slinivku bøiní,
také hovoøil o kodlivosti masa pro èlovìka, protoe to pro
nìj není pøirozená
strava a organismus se
s ním musí dlouho
vyrovnávat a pøesto se
nevyrovná, protoe
cholesterol z masa je
nestravitelný a usazuje
se v kloubech i v cévách, proto mnoho lidí
dostává infarkt èi
mrtvici, mnoho lidí trpí
artrózou a mnoho lidí
má také cukrovku,
protoe pøíjmem masa
se vlastnì slinivka
vyøazuje z èinnosti.3
Nìkteøí pøíznivci
DUB diskutují na
internetové stránce
http://www.veg.cz.

pøejímá poadavky
jiných, musí být pro nìj
vegetariánství obtíné:
Kdy jsem se Karla
ptal, zda jí vajíèka,
øekl, e ano. Mléko prý
také. V rozhovoru pøed
nìkolika dny ale tvrdil, e je striktní vegetarián, ale to prý se
pouze nepøesnì vyjádøil. Napadlo mì, e
vajíèko vlastnì taky
obsahuje kus zvíøete zárodek. Na to se Karel zatváøil rozpaèitì
a øíkal, e by to u
nelo, kdyby nejedl
ani vajíèka. Jako
dùvod vegetariánství
uvedl, e zvíøata vyzaøují (zøejmì kodlivé) vibrace. Mezi øeèí
uvedl, e kdy je v menze uzené v polívce, tak
ho sní taky. To mì u
celkem dostalo a prohlásil jsem, e to u
pøece není vegetariánství, protoe vegetarián prostì NEJÍ maso.
Nakonec jsem mu jetì
øekl, a mi vysvìtlí, jak
Vlastimil Proke. Foto: Günter Barto.
je moné, e mrtvé maSri Chinmoy
so vyzaøuje nìjaké vibProè jsou pøíznivci Sri Chinmoye vegeta- race, na co odpovìdìl, e tohle mi vysvìtlit
riány, vysvìtluje pøímo on sám: Chcete-li nedokáe. 5
vést lepí ivot, disciplinovaný ivot, èistý
ivot, cítím, e vegetariánská dieta je ne- Vlastimil Proke
zbytná. Ti, kteøí jedí maso, nevìdomì a vegetariánská poselství z Jupiteru
pøijímají zvíøecí vìdomí. Vedle svých ne- Jedním z nejpodivnìjích propagátorù
pøátelských a dalích neboských vlast- vegetariánství je Vlastimil Proke. Svá kázání
ností jsou zvíøata velice neklidná. Kdy oznaèuje za celostátní setkání vegetariápøijímáme mírnou potravu, nae vìdomí se nù, co zní patøiènì honosnì. Pan Proke
automaticky stává mírným, jemným je elektrikáø, sice ji v dùchodu, ale svou
a sladkým. Kdy ale jíme maso, pøijímáme profesi nezapøe. Má to vechno pìknì
neklidné, nièivé vìdomí zvíøat.4
zmìøené. Vegetariánství prý umoòuje
Vdy jsem si myslel, e lidé konzumují zvýit nae vibrace: Jetì se zmíním
jen zvíøata klidná a obvykle pøátelská (krávy, o duchovních nemìøitelných vibracích.
prasata, ovce, konì, kuøata). Tvrzení, e na- Dìti se narodí v 5 000 kHz. Pøi podávání
pøíklad kráva má nepøátelské a nièivé vìdo- mrtvol jim klesne vibrace dolù a na
mí, mi pøipadá vùèi ní trochu nespravedlivé. 1 500 kHz. Stane-li se jedinec opìt vegetaZajímavé svìdectví o tom, jak zmatení riánem, stoupne mu vibrace na 3 400 kHz.
mohou být z Chinmoyových rad jeho násle- Je naí povinností docílit 5 000 kHz, mono
dovníci, podává spolubydlící jednoho i více, a tím si zajistíme postup do vyí
z Chinmoyových obdivovatelù. Dezorien- tøídy - ivot vìèný. Docílíme-li 9 000 kHz,
tovanost rychlokvaeného vegetariána, jsme schopni vidìt do Akai záznamu.6
který neví, proè je vlastnì vegetariánem,
Podle Prokee vegetariánstvím èlovìk
pøíli nepøekvapuje. Pokud toti èlovìk jen získá vyí vibraci, více lásky, více shoví-
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Kontaktéøi Iva A. Bendy se kadoroènì setkávají s mimozemany na praském Hradì.
Foto: archiv.

vavosti, více pochopení pro okolí, vìtí
monosti v zásazích na svém, ale i jiných
lidských tìlech. Mùete vlastnit miliony, ale
nemáte-li patøiènou vibraci, nepoznáte
nikdy skuteèné tìstí, neuzdravíte se na
poèkání ani z vlastní chøipky nebo angíny.7
Zajímavé vysvìtlení má pan Proke i pro
skuteènost, e Kristus jedl jehnìèí a nejspí
i ryby. Køesansky orientovaní vegetariáni
to obvykle buï vysvìtlují tím, e jde o symboliku, nebo argumentují, e to nijak nevyluèuje nae pøípadné vegetariánství. Prokeovo vysvìtlení je pozoruhodné: Velmi
èasto se poukazuje, e Kristus také jedl
beránka a ryby. Ano, je to pravda, ale
málokdo ví, e Kristus mìl jako jediný od
Otce moc usmrcovat tvory proudem lásky.
Takováto zvíøata èi tvorové usnuli bez
bolesti. Vzhledem k tomu, e my toto èinit
nedokáeme, musíme se stát vegetariány.8
Kdyby ovem beránek usnul a zemøel
bez bolesti, nemohl by být podle idovských pravidel podøíznut a vykrven, a tedy
ani konzumován. Navíc vegetariánství
pochopitelnì není náhraka za to, e
neumíme zvíøata zabít proudem lásky.
Nìkterá sdìlení údajnì dostává pan Proke a z Jupiteru. Napøíklad lvi tam jsou také
vegetariány: Mnohé, co znáte a vidíte na
Zemi, na Jupiteru vùbec není, napø. mouchy, hadi, áby, housenky, íaly, øada broukù, slimáci, neuvidíte tam ani myi vech
druhù, krtky, jeky. Z ptákù tam nejsou nai
dravci, sojky, straky a vichni, kteøí se na
Zemi iví tìly jiných tvorù. Se zvíøaty je
tomu také tak. Uvidíte tygra, lva, rùzné
opice a opièky a øadu dalích, ale ti se ji
neiví masem, ale pasou se a vyhledávají
rùzné plody podzemních rostlin. Jsou tedy
vichni vegetariáni v pravém slova smyslu,
bez dodatkù, a to jsou brouci, ptáci èi
zvíøata. Na Jupiteru se ji nevradí. Z toho
vyplývá, e je mezi vemi soulad, je soulad
i mezi lidmi a zvíøenou. Porovnejte si sami
ve své mysli rozdíl mezi Zemí a Jupiterem.9
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Ivo A. Benda a vesmírný jídelníèek
Názory mimozemanù, s kterými udruje
kontakty pan Benda a jeho pøíznivci, není
snadné pochopit, protoe si èasto odporují.
Nìkdy jsou jasnì proti konzumaci masa,
jindy doporuèují ryby a drùbe: Jestlie
tento list sníme, jde i tato due rostlinky
do naeho tìla, pøesnìji do duevní báze
a dochází tak ke sdílení proitkù - vibrací,
nebo je to pøínosem jak pro rostlinku, tak
pro èlovìka. Naproti tomu u zvíøat, jsou-li
usmrcena, due z jejich tìl ihned prchají
pryè a to, co lidé konzumují, je jen kus mrtvé
zkaené hmoty. Navíc si do tìla zavádìjí
energie stresu a strachu, které zvíøe proilo
okamikem své násilné smrti a dále se pak
èlovìk karmicky zatìuje, nebo hrubì poruil duchovní - Kosmické zákony a to tím,
e zkrátil ivot napø. krávì, která navíc
mohla spásat po svùj ivot dalí rostlinky
a povyovat tak jejich duchovní úroveò.10
Zde se tedy jasnì øíká, e maso ne. Ale
o kus dále, v doporuèeném jídelníèku (viz
rámeèek) jednoho z lékaøù hvìzdné flotily
se tvrdí nìco jiného. Zajímavá je také averze
mimozemanù vùèi buchtám.
Spojení kontaktéra, který jí maso, s mimozemany ale nebude valné: Maso by se
jíst nemìlo vùbec, ale záleí to na vývojovém stupni daného jednotlivce. Jestlie je
to jednotlivec s vibrací nií, tak jej potøebuje více. (Ale pozor, nezáleí na tom,
zda je to dìlník nebo sedí v kanceláøi.
Jedná se o celkové smýlení! Správnì sis
vzpomnìl, e lidé døíve také pracovali
tvrdì, mnohdy tvrdìji ne dnes a ádné
maso mnohdy nemìli nebo jen málo a obèas. Pokud bude chtít udrovat tyto kontakty jako døíve, nemìl by jsi jíst maso více
ne 1x za 14 dní a to je takové maximum.
Mìlo by to být maso rybí, nejlépe z moøských ryb, ty mají dostatek jódu. Ostatním
masùm se mùe zcela vyhnout.11
Náboenství u nás a vegetariánství
Èeská náboenská scéna je na propagaci

Vesmírný jídelníèek
Snídanì: Kae, mléko, sýry nebo ovoce
dle tvého výbìru, k tomu chléb èi jiné
peèivo. Buchty nedoporuèuji. Nejsou
pro ráno to nejlehèí.
Obìd: Mùe cokoliv dle své chuti, nejlépe vak maso ne. To tak maximálnì 1x
do týdne, nejlépe za 14 dní. Samozøejmì,
èím nií ivoèich, tím lépe. Take ryby,
pøípadnì obèas i drùbe, ale tu spíe výjimeènì. Nemusí kvùli tomu jíst ádné
èervy, to zase s rozumem. Hlavní je vdy
podìkovat Stvoøiteli za daný pokrm.
Mìlo by to být jídlo zeleninové, dosti
syrové zeleniny. S ovocem to nekombinuj. Sladké jídlo by mìlo být tak 1x do
týdne, myslím tím buchty nebo emlovka,
kterou má tak rád, apod. Radìji si vezmi
omáèku s knedlíkem nebo brambory èi
rýi ne samé sladké. To je patné. I buchty, které ti dìlá ena doma, by mìly být
tak 1x do týdne. K buchtám si nezapomeò zakousnout jablíèko nebo jiné
ovoce. Hodnì pomùe pøi trávení.
Veèeøe: Je opìt lehká, pomazánka èi
nìjaké rostlinné jídlo, popø. zeleninový
salát, mono kombinovat se sýry, mlékem
a podmáslím, jak jsi u nakonec obèas
zvyklý. Zapíjet doporuèuji magnetizovanou vodou (kamínky) a pøípadnì èaj
(ale støídat!) anebo mléèné nápoje.
Nezapomínej, e ve vaem jídelníèku jsou
i sladké pomazánky jako svaèina, nemusí
to být zrovna buchty. Nám se nìkdy zdá,
e se a pøíli cpete vepøovým, hovìzím
a jinými druhy mas. To pak vede k celkové otupìlosti smyslù a tìkosti tìla, nebo si dáváte do tìla abnormální mnoství jedù, které pak není vae tìlo schopno vèas vylouèit. S tím potom souvisí
i spousta zaívacích problémù. Mléko
sám ví, e je tøeba pro tebe dobré tak
2-4 dcl za týden, víc bys ho ani nemusel,
na druhé stranì acidofilního mléka nebo
podmáslí mùe vypít litr za týden, je to
individuální - vak si to mùe vytestovat.
Sdìlení è. 534. Týdenní jídelníèek pro mne.
(Pøijal Vlastimil H.) 1. 2. 1999.
11:3012:13 hodin. Vesmírní lidé o stravì
http://www.vesmirni-lide.cz/ostrave.htm

vegetariánství velmi pestrá. Ale vegetariánství není spjato pouze s náboenskými skupinami. Vegetariánù je v Èeské republice
nìco pøes 300 tisíc (v zahranièí, napø. v Nìð

Dokonèení na dalí stranì dole
v rámeèku.
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ministrynì
má potíe kvùli
Opus Dei
LONDÝN 21. ledna Britská ministrynì
kolství Ruth Kellyová se dostala do potíí
kvùli svému spojení s katolickou organizací
Opus Dei. ... Opus Dei (Boí dílo) je organizace s asi 80.000 èleny, kterou v roce 1928
zaloil panìlský knìz Josemaría Escrivá de
Balaguer. V roce 2002 ... byl papeem prohláen za svatého.
Aèkoli jeho vlastní kniha o Opus Dei
nazvaná Cesta a vydaná v roce 1934 se
bìhem let doèkala nákladu ètyø milionù
výtiskù, dnes ji mimo Opus Dei zná málokdo.
Jinak ovem je to s bestsellerem Amerièana
Dana Browna The Da Vinci Code, který
vyel èesky pod názvem ifra mistra Leonarda. V této knize je organizace Opus Dei
pojata jako pochybná, spíe zloèinná sekta,
její èlenové jsou tajnou kamarilou se zlými
zámìry.
Skuteèností ovem je, e i svatoøeèení
abbého Balaguera vyvolalo spory. Madridský list El País tehdy uveøejnil názor teologa
Juana Josého Tamaya-Acosty, který soudí,
e svatoøeèení zakladatele organizace, která
má (nyní) ve Vatikánu nejvìtí vliv potìí
zejména zastánce pojetí katolicismu se silným politickým a ekonomickým vlivem, ale
zarmoutí ty, kdo jsou pro katolicismus pluralistický, tolerantní, kritický a zamìøující se
na sféry èinnosti, které nejsou støedem pozornosti.
ð Dokonèení z pøedchozí strany.
mecku èi Velké Británii dokonce 6-10 %
populace) a vìtina z nich není pøíznivcem
ádné z výe uvedených organizací.
K vegetariánství není potøeba ani
guru, ani hábit, ani sdìlení od mimozemanù. Staèí k tomu nìjaký dùvod - mùe
to být soucit se zvíøaty, nesouhlas s jejich
zabíjením èi dneními podmínkami
velkochovù, snaha o lepí zdraví nebo
vìdomí, e vegetariánství mùe být ekologicky pøíznivìjí. Takovíto vegetariáni
jsou u nás ale ponìkud ve stínu pompéznìji prezentovaných vegetariánù se
zásluhami o duchovní rùst a s aspirací na
vìèný ivot pod køídly vùdcù, kteøí èasto
slibují více, ne to co je asi hlavní podstatou vegetaránství - uetøení ivota
zvíøat a nepodílení se na jejich zabíjení.
Ovem vegetariánství se nemusí s ádným
náboenstvím vyluèovat.
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Není vak pochyb, e spojení ministrynì
s pøísnì katolickou organizací, která navíc
právì nyní dostala poprvé v dìjinách britské
katolické církve na starost jednu londýnskou faru, vyvolává pozornost právì kvùli
knize Dana Browna. Kellyová je povaována
za nastupující hvìzdu Labouristické strany
a ve svých 36 letech je nejmladí èlenkou
kabinetu.
I kdy se zatím nejhlasitìji proti ní
vyslovuje bývalý poslanec Konzervativní
strany, kterého porazila ve volbách, je patrné
i jisté znepokojení v levém køídle vládní
strany. Z tohoto tábora bylo slyet zejména
obavy, e ministrynì zasáhne proti pohlavní
výchovì ve kolách nebo proti distribuci
kondomù èi e bude prosazovat averzi proti
homosexualitì. Ministrynì na tyto námitky
reagovala tím, e bude uplatòovat pøijatou
vládní politiku. ...

Evoluce jako tabu
ve kolách

NEW YORK 11. února - Nikdo vìrohodnì
vìdecky nezpochybnil mylenku, e vichni
iví tvorové se vyvinuli ze spoleèných pøedkù, e vývoj na zemi trvá miliardy let a e
evoluci lze vìdeckými metodami provìøit
a potvrdit. Ale Národní nadace pro vìdu
v prùzkumu z roku 2001 zjistila, e jen 53
procent Amerièanù souhlasí s tvrzením, e
lidské bytosti se vyvinuli z døívìjích
zvíøecích druhù. Napsal to americký list
The New York Times.
Dá se øíci, e vegetariánství u nás je
oproti západním zemím pøece jen trochu více
spjato s náboenstvím. Je to nejspí zpùsobeno rozvojem náboenského ivota po
roce 1989. V západních zemích na svou
dlouhou tradici klasického racionálnì etického vegetariánství nezapomnìli. Jednou
z mála institucí propagujících vegetariánství tak, jak je obvyklé na Západì, je Èeská
spoleènost pro výivu a vegetariánství.12
Propaguje vegetariánství a veganství, poskytuje veøejnosti informace o tomto
ivotním stylu, radí v otázkách výivy, poøádá pøednáky apod.. Mezi èleny jsou
ovem nejspíe i pøíznivci výe uvedených
skupin, protoe je otevøená vem vegetariánùm. Velké mnoství vegetariánù je mezi
mladou populací, napøíklad v organizacích
ochráncù zvíøat, jako je Svoboda zvíøat,
nebo Ochránci hospodáøských zvíøat. n
Poznámky
1 Duchovní kuchaøka, èasopis Bytí, 2/1994, str. 18.
2 Výiva, Bytí 9/1995, str. 13.

A podle nadace to byla dobrá zpráva.
Bylo to toti poprvé, co její pravidelné
prùzkumy ukázaly, e vìtina Amerièanù
mylenku evoluce pøijímá. Prùzkumy soustavnì ukazují, e vìtina Amerièanù vìøí,
e Bùh stvoøil lidi v jejich nynìjí podobì
asi pøed 10.000 lety. A dvì tøetiny si myslí,
e toto pøesvìdèení by mìlo být ve státních
kolách vyuèováno vedle evoluèní teorie.
V mnoha amerických okresech je sice
evoluèní teorie v osnovách, ale do tøíd se
nemusí dostat, tvrdí experti, kteøí se tématem
zabývají. Øeditelé èasto odrazují uèitele, aby
o evoluèní teorii diskutovali, nebo sami
uèitelé se tématu vyhýbají v obavì z protestù náboenských fundamentalistù v jejich
obcích. Stejnì tak uèitelé mívají obavy hovoøit o celé vìci na veøejnosti. ... Øeditelka
Národního støediska pro vìdeckou výchovu Eugenie Scottová øekla, e se poøád
setkává s uèiteli, kteøí neuèí evoluci, protoe to pøináí prostì moc problémù. ...
Nebo jim øeditelé øeknou Nemusíme uèit
vechno, tak vynechme vìci, které nám
budou dìlat problémy.
Spojené státy se v tomto smìru odliují
od jiných industrializovaných zemí, øekl
doktor John Miller z univerzity Northwestern, který se zabývá postojem veøejnosti
vùèi vìdì. Amerièané jsou podle nìj po léta
v názoru na evoluci rovnomìrnì rozdìleni,
kdy asi 45 procent jí pøijímá, 45 je proti
a zbytek je nerozhodnut.
V dalích prùmyslových zemích pøijímá
vývojovou teorii obvykle 80 % lidí a více.
3 Z èlánku O vegetariánství odborníci, z deníku
Neviditelný pes, 2. 11. 2000, http://pes.internet.cz/
clanky/7373.html, pùvodní pøíspìvek: http://
www. vegetarian.cz/diskuse/dproc/dproc2.html.
4 http://www.srichinmoycentre.org/cs/zivotni_styl/
vegetarianstvi.
5 http://techie.devnull.cz/sri/chinmoy.html.
6 Informace o zcela neznámých skuteènostech http://
www.pravdavceskychzemich.cz/kniha04.htm.
7 Oblast vìdìní o lidském tìle, jeho existenci a budoucnosti: http://www.pravdavceskychzemich.cz/
kniha03.htm
8 Lady Diana, Princezna z Walesu promlouvá,
http://www.pravdavceskychzemich.cz/kniha01.htm.
9 ivot na planetì Jupiter,
http://www.pravdavceskychzemich.cz/kniha01.htm.
Princezna Diana promlouvá z druhého bøehu.
10 Pravda o lidském stravování, Vesmírní lidé o stravì
http://www.vesmirni-lide.cz/ostrave.htm
11 Sdìlení è. 535. O mase a jídle vùbec. (Pøijal Vlastimil
H.) 2. 2. 1999. 11:4112:05 hodin. Vesmírní lidé
o stravì http://www.vesmirni-lide.cz/ostrave.htm
Sdìlení pøedal Jamahama, biolog-lékaø Atarovy vesmírné flotily, a vyøizuji ti láskyplné pozdravy od vech.
12 http://www. csvv.cz.

Jan astný (*1977) se vìnuje historii vegetariánství
a pùsobení vegetariánských organizací v Èesku. Na
toto téma publikuje v ÈR i v zahranièí.
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NA PØÍTÌ

K naí nejvìtí náboenské spoleènosti
se hlasí více ne milión Èechù. Nepatrným, ale aktivním zlomkem tohoto poètu
jsou

LAGOS 9. bøezna (ÈTK) - Po
pachatelích pravdìpodobnì rituální
vrady pátrá v tìchto dnech nigenová hnutí v øímskokatolické církvi.
rijská policie. Na frekventované
Budeme se jimi zabývat v tématu
dálnici v jihozápadním státì Oyo
pøítího èísla Dingiru.
byla toti nalezena tøi bezhlavá
a bezruká tìla. Oznámila to dnes vali v Praze ÈTK, e na startu byl dnes
agentura Reuters s odvoláním na v Lisabonu také Èech Miroslav Pospíek.
policejní zdroje. Zmrzaèená tìla
Z Portugalska se má na trase dlouhé
Teorie evoluce jako had, který drtí svìt... Ilustrace
leela nedaleko autobusové zastáv- 24.000 kilometrù bìet pøes panìlsko,
z titulní strany èeského vydání publikace Kena Hama
Genesis a úpadek národù, A-Alef 1995.
ky v Ibadanu, kde konèí dálnice Francii, Británii a Nìmecko. Do Èeska mají
vedoucí z pøístavního mìsta Lagosu. bìci dorazit na pøelomu záøí a øíjna. ZaVìtina ostatních øíká, e si není jista a jen
Máme
podezøení, e tøi mui byli zabiti konèení trasy je plánováno na 28. øíjna do
velmi málo ji zcela odmítá. V Japonsku
z
rituálních
dùvodù, protoe mìli oddìlené Budapeti. Bìet na trase údajnì mùe
souhlasí s evolucí 96 % lidí, øekl Miller.
hlavy
a
ruce,
vysvìtlil mluvèí policie v Iba- kadý.
I ve spoleèensky konzervativních, pøevánì
danu,
asi
100
kilometrù
severnì od Lagosu.
katolických zemích, jako je Polsko, pøijímá
Sri Chinmoy, hinduistický guru a posel
Pøíbuzní
obìtí
oznámili,
e mui byli napos- svìtového míru, se oznaèuje za hudebníka,
podle nìj evoluci v prùzkumech asi 75 %
dotázaných. Není to téma mezi katolíky ledy spatøeni v Ibadanu v pondìlí, kdy výtvarníka a atleta. Od roku 1990 vystoupil
odjídìli za pøíleitostnou prací do Lagosu. ji tøikrát také v Èesku. Jeho hra na rùzné
a není to téma v Asii, øekl.
V nejlidnatìjí africké zemi je rituální evropské i asijské nástroje má v posluchaOpravdu, dva papei - Pius XII. v roce
zabíjení
pomìrnì bìnou vìcí. V zemi, kde èích pøi meditaèních koncertech probouzet
1950 a Jan Pavel II. v roce 1996 - podpoøili
vedle
sebe
ijí vyznavaèi rùzných náboen- hluboký proitek vnitøního ticha, míru,
mylenku, e evoluce a náboenství mohou
ství
vèetnì
pùvodních animistických, je lásky a nekoneènosti.
spolu existovat. Jetì jsem se nesetkala
nemálo
lidí,
kteøí vìøí, e obìtování èástí
s uèitelem katolické koly, který vynechává
Podle Spoleènosti pro studium sekt
lidských
tìl
kmenovým
bostvùm jim pøi- a nových náboenských smìrù ... nejsou
evoluci, øekla Scottová. ...
nese okamité bohatství.
nejobdivuhodnìjí ... ani mírotvorné, umìObchod s èástmi lidských tìl je pak lecké a sportovní výkony Sri Chinmoye, ani
Vùdce italské
ivnou pùdou pro zloèinecké gangy v zemi,
satanistické sekty která sice oplývá nerostným bohatstvím, ale jeho uèení, ale schopnost hrstky dobrovolníkù a následovníkù pevnì usadit svého
dostal za vrady vìtina jejích obyvatel ije v chudobì.
mistra v povìdomí veøejnosti a zajistit mu
30 let vìzení
Tyto gangy se obvykle zamìøují na publicitu.
n
ØÍM 22. února - Za rituální vradu páru bezprizorní dìti v ulicích a tuláky - zajímají
mladých milencù dnes italský soud v Busto se pøedevím o lebky, oèní bulvy, pohlavní
Z informaèního servisu ÈTK
Arsizio u Milána vymìøil vùdci jedné sata- orgány, ale i dalí èásti tìla, které následnì
vybral a zprávy zkrátil Zdenìk Vojtíek.
nistické sekty trest tøiceti let vìzení. Vy- prodávají osobám
nesením verdiktu skonèil po sedmi letech provádìjícím rituály.
od spáchání èinu proces s pøedákem sekty
Satanovy bestie.
Bìhu
Trest pro hlavního obalovaného, kteEvropou
rému je 27 let, je o deset let vyí, ne poadoval státní zástupce. Jeden komplic se
úèastní
vùdce sekty pùjde do vìzení na 16 let.
Zloèin ve své dobì vyvolal ve Itálii i Èei
otøes. Zavradìný pár patøil k sektì a v lednu PRAHA/LISABON
roku 1998 se vydal na èernou mi v od- 2. bøezna - Èetí bìci
lehlém lese. Teprve tehdy, kdy si oba mladí se úèastní mírového
lidé vimli èerstvì vykopaného hrobu, dolo tafetového bìhu
jim, e byli vybráni jako obìti. Dívku jsme Evropou, za jeho
zabili kvùli tomu, e pro nás byla ztìlesnì- organizací stojí lidé
ním boí matky, pøiznal po èinu jeden kolem indicko-amesatanista. Vùdce sekty tehdy dívku a chlap- rického kontroverce ubil kladivem.
zního duchovního
Odborníci soudí, e v Itálii je 2 000 a vùdce Sri Chinmoye.
Dalí obchod otevøeli následovníci rí Èinmoje (Sri Chinmoye) v Praze
5 000 èlenù satanistických sekt.
v Holeovicích.
Foto: Zdenìk Vojtíek.
Poøadatelé informo-
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r e c e n z e
vztah
trùnu a oltáøe
Fiala, P., Hanu, J., Vybíral, J. (eds.):
Autorita
v abrahámovských náboenstvích.
Náboenské a politické aspekty autority
v judaismu, køesanství a islámu.
CDK, Brno 2005.
V nakladatelství CDK vyla nedávno v edici
Politika a náboenství kníka Autorita
v abrahámovských náboenstvích, s výmluvným podtitulem Náboenské a politické aspekty autority v judaismu, køesanství a islámu. Publikace má charakter
souboru osmi studií, které editoøi P. Fiala,
J. Hanu a J. Vybíral tématicky uspoøádali
do tøí oddílù, z nich kadý se zabývá jednou
ze tøí monoteistických náboenských tradic.
Zámìrem editorského týmu bylo pøipravit
podmínky pro odborné zkoumání vztahu
náboenství a politiky v kontextu aktuálního
geopolitického vývoje a také pøispìt ke
zkvalitnìní diskuse na
toto aktuální téma,
která probíhá, zatím
spíe ivelnì, v èeské
veøejnosti.
První ze tøí oddílù
souboru se zamìøuje
na judaismus. Úvodní
studie starozákonníka
P. Slámy se zabývá
pojetím náboenské
a svìtské autority v normativní idovské
literatuøe. Slámova studie má charakter
informaènì hutného historického pøehledu,
který téma autority sleduje v jednotlivých
èástech hebrejské bible, dále v textech
pocházejících z tzv. období druhého chrámu
(5. století pøed Kr. a 1. stol. po Kr.), a také
v dobì formování a stabilizace talmudické
literatury. V souladu se zámìrem celé publikace nabízí Slámùv èlánek panoramatický
pohled z ptaèí perspektivy, bez pøíliného
zamìøení na detail.
Naproti tomu následující pøíspìvek
J. E. Sýkory se soustøedí na autoritu jedné
konkrétní postavy idovské tradice (Abraháma), jak je traktována v jednom dokumentu (midra Kohelet rabba). Sýkorova studie
je detailní a podnìtná, pro úèely celého
sborníku, formulované v editorské pøedmluvì, je vak její vyuitelnost omezená.
Tøetí èlánek vìnovaný judaismu se týká
postavení náboenských autorit v souèasném Izraeli. Jeho autor, politolog M. Èejka,
pøehledným zpùsobem prezentuje spletité
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vztahy náboenství a politiky v soudobém
idovském státì, zejména s ohledem na postoj jednotlivých proudù judaismu (a jejich
pøedstavitelù) k politickému a náboenskému sionismu. Èejkovo podání je vìcné
a nestranné, co je vzhledem k oehavosti
a komplexnosti studované problematiky jistì
chvályhodný postoj.
Druhá èást souboru, vìnovaná køesanství, je uvedena studií novozákonníka
J. Mrázka na téma autority v Novém zákonì.
I Mrázkova práce je skvìlým, informativním
pøehledem, je to dùkladný tématický prùøez
novozákonní sbírkou. Nároènìjího ètenáøe
snad zamrzí, e Mrázek zùstává vesmìs
uvnitø novozákonního textu a neodkazuje
k odborné literatuøe na dané téma.
Následující pøíspìvek E. Mendelové se
zamìøuje na problematiku vztahu náboenských a svìtských autorit v období patristiky. Autorka zamìøila svou pozornost na
sv. Ambroe, jeho pojetí vztahu náboenství a politiky ovlivnilo na dlouhá staletí
celou západní církev. Vedle Ambroe staví
Mendelová jako zástupce východního
køesanství Jana Zlatoústého. Z autorèina
porovnání obou myslitelù vychází Ambro
jednoznaènì jako vítìz. Pøestoe je èlánek
pouènou sondou do postupné krystalizace
vztahù trùnu a oltáøe na Západì a na
Východì, ètenáøe moná ponìkud zarazí
autorèin apologetický tón, její opakované
odkazování na Ambroovu genialitu,
která podle ní Janu Zlatoústému jednoznaènì chybìla, a také ponìkud nedostateèná kritická reflexe Ambroova pojetí
konfesního státu, zejména v jeho katastrofálních dùsledcích pro náboenské
disidenty.
Tøetím pøíspìvkem v oddíle vìnovaném
køesanství je èlánek J. Vokouna, zamìøený
na otázku autority v rámci ekumenických
vztahù mezi køesanskými konfesemi.
Vokoun pøehlednì a pouèenì traktuje stav
této problematiky v jednotlivých mezikonfesních rozhovorech a poukazuje na
klíèové otázky a výzvy pro jejich budoucí
pokraèování. koda, e Vokounùv èlánek
pracuje témìø výhradnì s nìmeckou literaturou a e zvídavého ètenáøe odkazuje pouze
ke (dvoudílné) sbírce relevantních dokumentù (Dokumente wachsender Übereinstimmung), a nikoli k irí odborné diskusi.
Tøetí èást souboru, vìnovaná islámu,
obsahuje dva pøíspìvky. První z nich, jeho
autorem je islamista L. Kropáèek, nabízí
historický pøehled postupného vývoje
vztahu politické a náboenské autority
v zemích spravovaných muslimskými pa-

Ilustraèní foto z Izraele Marek Èejka.

novníky a zakotvení tohoto vztahu v normativních textech islámu. Ve druhé (el
vzhledem k zámìrùm publikace pomìrnì
krátké) èásti studie naznaèuje Kropáèek
souèasnou situaci, v ní se odráejí dopady
modernity a problematika interakce islámské
civilizace se svìtem Západu.
Poslední pøíspìvìk, jeho autorkou je
S. Calderiniová, sleduje problematiku
náboenské autority ve støedovìkém ismaílismu. Autorka si vímá korelace mezi tehdejími kosmologickými pøedstavami
a spoleèenským uspoøádáním, a také funkce
kosmologie jakoto legitimizace náboenské
autority. Tato dílèí studie je jistì velmi
pouènou sondou, íøe jejího zábìru je ovem
uí ne u vìtiny ostatních pøíspìvkù, co
také do jisté míry limituje její vyuitelnost
pro deklarované zámìry celého souboru.
Otázkou zùstává, proè jsou islámu vìnovány pouze dvì studie, zatímco judaismu
tøi a køesanství také tøi. Pøitom právì
problematika islámského pojetí vztahu náboenství a politiky patøí dnes k nejdiskutovanìjím, a zaslouila by si tudí
pøinejmením stejný prostor, jakého se ve
sborníku dostalo køesanství a judaismu.
Navíc o této oblasti vìdí obèané støední
Evropy zdaleka nejménì. Narozdíl od
køesanství a idovství, které zde mají více
ne tisíciletou tradici, je islám z vìtí èásti
neznámým, cizokrajným náboenstvím.
Diskuse o islámu je proto zatíena nejvìtím
informaèním mankem, a vzhledem k islámskému terorismu také nejvìtím emocionálním nábojem. Snad se této problematice
budou vìnovat dalí tituly z edièní øady
Politika a náboenství.
Celkovì je soubor Autorita v abrahámovských náboenstvích informaènì bohatým uvedením do problematiky. Skvìle
kombinuje odbornou fundovanost se sro-

DINGIR 1/200 5

r e c e n z e
zumitelností a pøístupností pro irí ètenáøskou obec. Kníka má podle mého
názoru nejlepí pøedpoklady pøispìt ke
zkvalitnìní diskuse o vztahu náboenství
a politiky v èeské (odborné i laické) veøejnosti. Pozorné ètení této útlé práce (122
stran, 129,- Kè) lze vzhledem k souèasné
sloité geopolitické situaci jedinì doporuèit.
Pavel Hoek

n

MAGIE
PRO POKROÈILÉ
Josef Veselý:
Magie pro pokroèilé,
592 stran, Vodnáø, Praha 2004, 500,- Kè
Na èeském okultním trhu se objevila pøíruèka k monému rozpoutání apokalypsy:
Magie pro pokroèilé od Josefa Veselého!
Kniha pøináí informace o nejnovìjích
vývojových trendech
v tomto hermetickém
oboru, autor vak nezapomíná ani na tradicionalisty a romantiky.
Ètenáø se zde mùe
pouèit napø. o Smaragdové desce, hermetické symbolice, egyptské, idovské, èínské,
runové, henochiánské a vúdúistické magii,
jako i o démonologii, o sexuálních, ivlových a planetárních rituálech a o magických kuøidlech. (Pojednání o nich je
oproti samostatné autorovì práci na toto
téma, vydané pøed lety nakladatelstvím
Volvox globator, upraveno a rozíøeno.)
Pisatel pøistupuje k informacím, které
zveøejòuje, velice zodpovìdnì a pøed
nebezpeènými pokusy pøípadné zvìdavce
dùslednì (nìkdy i opìtovnì) varuje. Zároveò vak nechce být brzdou vývoje a tak,
díky svým monostem, zveøejòuje dodnes
tabuizovaná témata, která by nìkteøí lidé
vidìli nejradìji zakopaná hluboko pod zemí
(napø. praktiky húdú).
Josef Veselý hned v úvodu pøedesílá,
e kniha je pøevánì kompilací (za kompilátora ho toti po vydání jeho Magie oznaèilo
nìkolik kritikù), která èeskému ètenáøi zpøístupòuje tìko (dodávám, e opravdu tìko)
dostupné informace. Naopak autorovým
ryze osobním pøínosem je pozoruhodná
kapitola Pact inside, a klenotem díla je dozajista magikovo tvrdì vybojované øeení
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ètyøiadvacetipísmenného ému. Zajímavým
tématem je popis moderních magických
metod, umoòujících pouití i nìkterých
technických zaøízení, jako je napø. osobní
poèítaè èi televizor. Korpus je uzavøen komentovaným seznamem doporuèené literatury a a drasticky otevøeným zhodnocením duchovního vøení v magickém kotlíku
Èech. Dílo je opatøeno rozsáhlým obrazovým a tabulkovým doprovodem, doplnìno èetným poznámkovým aparátem a tradiènì obsáhlou bibliografií. Ète se jedním
dechem, pøièem je
zároveò dech beroucí.
Kniha je to z vìtí èásti
èerná, a to nejenom
svou barvou.
A bude jetì hùø!
Petr Kalaè

n

Radostná
vìda
Pavel Hoek:
C. S. Lewis, mýtus, imaginace a pravda,
Návrat domù, Praha 2004, 101 s.
Teolog a religionista Pavel Hoek, který
pùsobí na praském Evangelikálním teologickém semináøi a na Evangelické teologické fakultì Univerzity Karlovy, se ve své
doktorské disertaèní práci vìnoval autorovi,
u nìho upozoròuje, e jde o nejètenìjího,
resp. nejprodávanìjího náboenského
autora u nás od listopadu 1989. Stojí
opravdu za úvahu, proè je Clive Staples
Lewis pøijatelný i pro
ètenáøe, kteøí by nesáhli po jiné náboensky ladìné knize. Recenzované dílo je
výbìrem ze zmínìné
práce. Má podobu
útlé, pìknì upravené
broury s Lewisovým
portrétem na obálce.
I to, co máme k dispozici ve zkrácené verzi, je nároèná vìda.
Pavel Hoek, jak to ukazuje Bibliografie
na s. 89-101, je obeznámen s pùvodními
i pøeloenými Lewisovými spisy a s rozsáhlým lewisovským bádáním. Má-li èlovìk
Hokovu textu porozumìt, mìl by se aspoò
trochu orientovat ve filosofických a teologických diskusích o náboenství, o jeho
roli a hodnotì. Pokud bychom si pøi èetbì

nevìdìli rady, umoòuje nám 408 poznámek
pod èarou na 81 stránkách vlastního
Hokova textu odboèit od vlastního bìhu
úvahy a najít roziøující a upøesòující
informace.
Autor nejprve uvede pár základních
údajù o Lewisovi a spíe se vìnuje tomuto
autorovi beletristických a esejistických knih
jako zvlátnímu, velmi rùznì vykládanému
fenoménu kultury 20. století. Nekodil by
pøehledný ivotopis a soupis Lewisových
dìl. Poté, co pak krátce vysvìtlí, jak se svým
tématem pracoval, vìnuje celý zbytek kníky
Lewisovì teologickému výkladu a hodnocení náboenství. Probírá dìjinné etapy,
v nich ilo náboenství v ivotì jednotlivcù
a lidských uskupení, vdy svým zpùsobem,
jinak u archaických lidí, jinak v izraelském
náboenském spoleèenství. Na podobu
náboenství mají vliv dva póly køesanských dìjin spásy, toti pád prvních lidí
a vtìlení jako Boí odpovìï na nìj. S náboenstvím se zase jinak vyrovnává církev na
své staleté cestì dìjinami. Náboenství je
zavreno a pøekonáno v blaeném zøení na
konci dìjinné cesty.
Do tohoto dìjinného pøehledu, a sice
ke kapitole o náboenství archaického
èlovìka, autor ponìkud neorganicky zaøadil
18 jinak zajímavých stránek o antroposofických a jiných vlivech na ivot a dílo C. S.
Lewise. Spisovatel tyto podnìty pøece
kriticky zapracovával do celého svého díla,
nejen do výkladu této jedné náboenské
etapy. Pøekvapivì po kapitole o blaeném
zøení pøichází Hokovo zhodnocení, jakou
diagnózu stanovuje Lewis pro moderní
kulturu Západu. Na závìreèných 13 stránkách se autor kníky zabývá tím, jak Lewis
pojímá úlohu literárního umìlce.
Ve zcela jiné souvislosti pøiel kontroverzní myslitel 19. století s pojetím radostné
vìdy. Mùeme si zde vypùjèit název
Nietzscheovy knihy z r. 1882. Dílo tak
poctivého autora, jako je Pavel Hoek, je
nepochybnì úmorné, únavné, jsou v tom
stovky hodin poctivì vysezených v knihovnách èi archivech, desítky hodin úvah,
rozvíjení textu od prvního nástinu k definitivní podobì. Ale výsledek je radostný.
Posouvá nae poznání o zajímavém, mnohými èteném autorovi, ale nejen to. Vnáí
také svìtlo do role náboenství v ivotì
èlovìka. Lewis i Hoek náboenství pojímají
jako konstantu, jako cosi, bez èeho ivot
není naplnìn, ale zároveò jako cosi nesamozøejmého a problematického.
Ivan tampach

n
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z p r á v y
losar,
tibetský nový rok
Tibetský Nový rok, Losar, se letos v Praze
slavil na dvou místech. Jedna slavnost byla
oficiálnìjí, druhá pøipomínala spíe happening. Losar tak ukázal rozpìtí, jaké je mezi
praskými pøíznivci Tibetu.
V pøedveèer únorového novu (7. 2.)
poøádal slavnost Losar nejprve nadaèní
fond Potala. Do Vebaráènické rychty pøilo jistì více ne sto lidí a skupinky studentù a hlavnì studentek vytváøely intelektuální atmosféru. U jsi byl v Tibetu?
zaslechl jsem nìkolikrát otázku, která se
stávala spolehlivým spoutìèem pro nadené sdílení záitkù. Roznáelo se pivo
a hlavnì hrála hudba: nejprve Jiøí Mazánek
na tibetské mísy a výbornì na sitár, pak
hrály Posmrtné zkuenosti a Zahra, promítaly se filmy a nakonec se i tanèilo.
V intelektuálním prostøedí èlovìk nikdy
neví, zda nenarazí s náboenstvím. Budeme obìtovat tibetským bostvùm vonné
tyèinky, varuje vechny kuøáky hned na
zaèátku veèera jeho moderátorka Zuzana
Ondomiiová, tak aby se to nemíchalo
s cigaretovým kouøem, øíká napùl ertem.
Ani obøad za tìstí v nastávajícím novém roce døevìného ptáka nevyznívá pøehnanì duchovnì. Tändzin Digme, pøítomný Tibean, v souèasnosti lektor kurzù
tibettiny na Univerzitì Karlovì i v Potale,
plae vypráví o Losaru ve své vlasti, na
improvizovaném oltáøku obìtuje campu
a nejistým hlasem pøedèítá Osm verù pro
výcvik mysli. My ostatní sledujeme text na
papíru v èeském a anglickém pøekladu.
V Tibetu trvá Losar ètyøi dny,1 take
i druhá slavnost (10. 2.) byla jetì v termínu.
Poøádala ji také nadace - tentokrát A.S.I.A.,
kterou zaloil i u nás dobøe známý tibetský
duchovní uèitel Namkhai Norbu rinpoèhe.
Do alternativního prostoru klubu Nod pøilo
návtìvníkù trochu ménì, ale vytvoøili díky
volnì se pohybujícím dìtem témìø rodinnou

S houslemi a dýderydú Za obzor.
Foto: Zdenìk Vojtíek.
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Pøed pódiem oltáø s kvìtinami, na pódiu Jiøí
Mazánek a jeho mísy. Foto: Zdenìk Vojtíek.

atmosféru. Dva mladí mui (skupina Za
obzor) zahráli výbornì na housle a dyderydú, na plátno za nì se promítaly fotky
z Tibetu, bylo i divadlo, tombola, bohaté
tibetské obèerstvení (za vstupenku se dával
èaj a sladká campová kulièka). A hlavnì se
improvizovanì pøedstavovaly rùzné smìry
tibetského buddhismu. Kadý zástupce zval
k návtìvì meditací, vyuèování duchovních
uèitelù a samozøejmì internetových stránek.
Mnoství skupin a jejich aktivit neokázale
pøipomíná, e je komunita pøíznivcù Tibetu
a tibetských buddhistù sice malá, ale symn
paticky tvoøivá a ivá.
Zdenìk Vojtíek
Poznámka
1 KIRSTE, R., SCHULTZE, H., TWORUSCHKA, U.,
Svátky svìtových náboenství, Vyehrad, Praha 2002,
str. 94.

dalí
duchovní cesta
petra koneèného
Pana Koneèného jsem poznala osobnì poté,
co byl spolu se svou rodinou v roce 1994
vyhotìn ze sektáøského spoleèenství,
které se sdruovalo kolem osoby J. Dvorského a jeho manelky. Dvorský si pro sebe
nárokoval takové tituly jako Syn Èlovìka,
Spasitel, Mesiá, Král Králù èi První a Poslední. Rodina Koneèných po nuceném
odchodu nalezla své duchovní útoèitì
v hnutí Grálu.
Ji tehdy mìl pøi naem rozhovoru pan
Koneèný odpovìï na kadou otázku a èasto zdùrazòoval, e se mu podaøilo nalézt
skuteènou Pravdu. Prostudoval prý obsah
témìø vech náboenských nauk a filozofických smìrù a ve vech nalezl nìjaký
rozpor. Tyto rozpory mìly poukazoval na
to, e ádné z tìchto uèení nemùe být
ukazatelem pravdy a správné cesty. Opaè-

nou pozici vak mìlo dílo Abd-ru-shinovo,
které se stalo pro pana Koneèného neotøesitelným východiskem.
Pozdìji jsem se dozvìdìla, e pan Koneèný hnutí Grálu opustil. Rozhodla jsem
se jej navtívit, nebo mì zajímaly nejen
dùvody odchodu, ale té jeho následný duchovní vývoj.
Ná rozhovor dopadl pøesnì naopak,
ne byl mùj pùvodní zámìr, nebo to byl
pøedevím pan Koneèný, kdo se ptal, a já
jsem na jeho metafyzické otázky odpovídala. Pochopitelnì se mé odpovìdi vdy
v nìèem liily od tìch správných, a tak je
pan Koneèný posléze doplnil o chybìjící
prvky fundamentální povahy. Pomalu jsme
tak probírali jedno duchovní téma za druhým a pan Koneèný mi skrze své odpovìdi
odkrýval své mylenkovì bohaté a do znaèných podrobností propracované pøesvìdèení. To se stejnì jako pøi naem posledním
rozhovoru opíralo o dílo Abd-ru-shina Ve
svìtle pravdy.
Zatímco vak poslednì mìlo hnutí Grálu
v pojetí pana Koneèného jako jediné statut
spoleèenství íjícího v Pravdì, bylo jím nyní
i toto hnutí oznaèeno jako sekta. Ostatnì za
sektu oznaèil vechna tradièní náboenství
podobnì jako nová náboenská hnutí,
nebo si prý pøisvojují právo zprostøedkovatele kontaktu s duchovnem. Mezi èlovìkem a vyí duchovní sférou vak nesmí
stát ádná bariéra. Náboenské organizace
podle pana Koneèného tuto bariéru vytváøejí a odsekávají tak èlovìka od pravdy.
Tento pauální pohled na vechna náboenství mì pøekvapil, a tak jsem se zmínila
o tom, e jistì existuje mnoho tìch, kteøí
v dané náboenské organizaci prostøedníka
nespatøují a usilují o bezprostøední kontakt
s Bohem èi duchovnem. Pan Koneèný mi
vak pøipomenul, e pouze usilují, a to je
nedostateèné, nebo tak mají i ít. Tím, jsme
se dostali k otázce lidské dokonalosti. Na
toto téma pan Koneèný prohlásil, e ije
dokonalým ivotem vìrným Pravdì.
Po mnoha výkladech Abd-ru-shinova
poselství jsme se dostali k momentu odchodu pana Koneèného z hnutí Grálu. Psal
se rok 1997, kdy mìl pøijmout z vyí duchovní sféry poselství, která mìla èlenùm
hnutí Grálu rozíøit obzor Pravdy. Tato nová
poselství vak byla vìtinou stoupencù
hnutí odmítnuta, a tak pan Koneèný spolu
s hrstkou pøíznivcù odeli. Zajímalo mì
samozøejmì, co bylo obsahem tìchto poselství, bylo mi vak øeèeno, e nejsem na
dostateèném stupni duchovního poznání,
a tak nemá smysl mì do nich zasvìcovat.
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z p r á v y
Ivo Atar Benda
vybízí:
PØEVIBRUJME!

Ing. Petr Koneèný (vpravo) po odchodu ze
spoleèenství Parsifala Imanuele - Jana
Dvorského.
Foto: archiv.

Nicménì dozvìdìla jsem se, e z oné odpadlické skupiny zbylo jen pár lidí a ani ti
dnes neijí zcela podle seslaného poselství.
Ji jsem si myslela, e pan Koneèný vidí
pouze svoji existneci jako dokonalou a mající nárok na postoupení do vyí duchovní
sféry, avak v závìru naeho rozhovoru pan
Koneèný pøipustil, e existuje na celém svìtì
jetì pár výjimek (které by se daly na prstech jedné ruky spoèítat), které jdou tou
správnou cestou. Jsou tak hodny návratu
do sféry, kam lidský duch patøí. Avak
zbytek lidstva ijícího v iluzi o skuteènosti
èeká bídný údìl, nebo (jak bylo panu Koneènému odhaleno jako prorokovi) v roce
2010 má nastat Apokalypsa.
Pan Koneèný zdùrazòoval èasto otevøenost, kterou je tøeba mít vùèi rùzným
mylenkám a ji prý vechna náboenství
nemají. Na mì vak jeho projev pùsobil
dojmem, jako by v nìm otevøenost, pokus
o pochopení a pøijetí odliných názorù
chybìly. Neustále zdùrazòoval, jak se
vechna uèení mýlí. A zdálo se mi, e ani já
jsem nebyla pro nìj rovnocenný partner
hodný diskuse, nýbr pouze ten, kdo má
být zasvìcen do Pravdy.
Pokud pøedpovìzená Apokalypsa nenastane, ráda pana Koneèného znovu navtívím. Snad mi ji také prozradí nìco více
o onìch poselstvích, která pøede mnou zùstala skryta. A moná, e budou ji existovat
nìjaká nová...
n

Kateøina Ortmanová
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orbitu Zemìkoule velitel Ptaah a jeho flotila
z Plejád. Ti z nás, kteøí nejsou ovládáni silami
temna, mohou tyto objekty za jasných nocí
spatøit pouhým okem. Lodì vznáející se
ve výce 30 a 100 kilometrù nad zemským
povrchem dokonce obèas svítí dobrým
lidem na cestu. Vesmírní pøátele navíc na
Mìsíci vybudovali anténní systém, který
íøí pozitivní vlny smìrem k Zemi. Aè se
Prvotní Stvoøitel veho a vech i vesmírní
lidé snaí ji více jak padesát let o zlepení
situace na Zemi, politici (poprvé byli mimozemany osloveni Truman a Stalin u
v roce 1949) i média tvrdohlavì odmítají
svìtelné poselství a nadále klamou a manipulují pozemany.
Podle Bendy byla Zemì 21. 12. 2004
pøijata do Galaktické konfederace planet (jde
o 2 miliony spolupracujících civilizací Sil
svìtla). Reprezentativní zónou naí planety
má být sféra, která leí pøiblinì tøi a pìt
kilometrù nad povrchem. V páté dimenzi
pravého stvoøení tu vzniká spoleènost
zaloená na duchovních principech.
Na Nové Zemi je pouze jeden rovníkový
kontinent omývaný severním a jiním oceánem. Obyvatelé si tu uívají stabilizované
teploty 25°C. Benda oznámil, e se ji blíí
dvoufázová evakuace, kdy do nového pøíjemnì klimatizovaného svìta po vypouzdøení pøevibruje asi 2,25% svìtové populace,
tedy asi 150 milionù lidí. Z nich bude 250
tisíc Èechù a 100 tisíc Slovákù. (Benda tak
ponìkud korigoval názor pøednesený na
semináøi Spoleènosti pro studium sekt
a nových náboenských smìrù 25. 9. 1998,
kde tvrdil, e Èei jsou dle vesmírných lidí
vnímavìjí ne jiné národy.) Do páté dimenze ji pøevibrovaly tisíce lidí, napøíklad mnozí
z tìch, kteøí zdánlivì zmizeli jako obìti
loòského tsunami v jiní Asii.
Po asi dvì a pùl hodiny trvajícím monologu vyhlásil Benda hodinovou pøestávku.
Události po ní mùeme uvést pouze zpro-

Orbitem naí Zemì pluje flotila asi statisíce
vesmírných korábù. Prapodivné pekelné
technologie NASA,1 zkoumající hrubohmotný vesmír, ovem tyto jemnohmotné
lodì nikdy nezaregistrují. Informace o naich pøátelích z vesmíru lze tak získat pouze
od vesmírných lidí, jejich hlavním mluvèím
je Ivo Atar Benda.
Na 250 posluchaèù v sobotu 15. ledna
2005 slunì zaplnilo sál Kulturního domu
Vltavská v praských Holeovicích, poøadatelé v jasnì lutých trièkách s potiskem
www.vesmirnilide.cz toti nevybírali ádné
vstupné. Celý prostor byl vyzdoben portréty vesmírných lidí, andìlù svìtelných
i køesanských svìtcù. Návtìvníci si mohli
odnést desítky necenzurovaných materiálù
s velmi vysokým procentem pravdivosti,
podepsat petice za zruení straidel a penìz
èi proti èipové totalitì nebo si koupit Bendovy knihy a svìtelné pexeso.
Pøednáející Ivo Atar Benda (*1961,
Olomouc) srdeènì pøivítal nejen vechny
viditelnì pøítomné, ale i vesmírné pøátele,
kteøí mezi návtìvníky sedìli ve svých
mentálních tìlech. lo o jeho 205. veøejné
vystoupení, poprvé o vesmírných lidech
hovoøil v Kolínì 28. února 1998, tedy v roce,
kdy naí planetì pøilétla pomáhat zmínìná
flotila.
Svou erudici Benda získává bìhem nespoèetných rozhovorù s vesmírnými lidmi
(spojení navazuje skrze duchovní srdeèní
èakru) a pøi návtìvách jejich kosmických
korábù, kde pravidelnì absolvuje dvacetihodinová kolení (napø. pro pilotá vesmírných lodí). Dìje se tak vìtinou v noci
a Benda zmizí z pozemské postele jen na
hodinu. V létajících talíøích toti èas bìí
dvacetkrát rychleji ne na Zemi.
O modrou planetu peèují støídavì dvì
ð Dokonèení na stranì 36 uprostøed.
smìny, od poloviny øíjna do poloviny dubna 100 tisíc mateøských lodí pod velením Atara erana
- kapitána asi milion
let staré Vesmírné
stanice áre o velikosti 42 na 12 kilometrù. Druhou polovinu roku, kdy se
Atarovy talíøe
opravují a procházejí technickou
Evakuace na Jupiter tak, jak ji popsali vesmírní lidé.
kontrolou, slouí na
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7. roèník

Úvodníky
Hudáková Andrea a Vojtíek Zdenìk,
Romové a náboenství, 1/04, str. 1; Mrázek
Milo, Pravoslaví v Dingiru 2/04, str. 37;
Vojtíek Zdenìk, Èeský hermetismus, 3/04,
str. 73; Na konci 7. roèníku; 4/04, str. 109.
Èlánky
Landres J. Shawn a Berenbaum Michael,
Diskuse o Gibsonovì Utrpení Krista,
2/04, str. 38-39; Pøibyl Stanislav, Sekty
a právo I., 3/04, str. 74-77; Sekty a právo II.,
4/04, str. 110-112; Mannová Jana, Mu pod
vo¾ou, 3/04, str.76-78; Smolen tìpán,
Dinosauøi v Edenu, 1/04, str. 3-6; tampach
Ivan, Esoterní politická alternativa, 1/04,
str. 2-3; Vojtíek Zdenìk, Co se slovem
sekta?, 4/04, str. 113-114.
Z domova
Hudáková Andrea, Buïme dobrými posly!,
3/04, str.79-80; Buddhisté v Tìnovicích,
4/04, str. 116-117; Nosková Vìra, Pyramida
a astrologie, 2/04, str. 40-41; Pekárková
Martina, Se amany v dolním svìtì, 3/04,
str.81; Vojtíek Zdenìk, Docela lehce uvìøitelné, 1/04, str. 6-7; Znepokojující chasidé,
3/04, str. 82-83; Osvícení pro celý svìt, 4/04,
str. 115.
Zahranièí
Greková Lucia, Federace Damanhur,
1/04, str. 8-9; Koøínek Martin, Exkurze na
onen svìt, 4/04, str. 117-118; Kulhánková
Jana, Islám v dnení Bosnì, 2/04, str. 41-43;
tursa Luká, Matka a bohynì, 2/04, str.
44-45.
Témata
Bor D. ., V alchymii jde o zmìnu vìdomí,
3/04, str. 88-89; Dvoøáková Hana, Romské
poutì a svatá Sára, 1/04, str. 16-17;
Grygar Jiøí, Proè astrologie nefunguje?,
3/04, str. 98-99; Hajská Markéta, Køtem
proti zlým silám, 1/04, str. 13-15; Hrdlièková
Lucie, Smrt a pohøeb u Romù, 1/04, str.
19-21; Jakoubek Marek a Budilová Lenka,
Pøísaha u køíe, 1/04, str. 18-19; Kalaè Petr,
Poèátky èeského hermetismu, 3/04, str.
94-97; Koøínek Martin, Romové pøed Tváøí
Boí, 1/04, str. 23-24; Kováè Ondøej, Podoba
misijní sluby øímskokatolické církve mezi
Romy, 1/04, str. 24-26; Láek Jan B., Pro
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otevøené pravoslaví, 2/04, str. 60-62; Luptáková Marina, Ikona není jenom obraz,
2/04, str. 53-55; Mann Arne B., Duchovná
kultúra Rómov, 1/04, str. 10-13; Mrázek
Milo, Rebel proti modernitì, 2/04, str.
57-59; Ondomiiová Zuzana, Dìjiny tibetského buddhismu, 4/04, str.-122; Pøeije
duchovní dìdictví Tibetu?, 4/04, str. 126127; Pargaèová Viola, Egypt a Koptové,
2/04, str. 51-53; Sklenka Åubomír, Tibetský
buddhismus bez rùových brýlí, 4/04, str.
122-124; Stránský R. Jiøí, Orientálnì pravoslavné církve, 2/04, str.49- 51; tampach
Ivan, Západní pravoslaví, 2/04, str. 55-56;
Hermetismus, 3/04, str. 84-87; Anagarika
Govinda a jeho øád, 4/04, str. 128-129; Turnovský Pavel, Zpráva o stavu èeské astrologie, 3/04, str. 91-93; Tydlitátová Klára,
Romské pravoslavné spoleèenství v Rokycanech, 1/04, str. 22; Ventura Václav,
Východní køesanství, 2/04, str. 46-48;
Vopatrný Gorazd, Pravoslaví u nás od 19.
století, 2/04, str. 59-60; Vojtíek Zdenìk,
U Jehovy romská otázka neexistuje, 1/04,
str. 23; Zálabová Sandra a Vojtíek Zdenìk,
Tibetský buddhismus v Èeské republice,
4/04, str. 130-133.
Rozhovor
Hoek Pavel, Cílem je zbotìní, rozhovor
s biskupem Ambrosiem, 2/04, str. 62-64;
Hudáková Andrea a Vojtíek Zdenìk,
Archetypy ji z Indie, rozhovor s Milenou
Hübschmannovou, 1/04, str. 26-27; Vojtíek
Zdenìk, Vìci mají svou tváø, rozhovor
s Milanem Nakoneèným, 3/04, str. 100-101;
Kulturní Amalgám, rozhovor s Josefem
Kolmaem, 4/04, str. 134-135; Cesta bahnem
duality, rozhovor s Janem Komrskou, 4/04,
str. 135-136.
Recenze
Halfar Luká, Pohanský kruh (èasopis),
1/04, str. 29; Hoek Pavel, Západ není celý
svìt (J. Sokol: Èlovìk a náboenství, Praha
04), 4/04, str. 139; Hudáková Andrea, Boh
vetko vidí (editoøi M. Kováè a A. B. Mann,
Bratislava 2003), 1/04, str. 25; Kalaè Petr,
O satanismu otevøenì a bez pøedsudkù
(J. Veselý: Satanismus, Praha 2003), 2/04,
str. 66-67; Mannová Jana, O satanismu
a èernej mágii (J. Veselý: Satanismus, Praha
2003; Lucifer a Lilit, Praha 2003), 3/04, str.
104; Mrázek Milo, Sociologie v zajetí
sektáøských válek aneb krize objektivity,
(editoøi B. Zablocki a T. Robbins: Misunderstanding Cults, Toronto 2001), 4/04,
str. 139-140; tampach Ivan, Souhrnnì

a solidnì o souèasné religiozitì (Z. Vojtíek: Encyklopedie náboenských smìrù
v ÈR, Praha 04), 3/04, str. 104-105; Reme
Prokop, Hrdinská kapitola církve? (M. T.
Winterová: Z hlubin bezedných), 1/04, str.
28-29; Vojtíek Zdenìk, Judaismus,
køesanství, islám (editoøi H. Pavlincová
a B. Horyna, Olomouc 2003), 1/04, str. 29;
Vopatrný Gorazd, O abtaji Cvi podle
Freelyho (J. Freely: The Lost Messiah,
Woodstock 2003), 4/04, str. 138-139.
Zprávy
Doubrava Luká, Boj není øeením, 2/04,
str. 69; Hoek Pavel, Návtìva kvakerù
v Praze, 2/04, str. 68; Hrubeová Linda,
První èarodìjnický obchod v Praze, 3/04,
str. 106; Hudáková Andrea, S díky Ronovi,
1/04, str. 31; Korejská misie v Praze, 2/04,
str. 68-69; Dingir pozván mezi ekumenické
èasopisy, 3/04, str. 108; Ipser Ondøej, Svìdkové Jehovovi v dialogu, 1/04, str. 30; Klíma
Luká, S rabínem Barashem o souèasném
judaismu, 4/04, str. 141; Koøínek Martin,
Mirko Frýba pøednáel v Praze, 2/04, str.
69; Sri Chinmoy do tøetice v Praze, 4/04,
str. 141-142; Mrázek Milo, Massimo opìt
v Praze, 2/04, str. 69; Vin Petr, Otevøené
dveøe Bételu, 1/04, str. 30-31; Lama Ole
Nydahl v Praze, 3/04, str. 106, 108; Buddhovy kosti v Èechách, 4/04, str. 141;
Vojtíek Zdenìk, Dobrovolnì, nebo z donucení?, 1/04, str. 31; Jeí v èeských kinech, 1/04, str. 31-32; Stìhování kanceláøe
spoleènosti pro studium sekt, 3/04, str. 108.
Reflexe
Klásek Petr, Potøebujeme jeden druhého,
1/04, str. 34-35; Lajka Jan, Pro mír
a harmonii, 1/04, str. 35.
Práce studentù
Brotánková Helena, Sociologické výzkumy
religiozity, 2/04, str. 70-71; Ipser Ondøej,
Náboenství v uèebnicích, 4/04, str. 142-143.
V rámeècích (výbìr)
Hoek Pavel, Dalajlama mezi pravdou
a tolerancí, 4/04, str. 124-125; Hudáková
Andrea, El Pelé - patron Romù, 1/04, str.
20; Hoffman Prokop L., Athos, srdce pravoslaví, 2/04, str. 47; Kulhánková Jana, Nejlepí práva pro ivot enì poskytuje islám,
rozh. s Hatidou, 2/04, str. 41-43; Vojtíek
Zdenìk, Hermetismus je jiný svìt, rozhovor
s D. . Borem, 3/04, str. 88-89.
Sestavil Milo Mrázek.
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r e f l e x e
O kontroverzní øímskokatolické skupinì z vlastní zkuenosti

ÈÍ JE TO
DÍLO?

Jana Dominika Pláteníková / Zdenìk Vojtíek
Jen málo skupin v souèasné katolické církvi je opøedeno tolika
podezøeními a naøèeními jako Opus Dei. 1 Jen málo jich má tolik
oddaných stoupencù stejnì jako nepøátel. Vyváený pohled na tuto
radikální spiritualitu není jednoduchý. Zdá se, e jde o fenomén
natolik vyhranìný, e neutrální postoj není moný. Ti, kdo Dílo
poznali blíe, se dìlí na horlivé pøíznivce a stejnì horlivé odpùrce.
Souèástí Díla, jak je èleny dùvìrnì
nazýváno (latinský název Opus Dei
znamená Dílo Boí) jsou jak laici, tak
knìí a øeholníci. Pøeváná èást z asi
osmdesáti tisíc èlenù Opus Dei ve svìtì
jsou laikové, ijící plným rodinným
a obèanským ivotem. Ti si øíkají supernumeráøi. Docházejí do Center Opus
Dei za úèelem systematické duchovní
a lidské formace. Ta je také hlavní náplní
èinnosti celibátních èlenù, tzv. numeráøù a numeráøek, kteøí ovem ijí oddìlenì v enských a muských centrech.
Opus Dei má v rámci katolické církve
výsadní právní status tzv. osobní prelatury s vlastním prelátem v Øímì. Jemu
èlenové podléhají v záleitostech Díla
Josemaría Escrivá de Balaguer.
a osobní duchovní cesty. V obecných
Foto: Informaèní list è. 3
záleitostech náboenského ivota
vicepostulátu Opus Dei v ÈR.
spadají kadý do své místní diecéze. Pro
Opus Dei je organizace zaloená ve pa- knìskou slubu svým èlenùm si Dílo
nìlsku roku 1928 katolickým knìzem Jose- vychovává vlastní knìze, kteøí se mimo
maría Escrivá de Balaguerem s cílem hlásat bìné knìské povinnosti (me svatá,
veobecné povolání ke svatosti ve vech zpovìï a dalí svátosti pøevánì pro èleny
vrstvách lidské spoleènosti. Toto hlásání a pøíznivce docházející do centra) vìnují
se má dít zejména prostøednictvím perfektnì osobnímu vzdìlávání èlenù a potenciálních
èlenù v malých studijních kroucích, obèas
odvádìné profesní práce.
Opus Dei teologicky vychází z tomismu poøádají pøednáku pro irí okruh poslua dá se øíci, e je batou konzervativního chaèù na teologické, obecnì filosofické èi
katolicismu (co vlastnì bylo i dùvodem antropologické téma, je je vyuívána jako
jejího zaloení v dobì vzedmutí moderních vhodná pøíleitost k získání nových zájemcù
liberálních proudù nejen ve panìlsku). o Dílo a navázání nových kontaktù.
Charakteristickými rysy jsou vìrnost katolické doktrínì a její obrana pøed novodobým Se vím vudy
relativismem, systematický a horlivý apo- Je-li hnutí zmiòováno v médiích, bývá to
tolát,* pracovní pøièinlivost a profesní negativnì: je líèeno jako kontroverzní
úspìnost èlenù, silná mariánská úcta a kult polotajná elitistická náboenská struktura
s pøesahem do vatikánských pièek, témìø
osoby zakladatele.
vojenskou disciplínou a pro dneního èlovìka nepochopitelnými praktikami tìlesné* Apotolát - íøení víry.
ho umrtvování. Ve vìtinì pøípadù následují

DINGIR 1/200 5

po takové mediální prezentaci rozhoøèené
reakce tiskového støediska Díla, pøípadnì
reakce pøíznivcù èi èlenù.
Aèkoli jsem toto vechno pøi svém prvním kontaktu s centrem Opus Dei v Praze
vìdìla, nikterak mì to od nìj neodradilo.
Naopak - vyhranìnost a radikálnost mi byla
sympatická, protoe kdy má být nìco bráno
vánì, tak tedy se vím vudy.
Po asi pùl roce seznamování se spiritualitou Díla a s tím, jak ji zdejí èlenky ijí,
jsem napsala ádost o pøijetí, adresovanou
prelátovi. Po dalím pùl roce jsem byla pøijata
jako necelibátní èlenka - supernumeráøka.
Nedlouho po vstupu jsem zaèala pociovat urèité zmìny. Vnímala jsem na sobì
jakési násilí, ale nedokázala jsem identifikovat jeho pùvod. Èím víc jsem se utvrzovala, e je ve v poøádku a e jsem na
správné cestì, vnitøní neklid ve mnì rostl
a sílilo ve mnì jakési podezøení. Obèas jsem
zaila pøíhodu nebo situaci, která mi nesedìla.
Napøíklad cestou do práce jsem vdy na
stejném místì v centru Prahy vídala jednu
invalidní ebraèku neurèitého vìku. Párkrát
jsem se s ní dala do øeèi - vadí mi toti, e
kolem ebrákù ostatní chodí, jako by byli
souèást ulice a ne ivý èlovìk, osobnost
s duí. Myslela jsem na ni a tu a tam jí nìco
vzala - èasopis na ètení, banán, pomeranè...
Kdy jsem to se svítícíma oèima a nadením
dítìte, které objevilo novou úasnou vìc,
líèila pøi uhlazené veèeøi v luxusním centru
Opus Dei, sklidila jsem chladné a odmìøené
pohledy a komentáø : To není nae cesta.
Nedokázala jsem si srovnat v hlavì, jak
mùe nìkdo, kdo zasvìtil celý ivot práci na
tom, aby byl lepím èlovìkem a podobal se
Kristu, ignorovat tímto zpùsobem bídu
a slabost. Takové momenty ve mnì vzbuzovaly pochybnosti, ale mùj rozum byl veden
k tomu, aby nedùvìøoval intuici. Odkazoval
námitky do podvìdomí a argumentoval potøebou poslunosti duchovnímu vedení.
V centru díla
V té dobì jsem se do místního centra Opus
Dei doèasnì nastìhovala. Vyuila jsem
monosti ubytování, kterou centrum nabízí
mladým dívkám, vìtinou studentkám,
o nich má dobré dùvody si myslet, e se
blíí k poádání o pøijetí do prelatury.
Vzhledem k tomu, e tou dobou mìli jeden
podkrovní pokoj neobsazený, øeditelka
centra mnì povolila nastìhovat se na pùl
roku. Tìila jsem se na zkuenost komunitního ivota a doufala jsem, e Opus Dei
poznám pøímo u zdroje. Zajímavé také bylo
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vyhledávaly mladé lidi
a pùsobili na nì.
Organizaci Opus
Dei je èasto vytýkáno,
e v názvech jejích
center nefiguruje jméno prelatury. I nae
centrum bylo nazváno
jen Kulturní a vzdìlávací centrum a prezentovalo se jako obèanské sdruení, zaloené
soukromými osobami
za úèelem vzdìlávání.
Øeditelka mi ovem
ochotnì nìkolika vìtami vysvìtlila, o co
jde a kdo centrum
provozuje. Neshledala
jsem tedy ádné utajení a urèitá diskrétnost mi pøipadala pøimìøená a spíe se mi
zamlouvala.
Dalí èastou kritikou je, e centra bývají
zbyteènì luxusnì vybavená. Jde ale spíe
o estetický pohled ne
o to, e by byly vynaJavier Echevaría, prelát Opus Dei, pøi dìkovné mi za svatoøeèení
sv. Josemaríi Escrivy 6. 10. 2002.
kládány nehorázné
Foto: Informaèní list, prosinec 2003
a neomluvitelné èástbydlet v mezinárodním sloení (Rakuanky, ky. Naopak - v Opus Dei jsem se pøiuèila
panìlky, Polka), kde vecky numeráøky inteligentnímu etøení a rozumnému hospoovládaly èetinu, panìltinu a nìmèinu daøení s hmotnými vìcmi.
Jenome na atmosféøe, chování a vzáa samozøejmì angliètinu. Veèeøe a následné
tzv. besedy pro mne byly neobvyklým zá- jemných vztazích mi bylo stále cosi nepøíitkem - byla to vybraná, vkusná a inteli- jemného. Myslím, e to byla hlavnì urèitá
strojenost, ztuhlost a neosobnost. Omlougentní spoleènost.
Navíc jsem mìla takøka z první ruky vala jsem to tím, e kadý je jinak zaloen
pøednáky, poøádané pro pozvanou veøej- a e mnì osobnì nic nebrání v tom být nanost, a pravidelné setkávání èlenek na tzv. dále spontánní a pøirozená. Jednou jsem ale
krouku, jako i pravidelné soukromé lekce náhodou byla sama v kapli a vzala jsem si
z teologie, filosofie a spirituality hnutí. Dále k osobní modlitbì kytaru tak, jak jsem byla
také kapli se svatostánkem, kadý den mi zvyklá. Negativní reakce jedné obyvatelky
svatou, bohatì vybavenou knihovnu a krás- mnì varovala. Zarazilo mnì, e nenacházím
nou zahradu. Ráno jsme vstávali pøed es- porozumìní pro spontánní vyjádøení vztahu
tou, v est zaèínalo spoleèné pùlhodinové k Bohu, k nìmu je pøece vekerý duchovní
rozjímání a po nìm me svatá slouená ivot zamìøen.
A tak jsem sice proívala skuteèný intejedním ze dvou knìí Opus Dei, kteøí v ÈR
pùsobí. Po spoleèné snídani kadá z oby- lektový boom (teologie, základy filosofie,
vatelek centra vyrazila do své práce. Kromì biblické antropologie apod.), ale duièka
øeditelky jsme vechny pracovaly v bì- celkovì trpìla. Takový zpùsob ivota byl
ných obèanských povoláních. Kolem páté pro mnì pøíli sterilní a pøetìující. V Díle
odpoledne se obyvatelky centra zaèaly opìt byla deklarována svoboda kdykoli odejít,
scházet, vpodveèer probíhaly krouky, pøed- a tak jsem pøedpokládala , e ve chvíli, kdy
náky, douèování, soukromé hodiny panìl- poznám, e mi nastoupený zpùsob ivota
tiny èi nìmèiny apod. Tyto aktivity slouily nevyhovuje, bude moné jej bez nátlaku
také jako zpùsob, jím numeráøky - cizinky opustit.
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Po dvou letech jsem øeditelce centra
a své duchovní vedoucí oznámila, e necítím
to, èemu øíkají povolání k Opus Dei. Její
záporná reakce pøedèila vekerá moje oèekávání. Potøebovala jsem nabrat síly a pøeorientovat se zase do normálního zpùsobu
ivota, a tak jsem pár mìsícù pobývala
u rodièù na Moravì. Ani témìø tøísetkilometrová vzdálenost neodradila horlivé
numeráøky od pokusù o osobní návtìvu
a konfrontaci. Telefonovaly mi a poslaly naléhavý dopis o tom, e pochybnosti se dostavují a e to je normální a pøirozené, ale e
je dùleitá vìrnost povolání a vytrvalost.
Mám nìkolik pøátel, kteøí opustili øeholní
øád, nìkteøí dokonce po vìèných slibech,
ale nikdo z nich po odchodu nezail takový
nátlak.
Písek v duchovním soukolí
S odstupem èasu povauji za nejproblematiètìjí rys formace v Díle to, e normy
duchovního ivota jsou uplatòovány na
vechny a bez rozdílu. Jakoby duchovní
cesta èlovìka nebyla nìèím zcela jedineèným a neopakovatelným! Napøíklad povinnost kadý týden pøistupovat ke svátosti
smíøení - ráda bych vidìla toho, koho by
taková norma nedovedla do pøíerné skrupulozity a úzkostlivosti. Nìkolikrát se mi
stalo, e jsem nemìla co vyznat. Knìz mi
øekl, e svátost by v takovém pøípadì nebyla
platná, a a tedy vyznám a lituji nìjakého
høíchu z minulosti. Abych tedy mohla normu
duchovního ivota splnit, vyznávala jsem
rvaèky se sourozenci v dìtství...
Normy, které jsem se zavázala plnit, mne
pøes vekerou snahu vedly do stavu kvantita na úkor kvality. Dnes u nechápu, jak
jsem mohla dennì stíhat mi svatou, hodinové rozjímání (vìtinou rozdìlené do dvou
èástí), ètvrt hodiny duchovní èetby a pìt
desátkù rùence. K tomu byly èetné dalí
povinnosti - jednou týdnì studijní krouek,
pøednáky, v létì týdenní spoleèné vzdìlávání s ostatními èlenkami, kadý mìsíc rekolekce,* jednou za rok duchovní cvièení...
Pøi nároèné práci u pak nebylo moc prostoru pro nic dalího. Kadá minuta dne byla
rozpoèítaná, cítila jsem se jako tvanec pod
tlakem výkonu.
Styky se mi zákonitì zúily na lidi z Díla
a ze zamìstnání. Mé kontakty se podøídily
úèelùm apotolátu a lidi, s nimi jsem se
setkávala, jsem chtìla hlavnì pøiblíit k Opus
Dei. Tak se omezil a ochladl mùj vztah s dlouholetými pøateli a hlavnì s rodinou. Nelo
* Rekolekce - krátké duchovní cvièení.
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r e f l e x e
Díla Josemaríi Escrivá de Balaguer
(1902-1975) v èetinì
Cesta, nakladatelství Cesta, Brno 1991,
první èeské vydání Ares, Milán 1969
Via Crucis, Køíová cesta, Cesta, Brno
1992
Svatý rùenec, Cesta, Brno 1993
Brázda, Cesta, Brno 1995
Jít s Kristem, Zvon, Praha 1995
Výheò, Cesta, Brno 2001
Rozhovory s mons. Escrivou de Balaguer, Cesta, Brno 2002
jen o denní program, ale také o jiné zájmy
a priority. Aèkoli zábava nebyla výslovnì
zakázána, moc jsem jí nestíhala a u mnì
také tolik nebavila. Navíc vichni, kdo se
bavili a relaxovali, mi pøipadali jako lehkomyslní a nedbalí lenoi.
Brzy jsem pocítila, e povinnost být dennì na mi svaté u mne zpùsobuje devalvaci
tohoto svatého tajemství a pravidelná týdenní zpovìï mne brzy dovedla k úzkostlivosti, která mi døíve byla cizí. Cítila jsem se
jako stroj, v nìm bezvadnì lapou jednotlivá koleèka, ale chybí v nìm olej. Cítila jsem
se jako stroj bez lásky. Kdy jsem to namítala
zpovìdníkovi, dozvìdìla jsem se, e se mám
snait více milovat. Ale èím, kdy jsem díky
této formaci mìla ze srdce kus utru?
Oè vìtí úsilí jsem v Díle jsem vynakládala na umlèení tohoto zmatku, tím byl silnìjí. Svoje úvahy jsem pøedkládala osobì,
s ní jsem jednou týdnì absolvovala tzv.
rozmluvu (asi ètvrt hodinový duchovní rozhovor o naplòování spirituality Díla, plnìní
norem a apotolátu), ale vìtinou nebyly
brány vánì. Navíc jsem se u své duchovní
vedoucí setkala s poválivou naivitou a lidskou nezralostí, kterou bych u nìkoho, kdo
má doprovázet na duchovní cestì, neèekala.
Cítila jsem absenci skuteèného dialogu.
Odpovìdi v nìkolika málo variantách smìøovaly k uklidnìní, pøípadnì k uduení ja-

kýchkoli pochybností a otázek a k posílení
poslunosti, odevzdanosti a vìrnosti Dílu.
A to byl dalí rys, který mne popuzoval
- slepé a a hloupouèké odevzdání se organizaci, jí byla pøipisována nadpøirozená
hodnota. Zpùsob uctívání zakladatele se mi
zdál pøehnaný stejnì jako pøesné napodobování jeho ivotního stylu. Josemaría Escrivá napøíklad usiloval, aby si vìøící stále pøipomínali Boí pøítomnost. Jako pomùcku pouil figurky kachnièek a umístil je v prvním
centru Opus Dei, které zaloil. Po jeho vzoru
se dnes ve vech centrech Opus Dei po
celém svìtì pouívají více èi ménì kýèovité
figurky kachnièek. Mìla jsem ale dojem, e
spí ne jako pøipomínka Boí pøítomnosti
slouí jako pøipomínka geniality naeho
Otce - zakladatele.
Také intenzita, s jakou se v èlenech systematicky podporovala pøíslunost ke skupinì, mi byla nepøíjemná. Byla navíc spojena
s pocitem exkluzivity. Posiloval ji také vnitøní
slovník2 - urèité výrazy, pozdrav s odpovìdí,
dodrování urèitých zvykù, pøípadnì náznaky, známé jenom mezi èleny.3
Opustit zapoèatou cestu celoivotního
povolání bylo ovem tìké. Odejít z Opus
Dei znamenalo zradit Boha. Navíc podle
uèení zakladatele tomu, kdo opustí cestu,
nelze zaruèit spásu 4 - a to jsou silná slova,
která zpùsobí, e svìdomí se ocitne ve slepé
ulièce.
Poslední ancí, jak ovìøit vìrohodnost
této spirituality, se pro mne stalo poznávání
jiných center. Doufala jsem, e rozeznám,
zda to, co se mi zdálo podivné, je obecným
rysem, anebo jen specifikem praského
centra. Poznala jsem centrum v Bratislavì,
ve Vídni a v New Yorku. Tamìjí èlenky mi
pøipadaly otevøenìjí a pøirozenìjí, ale cítila
jsem se u pod tak silným tlakem, e pokraèovat prostì nebylo moné. Asi bych se
zhroutila psychicky i fyzicky.
Posledními zbytky svobodného úsudku
jsem dospìla k názoru, e se musel stát omyl

Záitky a zkuenosti bývalých èlenù Opus Dei
se v nìkterých bodech pøekvapivì shodu- V Británii v jedné diecézi místní biskup
jí. Tito bývalí èlenové, jejich rodièe a dalí dokonce zakázal pùsobení hnutí. Kromì
zaloili v USA Opus Dei Awareness Net- shromaïování a zveøejòování zkueností
work (ODAN). Tato organizace kromì bývalých èlenù, èlánkù o Opus Dei v méjiného provozuje internetový magazín. Ne- diích, analýz interních, neveøejných spisù
úspìnì se také pokouela zvrátit proces Díla apod. se ODAN soustøedí také na psysvatoøeèení zakladatele Díla.
choterapeutickou pomoc bývalým èlenùm
Sdruení ODAN bylo zaloeno roku a jejich rodinám.
Na adrese http://www.odan.org popisují
1991 po nìkolika skandálech s údajnì pøíli agresivním a manipulativním apoto- mnohé pøíbìhy bývalých èlenù kritickou
látem knìí Opus Dei na univerzitní pùdì. dezintegraci osobnosti, do ní je násilná
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a e se s Dílem rozlouèím. Nic takového,
èemu øíkají povolání k Opus Dei nemám
(pokud to vùbec existuje). Kvùli pocitu viny, jím se - a u zámìrnì, èi nevìdomì v Opus Dei operuje, to ale nebylo zrovna
jednoduché. Nìjakou dobu mi trvalo, ne
jsem si opìt dokázala plnì uvìdomit, e Bùh,
v nìho stojí za to vìøit, není vydìraè.
Absolvovala jsem krátkou intervenèní
terapii, která mi pomohla vymotat se z nejhorího zmatku. Návrat do srdeèného
a spontánního vztahu k Bohu Otci byl pro
mne po absolvování takové formace
nároènou a dlouhou poutí, na které bych
se neobela bez pevné a obìtavé podpory
rodièù, sourozencù a blízkých pøátel.
n

Bibliografická poznámka
Èlánek vznikl úpravou a zkrácením textu, který autorka
poskytla redakci. Nezkrácený text je moné si vyádat na
elektronické adrese jana.platenikova@centrum.cz.
Úpravy provedl Zdenìk Vojtíek.
Poznámky
1 O Opus Dei v èetinì: MESSORI, V., Pøípad Opus Dei,
Cesta, Brno 1998.
2 Pøíklady tohoto interního slovníku: ten, kdo pozitivnì
zareagoval na nabídku èlenství, zapískal (jako kdy
se fouká do døevìné píalky tak dlouho, a se podaøí
aby vydala zvuk); v Opus Dei je doma; knìí Opus
Dei se titulují doktor, nikoli otec, nebo pater,
protoe v Opus Dei se titulem Otec myslí souèasný
prelát, nástupce zakladatele. Zakladatel, jeho obraz je
v kadé kapli Opus Dei vedle hlavního oltáøe, je èleny
nazýván Ná otec.
3 Pøíklady zvykù: latina, pouívaná èastìji, ne je v souèasné øímskokatolické církvi zvykem; po probuzení políbení zemì se slovem Serviam (Slouím); u numeráøù
také na tìle stopy po pouívání sebemuèících nástrojù
- tyto stopy nedovolují koupat se na veøejnosti (o asketických praktikách numeráøi nemluví ani pøed supernumeráøi, mnì na dotazy k tomuto tématu odpovídali neochotnì a mlhavì). Numeráøi neznají souèasnou kulturu,
nemají dovoleno chodit do kina, ètou jen schválené knihy a sledují jen schválené filmy - volnì sledovat televizi
nemohou, jen kdy to povolí øeditel centra.
4 Kdo z mých synù a dcer opustí svoje povolání k Opus
Dei, tomu nemùu zaruèit spásu - v interních spisech
Noticas, v pøednákách na téma povolání. Viz té sta
The Vocation Trap, kde bývalý numeráø Opus Dei Joseph
I. B. Gonzales analyzuje sporné rysy teologie povolání
podle Josemaríi Escrivy (http://www.odan.org).
Jana Pláteníková (*1973) pracuje v soukromém vzdìlávacím institutu, vyuèuje angliètinu, vìnuje se hudbì.

formace v Boím díle uvedla a z ní se
dlouho dostávali. Ti, kdo vypili pohár psychického utrpení a chaosu, který následuje po vyprotìní hlavy z ohlávky Díla,
z nìj nakonec vytìili dobro: irí a milosrdnìjí srdce, citlivé na jakékoli falené
tóny. Bùh je toti vìtí, ne vechna lidská
selhání a vecky jeho karikatury, k nim
máme tak èasto tendenci vzhlíet a které
ke kodì své i jiných tak horlivì hlásáme.
Jana Pláteníková
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d o p i s y
Nìkolik poznámek k tématu
tibetský buddhismus (Dingir 4/2004)
Pan Sklenka píe (Tibetský buddhismus bez
rùových brýlí), e ètyøi nejblií áci 16.
Karmapy - regenti tai Situ rimpoche, Gjalcab
rimpoche, Damgon Kongthul rimpoche
a amar rimpoche - zaèali v souladu s tisíciletou tradicí hledat nového Karmapu. ...
Vechno to je pravda, a na tu tisíciletou
tradici. Po smrti 16. Karmapy zaloil jeho
hlavní sekretáø Damchoe Yongdu skupinu
ètyø regentù, protoe se obával fungování
karma kagju v exilu a jetì k tomu v mezidobí
mezi smrtí 16. karmapy a nalezením jeho
budoucí 17. inkarnace.
amar rimpoche, který má podle tisícileté
tradice právo na urèení budoucí inkarnace
ð

Karmapy* nevidìl v tomto uspoøádání
ádný problém. Kdy vak tohoto statutu
regenta zaèali mocensky zneuívat sekretáøi ostatních regentù, kterým se nyní
otevøely zcela nové monosti, rozpustil
amar rimpoche tuto skupinu v roce 1984,
take trvala v podstatì pouze tøi roky. Pokud
bychom se tedy mìli dret tisícileté tradice,
pak autorizaci a kvalifikaci k rozpoznání dalí
inkarnace Karmapy má pouze amar
rimpoche, který svoji úlohu naplnil, kdy
* Ke kvalifikaci amar rimpocheho: 2. Karmapa Karma Paki,
který systém tulkuù v Tibetu zaloil, pøedpovìdìl, e se
od své tøetí inkarnace bude rodit jednak jako Karmapa,
lama s èernou korunou, a zároveò jako amarpa, lama
s èervenou korunou. Oba se po staletí støídali v udrování
odkazu Velké peèeti, aby byla zachována kontinuita
v pøípadì smrti Karmapy èi amarpy.

Dokonèení ze strany 31.

støedkovanì.2 U od zahájení pøednáky bylo podle obèasného více èi ménì tlumeného
smíchu jasné, e dobrá polovina posluchaèù nenavtívila pøednáku Iva Atara Bendy
za úèelem pouèení. Ve druhé polovinì programu dolo dokonce na akci: Nejprve
skupinka osob v bílých plátích s rozevøeným prostìradlem evokující dojem, e jde
o svìrací kazajku pøistoupila k pódiu a shánìla se po Frantiku Koudelkovi. 3 Atmosféra
jetì zhoustla, kdy Benda vykazoval ze sálu fotoreportérku. Ovem a na závìr jakýsi
Jetírek4 pronikl k pódiu a zasypal proroka Bendu proudem z prákového hasicího
pøístroje.
n
Martin Koøínek
3 Role Luïka Soboty v komedii Jáchyme, hoï ho do
Poznámky
1 I. A. Benda na pøednáce 25. 1. 2005.
2 http://www.kpufo.cz/portal/rservice.php?akce=tisk
&cisloclanku=2005012101

stroje, v ní je stále pronásledován dvojicí lapiduchù
psychiatra Chocholouka
4 Jetírci jsou podle I. A. Bendy vichni, kdo se nepøátelsky staví k aktivitám vesmírných lidí, tedy jak
nevìøící lidé, tak ufoni - zlí hrubohmotnìjí mimozemané.

inzerce

Vychází Sborník Vìda kontra iracionalita 3
Èeský klub skeptikù Sisyfos není veøejnosti znám jen díky
anticenì Bludný balvan, udìlované za matení èeské veøejnosti.
V jeho reii také probíhají kvalitní polemické a populárnìvìdecké pøednáky pro veøejnost v budovì AV v Praze
(www.sisyfos.cz). Jednou za dva a tøi roky vycházejí ty nejlepí
z nich kninì, ve sbornících nazvaných Vìda kontra iracionalita.
Co najdete v trojce, která právì vychází? Analýzu vztahu
pøírodních a spoleèenských vìd, filosofický pohled na metodologii vìd nebo ukázku omylù v oblasti astronomie, které vìda
díky svým oèistným mechanismùm dovede postupnì eliminovat. Dalí text vysvìtluje,
jakým cenným nástrojem je v souèasné vìdì experiment. Rozsáhlý èlánek je vìnován
kvantové mechanice, její filosofické interpretaci a zejména jejímu zneuívání v oblasti
alternativní medicíny. Alternativní medicínì je vìnován i èlánek ukazující na tragické
dùsledky pùsobení léèitelù v onkologii. Dalí autoøi se podívali kriticky na numerologii,
grafologii, na íøení a zneuívání náboenské pøedstavy o reinkarnaci. Skeptické
pozornosti neunikla ani psychoanalýza. Závìreèné texty jsou vìnovány globálnímu
oteplování a vlivu elektromagnetického pole na èlovìka. Do této kategorie patøí i problém
trvalé dostupnosti surovin a jejich moného vyèerpání s následným ohroením existence
lidstva. Na vechny tyto problémy a otázky se autoøi sborníku snaí dát racionální
odpovìï. Sborník lze objednat za 150,- Kè vèetnì potovného a balného na
lano@centrum.cz. V knihkupectví bude za 199,- Kè.
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nalezl 17. Karmapu Thaje Dordeho. Jetì
více detailù k historii ètyø regentù v èlánku
amar rimpocheho: http://www.karmapaissue.org/politics/heart_sons.htm.
Dále pan Sklenka píe: situace v Evropì
je jiná hlavnì díky aktivitì Ole Nydahla,
který patøí do linie amar rimpocheho.
K tomu jen: amar rimpoche se nikdy
nereprezentuje jako odìlená linie, vdycky
pracoval pro Karmapu, aby ne, kdy je od
Karmapy neoddìlitelný, jak jsem popsal
jejich vztah výe (jinak se amarem r. jsem
se setkal a i on se pøedstavuje jako Shamar
rimpoche, take my pøekládáme jeho jméno
jako amar r. narozdíl od amar r. jak je
uvedeno v èlánku od pana Sklenky).
S pozdravem
Jaroslav Peta,
Buddhismus Diamantové cesty, Praha
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ULEHÈENÍ TÌLU A MYSLI
VHODNÌ VOLENOU STRAVOU
Tìlo a mysl mohou být svìí jen tehdy, neÚspora
jsou-li zatíené pøebytkem obtínì zpraco- ivotní energie
vatelné, toxické nebo nevhodnì stimulující potravy. Trávení
potravy je velmi nároèný proces, který spotøebovává
vìtinu naí ivotní energie. Proto se tolik duchovních velikánù, jako napøíklad Buddha nebo Kristus,
uchylovalo ke dlouhým pùstùm. Bìhem pùstu
je tìlo lehèí, mysl jasnìjí, schopnost intuice
vìtí, take vzrùstá nadìje na prozøení. Lidé,
kteøí poznali tyto pøínosy pùstu, mìli èasto
sklon jej praktikovat a pøíli dlouho, èím
ovem zeslábli mnohdy a na pokraj smrti
a uvìdomili si, e to není správná cesta.
Nae tìlo si ádá své a nedá se
Nevyuité
rezervy
nijak oidit. Moná máme ale
v tomto smìru rezervy, které zatím zcela nevyuíváme. Existují monosti, jak se najíst
dobøe, dodat tìlu vechny potøebné látky,
a pøitom zatíit organismus ménì, ne je
obvyklé. Trávení mùeme ulehèit jednak
výbìrem vhodných potravin, jednak jejich
pøípravou a nakonec i zpùsobem konzumace:
 Nejvíce vyhovuje strava sloená
z èistých pøírodních potravin. Nejlépe
obilovin, lutìnin a zeleniny.

 Pokud se týká metod pøípravy stravy, je tøeba volit takové,
pøi nich se suroviny zpracovávají co nejménì a co nejetrnìji.
 Tuky a jednoduché cukry je
vhodné omezit na polovinu nebo
tøetinu obvyklého mnoství.
Velké rezervy máme ve zpùsobu podávání a konzumace
jídla:
 Mnoho energie mùeme uetøit lepím kombinováním
jednotlivých sloek naí stravy.
 Pøi lepím výkání se nasytíme mením mnostvím jídla.
 K døívìjímu pocitu nasycení pøispìje rovnováha chutí
v jídle a dostatek zeleniny.
 K lepímu trávení napomùe klid a vhodný stav mysli
pøi jídle.
 Znaènì mùeme
tìlu ulehèit také
tím, e ho nezatìujeme jídlem
v nevhodnou
dobu.

STAV MYSLI PØI JÍDLE
Nae naladìní v prùbìhu jídla pøetrvává i dlouhou dobu po
nìm. Jíme-li rozladìní, rozvánìní, vyvedení z míry nebo
zlostní, pak stav mysli, který pøi jídle zaíváme, zùstává
i dlouho poté. A naopak, jsme-li pøíjemnì naladìní a nezabýváme se pøi tom ádnými problémy, cítíme se dobøe i dlouho
po jídle.
Zdá se, jako by se energie mylenek procesem jídla nìjakým
zpùsobem posilovala, znásobovala a pak bez zábran vstupovala a ukládala do mysli.
Pøi jídle jsme zøejmì
daleko více otevøení
vem vlivùm a tím
i daleko více zranitelní. Jsme naladìni
k pøijímání energie
z potravy a v tomto
otevøeném stavu
jsme asi náchylní

pøijímat i vechny ostatní vlivy,
které nás v té chvíli zasahují.
Vidíme, e nìkteré tradièní zvyklosti spojené se stolováním mìly
vlastnì svùj hluboký význam.
Bývalo zvykem pøed jídlem se
pomodlit a pak jíst v klidu a tichu.
Není-li èlovìk pøi jídle rozptylován
hovorem, pøijímá mnohem ménì
cizích vlivù. V takovéto chvíli mùe mít modlitba zvlá hluboký úèinek. Pocit vdìku mùe èlovìk proívat nejen bìhem
jídla, ale jetì i dlouho po nìm.

Z knihy Tomáe tanzela Strava a vìdomí, Cherm, Praha 1999. Ilustrace Jana Majcherová.
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