Váení ètenáøi,
také v tomto èísle se setkáváme s nìkolika novými autory. Tvùrce hlavního
èlánku tématu kola a náboenství (a také dvou dalích èlánkù) je redaktor uèitelských novin Luká Doubrava. Na tvorbì tématu se podílel gymnaziální profesor angliètiny a dìjepisu Martin Fárek. Jednu ze zpráv do domácí
rubriky zaslal èeskobudìjovický faráø Èeskobratrské církve evangelické
Daniel Matìjka. Ve stejném mìstì, na katedøe biblických vìd Teologické
fakulty Jihoèeské univerzity, pùsobí i dalí nový autor - Jaroslav Sýkora.
Mezi recenzenty se zaøadil publicista a hlubinný ekolog Boris Merhaut.
Ze zahranièních èlánkù o hnutí Fa-lun-kung jsme vybrali obsáhlou studii z èasopisu Christian Research Journal 22 / 2 z roku 2000. Pøeloila ji
Noemi Prùová a v redakci byla ponìkud upravena a zkrácena o více ne
polovinu.
Zdenìk Vojtíek
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Neutralitu koly je tøeba hájit

MEDITACE A KOLA
Zdenìk Vojtíek

Je tomu skoro ètvrtstoletí, co se ve Spojených státech
konal významný soudní proces, který se týkal jednoho
z nových náboenských smìrù a veøejného kolství.
Transcendentální meditace (TM) indického duchovního uèitele Maharishi Mahesh Yogiho (* 1911 / 1918?)
byla prezentována jako vìdecká metoda a proívala své
zlaté èasy. V roce 1975 byl dosaen vrchol v poètu zasvìcených pøíznivcù (mantru obdrelo asi 300 tisíc lidí)
a veobecná popularita TM umonila, e Maharishiho
meditaèní technika se provádìla i v amerických veøejných kolách.
Po roce 1975 ovem pøiel prudký pokles. Bylo to
pravdìpodobnì té v souvislosti se alobou, kterou
v bøeznu 1976 podala u soudu v New Jersey skupina
rodièù, duchovních a dalích osob. Tato skupina u soudu svìdèila o tom, e v letech 1967 - 1968 TM úèelovì
pøijala sekulární podobu, aby získala nové zájemce. Po
zevrubném vyetøování soudce doel k závìru, e uèení
TM je náboenské povahy. Na základì tohoto rozsudku a jeho potvrzení u federálního soudu v únoru 1979
byl program TM ve kolách zastaven.
Stejnì jako meditace mùe být za nenáboenskou
metodu povaována i jóga. Tisíce lidí se u nás vìnuje
hatha-józe, ani by se zabývali jejími náboenskými
koøeny. Ale stejnì jako Transcendentální meditace lehce dovedla meditující a k Maharishimu, mùe systém
hatha-jógy v podání spoleènosti Jóga v denním ivotì
(JD) dovést a k oddanosti jeho duchovnímu tvùrci,
svámímu Mahévaránandovi.
I spoleènost Jóga v denním ivotì má ambice plonì proniknout do èeských kol1. Pro vechny jejich stupnì má propracovánu metodiku jógických cvièení. Kromì
uitku z tìlesného cvièení ovem zájemci získávají jako
vedlejí produkt úctu k Mahévaránandovi a krok za
krokem se dostávají do prostøedí, které Mahévaránandu zboòuje. Od jógy tìlesných cvièení je tak v JD
pøímá cesta k zasvìcení a k pøijetí mantry.
Jógový expert dr. Zdraila psal ve své zprávì pro
ministerstvo kolství ji v roce 1992, e systém Jógy
v denním ivotì má metodicky dobøe zpracovánu hathajógickou èást, tj. soustavu tìlesných cvièení, spojených
s uvìdomováním. Tato cvièení u zaèáteèníkù pøevládají. Ve své podstatì je vak celý systém zaloen na bhaktijóze. U vyspìlejích cvièencù roste podíl a význam duchovních cvièení (zejm. meditace), která zaèínají ovlivòovat zpùsob jejich ivota a utváøení jejich osobnosti.2
Pøed ètvrtstoletím Amerièané dokázali uhájit náboenskou neutralitu svých veøejných kol. U nás se to zatím natìstí bez soudních procesù - uèíme také.
n

Poznámky
1 Zdraila, V., Zpráva o organizaci, èinnosti a cílech spoleènosti Jóga
v denním ivotì, 27. 11. 1992, str. 6.
2 tamté.
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O sekularizaci s britským sociologem náboenství Bryanem Wilsonem

Z KATEDRÁL
SE STANOU MUZEA

Zdenìk Vojtíek
Dr. Bryan R. Wilson (* 1926) je sociolog náboenství z anglického Oxfordu. Je známý svými pracemi
o sektách a nových náboenských smìrech (napø. Náboenské sekty, 1970) a jako tvùrce sekularizaèní
teorie (Náboenství v sekulární spoleènosti, 1966; Náboenství v sociologické perspektivì, 1982).
Zabývá se té hnutími, která oèekávají konec svìta (Magie a milénium, 1973), a dalími tématy.
Své pojetí pojmu sekularizace Bryan Wilson uvedl ji ve své práci z roku 1966 a dodnes nepovauje za nutné v této výstiné
definici nic mìnit. Sekularizací nazývá proces, v nìm náboenské mylení, náboenská praxe a náboenské instituce ztrácejí
svùj spoleèenský význam.1
Ne ztráta víry, ale spoleèenského významu
Ztráta spoleèenského významu neznamená,
e náboenství pøestává existovat, ani nevyluèuje vznik obrodných hnutí v rámci majoritních náboenství ani import èi vznik
nových náboenských hnutí. Ztráta spoleèenského významu se nejviditelnìji projeví v poklesu èlenstva náboenských institucí a v poklesu úèasti na náboenských
aktivitách. Ale tyto dvì oblíbené statistické
poloky nevypovídají o procesu sekularizace vechno. Napø. ve Spojených státech je
míra návtìvnosti kostelù výraznì vyí ne
v západní Evropì, a pøesto nelze øíci, e by
Spojené státy byly ménì sekularizovanou
zemí. Naopak - jsou kolébkou a dodnes hlavním motorem sekularizaèního procesu.
Ztráta spoleèenského významu se podle Wilsona2 projevuje v následujících skuteènostech:
w náboenské instituce jsou odøíznuty od
majetku a materiálních moností;

w instituce, které byly pùvodnì øízeny
naboenstvím, nadále podléhají sekulárním
mechanismùm (napø. instituce výchovy,
vzdìlávání, sociální práce, správy, práva
apod.);
w lidé vìnují mimoempirickým skuteènostem ménì èasu a energie;
w náboenské instituce upadají (pokles
poètu a prestie duchovních, pokles vlivu
na jejich pøísluníky apod.);
w vzorce chování lidí ménì podléhají náboenským pøíkazùm a více se øídí racionálními a technickými kritérii (Anthony Giddens: Vìtina z nás u prostì nevnímá ve
svém okolí trvalé uplatòování boských
a duchovních sil. 3);
w náboenské vìdomí (rity, modlitby, etika) je postupnì je nahrazováno empirickou,
racionální a instrumentální orientací;
w mytologická, poetická a umìlecká interpretace pøírody a spoleènosti je nahrazována faktickým popisem.
Tím vím se sekularizace stává nejen
zmìnou ve spoleènosti, ale i zmìnou spoleènosti samé.
Stálým terèem kritiky
Wilsonova sekularizaèní teorie je øadu let
tvrdì kritizována. Kritikové Wilsonovi pøedevím vytýkají, e proces sekularizace pøí-

li spojuje s ústupem køesanství a e nedoceòuje význam obrodných a nových náboenských hnutí ani vzrùstající úlohu náboenství v nìkterých asijských, afrických
a latinskoamerických zemích. Mají pravdìpodobnì pravdu i v tvrzení, e pøíli idealizuje oddanost a nasazení lidí pro náboenství v pøedmoderních epochách. Dalí výtky
míøí k tomu, e se Wilson málo vìnuje roli
náboenství v kulturách s velkým podílem
národního cítìní (napø. v Polsku èi v Irsku).
Také domylení moných náhrad tradièního
náboenství v sekularizovaných zemích
(napø. sekulárním humanismem èi tzv. obèanským náboenstvím) Wilson pøenechává jiným sociologùm.
Ovem Wilsonova sekularizaèní teorie
zùstává stále inspirativní. I kdy - jak také
vyplyne z následujícího rozhovoru - je snad
vùèi budoucnosti lidstva (nejen v náboenském ohledu) pøece jen snad a pøíli pesimistická.
Do poslední chvíle pøednost pohodlí
Následující rozhovor poskytl Bryan Wilson
Dingiru v listopadu roku 2000.
Pokraèuje jetì dnes proces sekularizace?
Nejsou takové jevy jako napø. sílící fundamentalismus známkou jeho zastavení?

Bryan Wilson o monostech nových a obrodných náboenských hnutích zvrátit sekularizaèní proces
Nová náboenská hnutí znamenají pokus oivit náboenský ivot a vytvoøit prostøedí, v nìm by bylo pøekonáno odosobnìní a
anonymita a v nìm by bylo - by jen nakrátko - obnoveno nìco jako komunity citu. Není pøekvapující, e tolik nových náboenství
dává dùraz na skupinky, diskusní setkání, komunity nebo základní jednotky se silnými principy spoleèenství mezi relativnì malým
poètem pøísluníkù. ...
Taková úsilí jsou - a doposud a jistì na Západì - jen okrajovými svìdectvími o naí nespokojenosti a okrajovými pokusy o její
utiení. Nezdá se, e by lidé byli schopni znovu utvoøit svìt, který jsme ztratili, a pokud nedojde k masivní zmìnì srdce, k autentické
revoluci mylení a citu a k vìdomému odloení mnoha vymoeností moderního ivota a organizace spoleènosti, je tìké si pøedstavit,
jak by mohl být jinak nezvratný vzorec spoleèenského poøádku znovu inspirován náboenstvím. A tak mùe být takové náboenské
úsilí úspìné jen okrajovì a z principu jen ve sféøe soukromého ivota tím, e dovolí alespoò nìkterým lidem pøekroèit nespokojenost
se souèasným stavem a stát se (rozséváním dobré vùle a oddanosti) solí zemì, která je k zachování spoleèenského øádu nezbytná.
Bryan Wilson, Religion in Sociological Perspective, Oxford University Press, Oxford - New York 1982, str. 179, pøel. Z. V.
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Urèitì ne. Sekularizace znamená, e náboenství ztrácí svùj význam v systému
spoleènosti, nikoli e pøestává existovat.
Proces ztráty významu náboenství jistì
pokraèuje, i kdy na nìkterých místech je
mono sledovat lokální oivení zájmu
o náboenství.
Take souèasný fundamentalismus, svìtový
vzrùst pentekostálního køesanství nebo
existence nových náboenských smìrù na
Západì povaujete spíe za dùsledek sekularizace ne za známku jejího konce.
Jistì to platí o fundamentalismu, který hledá
alternativní zdroje tradice, jen aby bránil
spoleènost pøed nezdravými dùsledky sekularizace. Nová náboenská hnutí tvoøí pouze
malý segment spoleènosti a v procesu sekularizace nehrají velkou úohu.
Pøesto se ale nìkdy mluví o tom, e tento
svìt je jakoby znovu zaèarován. Nìkteøí
lidé nacházejí náboenské odpovìdi
i v oborech, které se povaují za dávno demytizované - napø. v péèi o zdraví.
Je pravdìpodobné, e k tomu dochází proto, e ná svìt je stále ménì osobní. Neosobní komunikace dnes dominuje nad
osobní. Lidé ovem nepøestávají hledat lidská uspokojení, citová uspokojení, protoe
jinak by se cítili ztraceni. Ale toto hledání
se asi nerozvine v iroké hnutí, které by ovlivnilo zpùsob, jakým spoleènost funguje.
Náboenské nebo duchovní aktivity, které
poskytují urèitou terapii, budou asi pokraèovat. Budou ale omezeny na spoleèenskou
sloku rekreace a neovlivní u jiné sloky politiku, ekonomiku, právo a jiné.
Myslíte, e by proces sekularizace mohl
nastat i ve spoleènosti, která nemá køesanskou tradici a není zasaena vlivem Západu? Max Weber povaoval køesanství
za hybatele sekularizace. Jsou jetì jiní
hybatelé sekularizace ne køesanství?
Køesanství má jistì vedoucí pozici v sekularizaci celého spoleèenského systému.
Myslím si, e jiná náboenství byla pøedstiena silným vlivem západní kultury a technologizace, a byla jejich ideologie jakákoli. Pøedstieny byly zemì s islámskou, buddhistickou i hinduistickou tradicí. Je tìko
od sebe odliit technologizaci a napodobení západního sekulárního modelu.
Ve svých pracích vyjadøujete pochybnost
nad tím, e by kdy náboenství mohlo
získat zpìt svùj spoleèenský význam. Umíte

si pøedstavit masovou zmìnu
smýlení a ochotu vzdát se civilizaèního pohodlí tøeba pod
vlivem obav z ekonomického
kolapsu nebo ekologických
katastrof?
Myslím, e je velmi tìké lidi pøesvìdèit o takové vyhlídce. Lidé
si budou chtít zachovat výhody,
které jim pøináí technologie, a
do poslední minuty. Nepøedpokládám ádné radikální zmìny ve
kále alternativního zpùsobu
ivota. Budou zde jistì jednotlivci, kteøí budou zdùrazòovat
výhody pøírodního zpùsobu
ivota, ale nepøedpokládám, e
se jim podaøí obrátit celou generaci.
Bryan Wilson.
Foto: Zdenìk Vojtíek
Pro nìkteré lidi pøestává být
vìda spolehlivým zdrojem informací o materiálním svìtì. Dávají pøednost Ano, ale spoleèenství pouze vybraných lidí,
intuici, vnitønímu poznání nebo tøeba zprá- nikoliv vech, kteøí se v dané lokalitì nachávám od mimozemanù. Jak si vysvìtlujete zejí, jako tomu bylo v pøípadì farností.
tento posun od racionalismu?
V rámci køesanství se ovem objevují rùzné
Vìda dnes poskytuje iroká vysvìtlení, tendence, které se zdají být nosné. Nìkteøí
která ale zøídka ovlivòují ivot jednotlivce lidé napøíklad znovu objevují v katolické
pøímo. To zase èiní napøíklad nová nábo- tradici atraktivní smysl pro tajemství.
enství - poskytují nìco, co zasáhne pøímo
srdce jednotlivce a zaujme jeho mysl. Jsou Na místní úrovni bude jistì i v budoucnu
mnohem atraktivnìjí, protoe jsou mnohem celá øada rùzných vyjádøení lidské religioosobnìjí. Ale vìda ovlivòuje spoleènost zity. Vdy byly efemerní aktivity, které rychle
v irokém rozsahu a lidé její výsledky po- pøily a zase rychle odely. Nemyslím ale,
vaují za nìco daného a samozøejmého, ani e by církev byla schopna tyto tendence
by jí rozumìli. Kritizují její nedostatky, ale zachytit a rozvinout.
zapomínají na enormní prospìch, který
Nemyslíte, e se mùe objevit jakési náboposkytuje.
enství budoucnosti, které by ovládlo prosJaký druh náboenského ivota bude po- tor, uvolnìný sekularizací?

dle vaeho mínìní dominovat ve 21. století?

Myslím, e souèasné náboenské instituce
èeká pozvolný soumrak. Z katedrál se stanou muzea a to, co funguje jako oficiální
náboenství, se stane rituální pamìtí pro lidi,
kteøí si chtìjí zachovat národní, etnickou
nebo kulturní identitu. To, co pøetrvá, budou soukromé náboenské aktivity, pro nì
se lidé osobnì rozhodnou - malé modlitební skupiny, které umoní vyjádøení citù zpùsobem, který by byl nelegitimní mimo náboenský kontext. Ale tyto aktivity neovlivní
celý spoleèenský systém.
Tyto aktivity také pokryjí potøebu lokálního spoleèenství.

Je tìké si pøedstavit, kde by se takové náboenství vzalo a jak by získalo dùleitost
v jiné ne rekreaèní sféøe spoleèenského
ivota. Velikost souèasných náboenských
hnutí a diferencovanost zájmù v naí spoleènosti nedávají mnoho vyhlídek na to, e
by nìjaké náboenství mohlo v budoucnu
dominovat.
Dìkuji za rozhovor.

n

Poznámky
1 Wilson, B., Religion in Secular Society. A Sociological Comment, C. A. Watts & Com., London 1966, str.
xiv.
2 volnì podle: Wilson, B., Religion in Sociological Perspective, Oxford University Press, Oxford - New York
1982, str. 149, a dalích Wilsonových prací
3 Giddens, A., Sociologie, pøeloil Jan Jaøab, Argo, Praha
1999, str. 440
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I u nás se zvolna etabluje uèednické hnutí

JSME PROSTÌ
KØESANÉ
Zdenìk Vojtíek
Skuteèností, která je církvemi povaována za odvìkou bolest, je
rozdìlení køesanstva do dnes ji nepøeberného mnoství organizaèních jednotek. Na pøekonání tohoto rozdrobení bylo s vìtími
èi meními úspìchy vynaloeno mnoho sil. Výsledkem jednoho
z mocných pokusù je uèednické hnutí, které nalo svoje pøíznivce
i v naí zemi.
Na protestantském køídle køesanstva se vlivem náboenské disciplíny tito chudí
samostatné církevní jednotky nazývají de- vystoupí na ekonomickém ebøíku vzhùru
nominacemi. Jejich vznik ve svobodné a ale- a - uprostøed èerstvì nabytého spoleèenspoò do jisté míry sekularizované spoleè- ského uznání - zanedbají nové chudé, kteøí
nosti má své zøejmé pøíèiny, z nich prvoøadé je mezitím vystøídali ve spodním patøe
jsou pravdìpodobnì ty sociální. Zlo de- spoleènosti.2
Jako dalí pøíèiny denominaèního roznominacionalismu leí v tom, e církve
selhaly ve snaze pøekonat spoleèenské pod- tøítìní mùeme spolu s Niebuhrem jmenomínky, které je zformovaly do kastovnických vat i nacionalismus a rasové pøedsudky, jiorganizací,1 napsal v roce 1929 H. Richard nými pøíèinami mohou být speciální doktNiebuhr. Pøíèinou vzniku nových denomi- ríny, rùzné tradice, dùvody, které bychom
nací podle nìj nejsou ani tak problémy hledali tøeba v oblasti v rùzného temperanáboenské, jako spíe spoleèenská ne- mentu, a snad jetì i jiné. A u je ale jejich
rovnost. Niebuhr si ve Spojených státech vznik zpùsoben èímkoli, mnoství køesanviml, e první fází historie denominacion- ských denominací se zdá být v pøíkrém rozalismu je pøíbìh náboensky zanedbaných poru k ideálu jednoty, k nìmu køesany
chudých, kteøí vytvoøí nový typ køesan- zavázal zakladatel jejich náboenství.
ství, korespondující s jejich potøebami. Pod
Nic ne Jeí a Bible
Asi sto let pøed Niebuhrem pouil na stejném kontinentu podobná slova Alexander
Campbell (1788  1866). I pro nìj bylo denominaèní rozdìlení køesanù hrozným
zlem, jemu lze èelit tak, e køesané budou
organizováni nikoli na základì svých speciálních doktrín ani na základì jakýchkoli
tradic, ale pouze na základì místa, kde ijí.
Hnutí, které se utvoøilo ji kolem jeho otce
Thomase (1763  1854), se roku 1832 spojilo s podobnì ladìnými køesany kolem Bartona Warrena Stonea (1772  1844) a dalo
vznik volnému svazku s názvem Køesanská
církev  Uèedníci Kristovi.
Z mylenky jedné køesanské církve,
resp. jednoho sboru køesanù v jedné obci
vyplývají dalí charakteristiky køesanù,
kteøí se sdruili kolem Campbellových a Stonea a v dalí historii se nejèastìji nazývali
uèedníci. Pøedevím je to nechu k jakémukoli sebeoznaèení, protoe kadé jméno
(lat. nomen) by z nich uèinilo dalí denomiJeden z letákù v úpravì, která je typická pro
praskou Pánovu církev.
naci. Oznaèují se tedy co moná nejirími
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pojmy  køesané, církev, Kristova církev
apod. Leták jedné souèasné èeské uèednické skupiny (Pánovy církve) to na titulní
stranì øíká lapidárnì: My jsme prostì
køesané, nepatøící k ádné denominaci.
Køesan je následovníkem Kristovým.
Ovem, jak poznamenal Bryan Wilson,
hlavním problémem náboenských spoleèností, které zaèínají se irokým sebepojetím
jako køesané,3 je to, podle jakých kritérií
je køesan definován. ... Protoe campbellité byli pøipraveni vstoupit do spoleèenství a k eucharistii se vemi køesany, ale
jen s køesany, byl tento problém více ne
akademický.4 Pøi jeho øeení si uèedníci
pomáhají prvoplánovým výkladem køesanské Bible (biblickým fundamentalismem), jím pomìøují ostatní køesany a jejich církevní tradice.
Podobnì je tomu i s obsahem slova
církev: význam tohoto slova uèedníci
chápou sice velmi iroce jako útvar tvoøený
vemi uèedníky èi následovníky Kristovými, ale na druhou stranu trvají na tom, e
skuteèným uèedníkem ani následovníkem
nemùe být nikdo, kdo patøí k nìjaké
køesanské denominaci, sleduje nìjakou
køesanskou tradici èi se ztotoòuje s nìkterým z køesanských vyznání víry. Fakticky jsou tedy uèedníky právì jen pøísluníci tohoto uèednického hnutí.
Tato nepøiznaná výluènost uèedníkù se
projevuje i ve výe zmínìném uèení o tom,
e v jedné obci by mìl existovat vdy jen
jeden køesanský sbor (církev). Uèedníci
nepochybují o tom, e tím jediným by mìl
být právì ten jejich, a proto zakládají nové
sbory i v tìch mìstech, kde ji øada køesanských církví pùsobí.
Na základì tìchto skuteèností nepøekvapí, e uèedníci se dále vyznaèují dùsledným odmítáním jakékoli závazné literatury
(napø. vyznání víry, katechismù apod.)
kromì Bible a absencí pìstování jakékoli
tradice, protoe - podle jejich názoru - právì
tradice a rùzná specifika køesany rozdìlují.
Zøídka uvádìjí jiného svého pøedchùdce ne
samotného Jeíe Krista.
Z doby amerických pionýrù 5 si a dodnes uèedníci nesou silný individualismus,
který se v náboenském ivotì projevuje
maximální samostatností uèednických
sborù a setøením rozdílu mezi duchovními
a laiky. Narozdíl od protestantských církví
hlavního proudu uèedníci zdùrazòují, e
høíchy jsou èlovìku odputìny v okamiku
køtu6. Náhodný návtìvník uèednických
bohoslueb vak zpravidla zaregistruje jako
jedinou zvlátnost to, e zpìv duchovních

písní není doprovázen ádným hudebním
nástrojem. Uèedníci toti k oprávnìní
pouívání hudebních nástrojù pøi bohoslubì nenacházejí dostateèný podklad
v Novém zákonì. Také etika bývá u uèedníkù pøísnìjí ne u ostatních protestantù:
není zvykem tanèit ani pít jakýkoli alkoholický nápoj.
Rùzní uèedníci také u nás
Zamìøení na prostou víru v Jeíe a poslunost Bibli poskytuje sborùm uèedníkù
znaènou volnost. Proto se bezprostøední
pøíèinou rozdìlení Køesanské církve Uèedníkù Kristových stala válka Severu
proti Jihu, která se ostatnì podobnì dotkla
i nìkolika dalích amerických církví. 7
V prvním desetiletí minulého století (v letech 1901  1906) se tak tvoøila hranice mezi
jiními a konzervativnìjími Církvemi Kristovými (Churches of Christ) a severními
a liberálnìjími Uèedníky Kristovými (Disciples of Christ). Vìtev uèedníkù Kristových
se znovu rozdìlila ve 20. letech na Svobodné køesanské církve (Independent Christian Churches) a na Církve Kristovy (Churches of Christ), které zùstávají zdrenlivé
ke sdruování jednotlivých sborù do vìtích (napø. misijních) organizací a k pouívání hudebních nástrojù.
Nìkteré mylenky uèednictví se staly
bìnou souèástí amerického protestantismu
a spoleènì s misionáøi uèednického hnutí
pronikaly do celého svìta 8. Na nae území
se ve vìtí míøe dostaly zásluhou paovaných èeských výtiskù knih Amerièana Roberta Colemana a Argentince Juana Carlose
Ortize v 80. letech 20. století. Uèedniètí misionáøi vak u nás mohli veøejnì pùsobit a
po roce 1989.
Od roku 1990 se konstituovala skupina
amerických misionáøù a studentù z Církví
Kristových, k nim se postupnì pøidávali
i èetí studenti. Vystupovali pùvodnì pod
jménem Køesané v Praze. V souèasnosti se
praský sbor nazývá Kristova obec a brnìnský Kristova církev. Kristova obec v Praze
poøádá veøejné akce pod hlavièkou nadaèního fondu Koinonia (bývalé Centrum
studia angliètiny a Bible).

I dalí èeské uèednické sbory se soustøedily kolem amerických misionáøù Církví
Kristových. Je to Pánova církev v Praze
a Církev Boí v Hradci Králové, Litomyli
a Èeských Budìjovicích.9 Vechny sbory
vystupují naprosto samostatnì a nezávisle,
i kdy se jejich èlenové vìtinou znají
a stýkají. Vìtí míøe spolupráce se nebrání
praská Kristova obec a brnìnská Kristova
církev. Èeská situace tak odráí rozmanitost
sborù Církví Kristových ve Spojených státech.
Církvím Kristovým - stejnì jako jiným
køesanským církvím - se zatím nepodaøilo
významnìji oslovit èeskou sekularizovanou
veøejnost. Paradoxní je, e veøejnost se
o tuto denominaci zaèala zajímat a v souvislosti s aférou banky Bohemia. Americký
Národní snìm Církví Kristových se stal obìtí
podvodu této banky s falenými smìnkami. Podstatnou èást jeho majetku se nakonec podaøilo zachránit díky úsilí a reputaci èeské Ekumenické rady církví.10 Národní snìm Církví Kristových je ovem tìlesem,
který uèednické hnutí pøesahuje.11 Jeho èlenem je na 50 amerických denominací a pouze jednou z nich jsou Uèedníci Kristovi.
Odtud a potud
Radikalita uèení a nároky na osobní ivot
v Církvích Kristových zpùsobily odtìpení
také nìkolika kontroverzních náboenských
spoleèností. Od nejvýznamnìjí z nich,
Mezinárodních církví Kristových (ICC), se
pøísluníci Církví Kristových ostøe distancují. Po skromných zaèátcích v Bostonu
roku 1986 se ICC12 pod vedením svého zakladatele Kipa McKeana rozíøily po celém
svìtì. Podaøilo se jim to pravdìpodobnì
díky pyramidovému zpùsobu získávání
a pøípravy uèedníkù a za cenu vytvoøení
manipulativního prostøedí, které je právem
oznaèováno za sektáøské.
V Èeské republice pùsobí Mezinárodní
církve Kristovy teprve od roku 1996. Praský
sbor vystupoval nejprve pod jménem Praská církev Kristova (resp. Církev Kristova
v Praze), kvùli získání statutu obèanského
sdruení v roce 1997 se pøejmenoval na
Praské spoleèenství Kristovo.13

Odmítání vìrouèných dokumentù vychází z názoru, e vechny lidmi sepsané dokumenty víry posléze vedly k rozdìlení køesanù na stoupence a odpùrce. Ne formální
správnost nebo nesprávnost, nýbr sjednocující nebo rozdìlující pùsobení jsou mìøítkem projevù víry. Uèedníci jsou pøesvìdèeni, e jedinou písemností, která nerozdìluje,
nýbr spojuje vechny køesany, je Nový zákon, kniha inspirovaná. Proto má v církvi
platit jen to, co uèil Jeí a jeho apotolé podle Nového zákona. Ve ostatníjsou privátní názory.
Pavel Filipi, Køesanstvo, CDK, Brno 1998, kap. Uèedníci Kristovi

Nedobrovolnì mezi církvemi
Ale zpìt k uèedníkùm: narozdíl od Mezinárodních církví Kristových (ICC) jsou sbory uèednického hnutí pøijímány vìtinovou
spoleèností i køesanskými církvemi vìtinou kladnì, nebo alespoò neutrálnì. Snaha
uèedníkù o sjednocení na minimálním základì Bible a následování Krista je jistì sympatická i jiným køesanùm. Zùstává ovem
otázka, zda tento vysoký cíl lze vùbec naplnit. Podobnì jako svého stínu se èlovìk
nemùe zbavit ani tradice - i uèedníci samozøejmì mají svou protitradièní tradici.
Navíc z tradice lze èerpat a její absence,
neznalost èi nepøiznání ochuzuje.
Ani urèitým zvlátnostem, charakteristickým pro kadou skupinu lidí, se není moné vyhnout (vdy se nakonec najde nìco
jako napø. odmítání hudebních nástrojù).
Koneènì ani minimální vìrouèná báze není
zárukou toho, e nedojde ke vzniku dvou
velmi podobných, pøesto na sobì nezávislých útvarù (jak dokládá pøíklad Prahy, v ní
pùsobí Kristova obec i Církev Pánova).
Jednodue - uèednické hnutí ukazuje to,
co se stalo i v jiných pøípadech:14 zápasem
proti denominacím dochází nevyhnutelnì
ke vzniku dalí (a nadto silnì výluèné)
denominace.
n
Poznámky
1 Niebuhr, H. Richard, The Social Sources of Denominationalism, Henry Holt and Company, New York 1929,
s. 25.
2 tamté, s. 28.
3 Wilson jmenuje jetì tzv. Plymouthské bratry (v nìmecky mluvících zemích jsou známí jako darbysté),
z jejich tradice èerpají i v Èechách známé Køesanské
sbory.
4 Wilson, Bryan, Religious Sects. A Sociological Study,
World University Library, London 1970, s. 53.
5 Spolu s metodisty a baptisty patøili campbellitáni (uèedníci) k nejsilnìjím církvím, které se významnì podílely na zpùsobu kolonizace amerického Západu. Mnoství
následovníkù z øad uèedníkù získala dalí typicky
hranièáøská náboenská spoleènost - mormoni. Jedním z nich byl Sidney Rigdon, který po smrti zakladatele
mormonismu Josepha Smitha soupeøil o vedení mormonù
s Brighamem Youngem. Po své poráce zaloil dodnes
významnou náboenskou spoleènost - Reorganizovanou
církev Jeíe Krista Svatých Posledních dnù (zmiòuje
se o ní napø. Barret, David V., Sekty, kulty, alternativní
náboenství, Ivo elezný, Praha 1998, s. 85).
6 ivot v Kristu, Institut pro Køesanské Studium, 1995,
s. 61.
7 Za upøesnìní tìchto a následujících informací jsem vdìèný panu Allenu Dilesovi z Kristovy obce.
8 Poèet pøísluníkù uèednického hnutí ve svìtì je odhadován na 2,5 miliónu.
9 www.cirkevbozi.cz, za informace jsem vdìèný panu
Stephenu Baxleyovi.
10 O tomto pøípadu referoval Respekt 26. 6. - 2. 7. 1995.
11 www.nccusa.org/members/index.html
12 International Churches of Christ: název byl pøijat roku
1992, pøed tímto rokem byla organizace známa jako
bostonské hnutí.
13 Více o Mezinárodních církvích Kristových - Dingir
4/1998, str. 6, Dingir 1/1999, str. 29.
14 Pøíkladem mùe být tzv. Místní církev (zakladatel Witness Lee).
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Dvì konference poøádané pøívrenci Reverenda Moona

MOON SOBÌ
A SVÝM
Daniel Matìjka

Zámìr se zdaøil. Seli se jako obvykle v luxusním Top Hotelu
v Praze. Pozvání pøijala - jak to s potìením konstatoval pøedseda
konference PhDr. Juraj Lajda - øada význaèných osobností politického, náboenského, akademického a kulturního ivota,1 dodejme: vesmìs ovìnèených akademickými tituly. Pohodová atmosféra, ve bohatì sponzorované organizacemi, které zaloil sám
reverend Moon se svojí chotí na podporu míru ve svìtì.
Pozvánky, zaslané na dìkanát vysoké koly, tebním obøadu a otevøe se tak cesta ke vznipracovníkovi církve, obèanskému sdruení, ku ideální rodiny. Mladým lidem pøíprava
které aspiruje na registraci dle budoucího k dokonalosti trvá pøiblinì tøi roky.
zákona o církvích, zástupci policie a reTato náboenská spoleènost vak v poprezentantùm dalích profesí, nezùstaly bez sledních letech na veøejnosti pùsobí stále
odezvy. Pøitalivì formulovanému tématu ménì jako církev, zato se snaí zviditelnit
a nabídce úhrady vekerých nákladù po- a získat respekt prostøednictvím konferencí
zvaní neodolali. Patrnì také proto, e mnozí a spoleèenských akcí, které se konají pod
z nich nevìdìli, kdo stojí v pozadí.
hlavièkou stovek nejrùznìjích zákrytných
Nìkdejí Sdruení Ducha Svatého pro organizací, z jejich názvù a programu není
sjednocení svìtového køesanstva, zaloe- na první pohled patrné spojení s hnutím
né reverendem Sun Myung Moonem jako reverenda Moona. Nejaktivnìjí z tìchto
mesiáem lidstva, je známé nejèastìji jako organizací je u nás dnes Federace rodin za
masová seznamka, cílenì pøesahující hra- mír ve svìtì a sjednocení (FFWPU).2
nice národù a ras. Sám uctívaný tvùrce kulZatím dvì poslední konference u nás
tu a jeho manelka jako Praví rodièe spolu ovem uspoøádala Mezináboenská a mezise svým týmem pøidìlí podle fotografií ka- národní federace za mír ve svìtì (IIFWP).
dému pøipravenému uchazeèi partnera èi První z nich, pod názvem Obèanská spopartnerku. Ve vyvrcholí na masovém sva- leènost a kultura míru, byla pokusem o od-

Úèastníci konference Obèanská spoleènost a kultura míru, která se konala ve dnech 24. - 26.
listopadu 2000 v Praze.
Foto: Daniel Matìjka.
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povìï na výzvu
generálního tajemníka Organizace spojených
národù Kofi Annana, týkající se
reformy OSN
a vize svìta pro
pøítí tisíciletí. Logo poøádající MeziTyto problémy náboenské a mezinárodní federace za
má prý Sun My- mír ve svìtì
ung Moon ji
s pøedstihem promyleny. Organizace
IIFWP a FFWPU zaloil právì kvùli nim. Ví,
jak obnovit morální hodnoty, rodinu a obèanskou spoleènost.
Na tuto konferenci navazovala dalí,
která se konala 27. ledna v praském hotelu
Olanka. Ta ji byla soustøedìna na jediné
téma, na rodinu. Tedy téma, které je pro
Moona a jeho pøívrence naprosto základní. Tato konference probìhla paralelnì se
Svìtovým festivalem kultury a sportu, který
byl ve dnech 26. - 30. ledna uspoøádán
v New Yorku. Jeho souèástí byl i obøad obnovení manelského slibu a posílení rodinných hodnot.
Úèastníkùm praské konference byla
pøislíbena monost nejen tuto konferenci
sledovat v devadesátiminutovém záznamu,
ale také se k obøadu pøipojit. Z tohoto dùvodu platila pozvánka, rozesílaná té úèastníkùm listopadového setkání, také pro manele a manelky pozvaných. Pøíjemná poznámka na závìr: Náklady spojené s cestováním a stravováním hradí poøadatel.
Ji první, listopadová konference mohla vyvolat u neznalých úèastníkù èi pozorovatelù iluze. Nejen láskyplnou atmosférou
a prezentací, ale také vlastními texty. Dr.
Chung Hwan Kwak, prezident IIFWP,
v uvítacím dopise tvrdí, e Rev. Moon vdy
prosazoval názor, e globální transformace
a nastolení svìtového míru nelze dosáhnout
pod hrozbou pouití síly. Míru mùeme
dosáhnout spíe zmìnou v lidském srdci.
Mylenka jistì pøijatelná, ale stìí pro toho,
kdo ví, e k Moonovu panství patøí také
zbrojaøské podniky a e nástrojem sjednocení mùe být podle Moonovy teologie tøeba tøetí svìtová válka.3
Pozoruhodné návrhy vyhlásili 19. srpna 2000 i delegáti Assembly 2000, konference poøádáné také IIFWP. Tyto návrhy
byly urèeny generálnímu tajemníkovi OSN
a doporuèují:
1) rozvoj dvoukomorového systému
v OSN ...;
2) zakládání 4 km irokých mírových

z
zón pod správou OSN v konfliktních oblastech...;
3) zøízení viditelné diplomatické pøítomnosti Spojených národù v kadé zemi...;
4) ustanovení celosvìtové oslavy Dne
Pravých rodièù za podpory Spojených národù ...
Èlovìku by se chtìlo øíci: Koneènì pøiel nìkdo, kdo tomu rozumí a kdo by se
mohl pod zátitou OSN ujmout praktické realizace. Koneènì mozek, který ve udìlá za
nás! Problém je, e moonistické organizace
jsou v odborných kruzích i ve zkuenosti
mnoha postiených zcela odùvodnìnì
povaovány za nástroj nebezpeèného destruktivního kultu. 4 Na tom nic nezmìní ani
øada krásných, dokonce køesansky vyhlíejících mylenek, citace Bible ani povznáející náboenské ideje.V moonistickém
náboenském rámci vechno nakonec slouí
k ovládnutí tìch, kteøí se zapojí. Úèast osobností, které se nechaly pozvat, bude døíve
nebo pozdìji propagaènì vyuita k budování iluzorního obrazu o ryzosti zvoucích
organizací a k rozíøení jejich vlivu.
Proto je jistì na místì otázka, zda není
v takovém pøípadì naivní pomýlet na nìjaký kontakt na úrovni opravdového dialogu. Pøíkladem mùe být úèast ThDr. Josefa Hromádky 5 a jeho projev, pøednesený na
konferenci. V prostøedí, v nìm byl prosloven, dostal zcela odliný význam. Neinformovanému obèanovi se mùe pøihodit, e
pøi svém ivotním hledání kdovíkomu naivnì naletí. Teolog by mìl ovem vìdìt, e
kadá modla se udruje pøi ivotì jen tím, e
má své ctitele, e dokáe znovu vzbudit
zájem, pozornost i úèast. A to tøeba jen za
úhradu nákladù.
n
Poznámky
1 Z materiálù konference
2 Family Federation for World Peace and Unification, dalí
názvy viz Vojtíek, Z., Netradièní náboenství u nás,
Dingir, Praha 1998.
3 Thomas Gandow: Munbewegung, str. 97 a dalí publikace.
4 Stále lze s uitkem èíst Steven Hassan: Jak èelit psychické manipulaci
zhoubných kultù
(Janeèek, Brno
1994) a øadu zahranièních publikací.
5 Viz Evangelický
týdeník Kostnické jiskry 33/
2000. ThDr. Josef
Hromádka byl
v letech 1989/90
místopøedsedou
Známìjí Federace
vlády ÈSFR, nyní
rodin za mír ve svìtì
pracuje jako faráø
a sjednocení zùstala
Èeskobratrské
tentokrát v roli sponcírkve evangeliczorské organizace.
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Nabírá øímskokatolické køesanství druhý dech?

JEDNOTA JAKO
CHARISMA
Adam Fier

Hlavním bodem programu setkání hnutí a nových komunit øímskokatolické církve v praské Paegas arénì dne 28. dubna 2001
bylo vystoupení Chiary Lubichové, zakladatelky a prezidentky Hnutí
fokoláre. Její projev Nová evangelizace ho mj. pøedstavil jako sílu
schopnou realizovat mnohé z nových vizí papee Jana Pavla II.
pro církev v tøetím tisíciletí. Leccos naznaèuje, e v této nejvìtí
køesanské denominaci zvolna dochází k významným zmìnám,
i kdy asi ne k takovým, po jakých volají nìkteøí radikálové.
Vznik nových hnutí a komunit v øímsko- pøila. Ano takový ideál existuje. Je to Bùh.2
katolické církvi spadá pøevánì do období Svùj smysl ivota objevily v prostém odepo II. Vatikánském koncilu (1962-1965), který vzdání se novozákonnímu ideálu vzájemné
pøinesl katolíkùm celou øadu zásadních zmìn lásky a jednoty. A rozhodly se ho ít naa vìtí otevøenost církve. Hnutí fokoláre je plno ve spoleèné domácnosti zasvìceným
výjimkou, nebo jeho poèátky se datují u ivotem. Jejich zvlátní komunitu pozdìji
do první poloviny 40. let. Jsou neodmysli- kdosi nazval focolare, co je italské oznatelnì spjaty s postavou mladé Italky jmé- èení pro rodinný krb.
nem Sylvie Lubichová.
Místním lidem nebylo moc jasné, kam ji
Tuto oddanou katolièku vdy velmi lá- zaøadit. Kolovaly fámy, e jde o komunisty,
kalo studium filozofie, k jejímu velkému jindy zase, e to jsou protestanté, protoe
zklamání ji ale na univerzitu nakonec nevza- dívky vìnovaly mnoho èasu ètení bible.
li. Jako absolventka uèitelského ústavu na- Pøesto se jejich ideje ukázaly jako ivotastoupila na místo uèitelky na vesnických schopné a nakalivé - bìhem nìkolika mìkolách v okolí jejího rodného Tridentu. Po sícù se rozíøily do okolí a získaly si stovky
vstupu do tøetího øádu svatého Frantika následovníkù. Roku 1947 dostalo nové
(neila tedy øeholním ivotem) pøijala jméno hnutí schválení od tridentského biskupa,
Chiara (podle sv. Kláry). Pøi návtìvì naza- a protoe zaèalo pøesahovat oblast místní
retského domu v Loretu proila u jako de- diecéze, pøestìhovala se Chiara o rok pozdìji
vatenáctiletá první velký duchovní záitek: do Øíma. Rok 1948 je ale pro Hnutí fokoláre
Loretánský dùm odhalil mému srdci ( ) dùleitý i z jiného dùvodu: tehdy se s ním
cestu, která se pozdìji zkonkretizovala po- setkává italský katolický novináø Igino Giordle vzoru Svaté rodiny v souití lidí ijících dani, který se stává prvním fokolarínem
v panenství i v manelství, kteøí se plnì - ijícím v manelství a otevírá fokoláre pro
i kdy odliným zpùsobem - darují Bohu.1 vechny enaté a vdané.
Pocítila, e její duchovní cestou nebude ani
Rychle rostoucí hnutí zanedlouho promanelství, ani kláter, ale cosi nového, ne- niklo i za hranice Itálie. Tento rozvoj vedl
standardního. Dne 7. prosince 1943 se k jeho dalímu rozèlenìní - v roce 1956 vznitehdy tøiadvacetiletá Chiara na mi zasvì- ká vìtev dobrovolníkù tzv. volontárù, okocuje Bohu a toto datum se povauje za vznik lo èlenù ijících v manelství se utváøí hnutí
spirituality fokoláre.
Nové rodiny, øeholníci zakládají Hnutí øeholPrakticky se ale její zrod odehrál v at- níkù a Hnutí øeholnic, dále vzniká Knìské
mosféøe bolesti, utrpení a zoufalství, je pøi- hnutí pro knìze, pro mladé pak GEN (nová
nesla tehdy zuøící druhá svìtová válka v po- generace), Mladí za sjednocený svìt atd.
dobì spojeneckého bombardování, které
Oficiálního schválení Svatého stolce se
tìce dolehlo i na Trident. Malá skupina Hnutí fokoláre doèkalo po dlouhé dobì
dívek spolu s Chiarou nicménì nepropadla zkoumání a hodnocení roku 1962, o nìkolik
beznadìji: Ptaly jsme se: existuje ideál, za let pozdìji je schválena i jeho vnitøní strukkterý se vyplatí dát ivot? ( ) Ideál, který tura. Podle stanov má být v èele Hnutí
nedokáe znièit ádná bomba? A odpovìï fokoláre vdy ena, která pøestoe nemá
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svátostné svìcení, mùe stát v èele církevního organismu, v nìm vedle laických èlenù
mají iroké zastoupení i knìí, øeholníci
a øeholnice a jeho spiritualitu sdílí kromì
nich i znaèný poèet biskupù.3 S tím souvisí i jeho zøetelný mariánský akcent - velmi
èasto se pro nìj pouívá názvu Dílo Mariino (Opera di Maria), který, jak øíká Chiara,
se nejlépe hodí k naí spiritualitì.
Jiným obèas uívaným názvem je Hnutí
jednoty. Podle Chiary pøedstavuje právì
jednota hlavní fokolarínské charisma (duchovní dar), je se ovem neuplatòuje pouze
v rámci katolické církve. Podobnì jako pape
Jan Pavel II. jezdí i Chiara Lubichová po
svìtì a navazuje pøátelské kontakty s protestanty, idy, muslimy, buddhisty aj. Kromì
ocenìní za mezináboenský dialog (1977 Templetonova cena, 1994 - èestná pøedsedkynì Svìtové konference náboenství za
mír, WCRP), sbírá èestné doktoráty univerzit po celém svìtì a získává uznání pøedních osobností vìdy a kultury. Fokolaríni ji
zboòují a mnozí dávají svým dcerám jména
jako Chiara, Chiaretta, Chiarella. Ve fokolarínských èasopisech se to jen hemí jejími
citáty a rùznými pojednáními o jejích mylenkách - napø. Podnìty k matematickému
pojetí nekoneèna v porovnání s nìkterými
spisy Chiary Lubichové.4
Ovem mýlil by se ten, kdo by se domníval, e tuto pozoruhodnou vùdèí osobnost, která zasahuje svou èinností do mnoha oblastí spoleènosti vèetnì politiky, tíí
odpovìdnost za tak velké dílo. Chiara k tomu
øíká: Já necítím vùbec tíhu odpovìdnosti.
Já myslím, e Bùh, který zaloil toto dílo protoe církev nae hnutí vidí jako dílo Boí,
samozøejmì s pøispìním èlovìka - tentý Bùh
povede dál toto hnutí, jestlie my se budeme snait udìlat svùj díl.5
Na tyto a podobné výroky poukazují
i odpùrci Díla Mariina. Jestlie se toti kadá
èinnost tohoto hnutí povauje za pøímé Boí
dílo, stávají se pak jeho aktivity prakticky
nekritizovatelné. Nìkteøí fokolaríni jej také
opoutìjí a nejeden bývalý èlen vyjadøuje
své rozèarování z elitáøství, vyadovaného
sebeumrtvení ve prospìch jednoty se spoleèenstvím, idealizovaných vztahù atd. 6
Kadopádnì je dnes toto hnutí uznávanou
souèástí øímskokatolické církve, loajální vùèi
jejím autoritám. Kritikové nìkdy dokonce
jízlivì poznamenávají, e aèkoliv se v názvech jednotlivých vìtví Hnutí fokoláre (je
jich kolem 20) èasto vyskytuje pøívlastek
nový (Nové mìsto apod.), má jejich ideový základ znaènì konzervativní charakter.7
Sama Lubichová patøí mezi poradce papee.
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Chiara Lubichova na ruzyòském letiti v Praze.

Ten fokolarínùm mj. umoòuje setkávání ve
svém letním sídle v Castelgandolfo.
Dílo Mariino si za necelých edesát let
existence získalo nespoèet pøíznivcù a rozíøilo se do 182 zemí. Na celém svìtì existuje okolo 650 komunit fokoláre, ve kterých
sdílí spoleèný majetek asi 3 650 fokolarínù
v celibátu a 2 150 v manelství. Kromì nich
je tu ale dalích 21 000 volontárù, jejich
závazky jsou ponìkud volnìjí. V øadách lidí
hlásících se ke spiritualitì fokoláre najdeme
dále desítky tisíc øeholníkù a knìí, mnoství
laikù, køesany - nekatolíky (70 000), nekøesany a lidi bez vyznání (desítky tisíc). Poèet
pøíznivcù jde øádovì do miliónù.8 Kadoroènì se pro vechny konají letní setkání
zvaná mariapoli (Mariino mìsto). Svìtové
ústøedí hnutí se nachází v Rocca di Papa
v Itálii.
Mezi pozoruhodné fokolarínské projekty patøí tzv. citadely. Jde o sídla, jejich obyvatelé se snaí vybudovat mìsta budoucnosti v duchu køesanského evangelia. Na
svìtì jich je zatím asi 20, pøièem jejich
zamìøení mùe být rùzné: zemìdìlství, øemeslná výroba, mezináboenský dialog atp.
Ekonomika spoleèenství chce být alternativou k hospodáøství zaloeném na individualismu a ziskovosti. Jde o jakýsi pokus
o aplikaci logiky lásky do logiky ekonomie.
Je do nìj zapojeno asi 700 podnikù po celém
svìtì.
Pøi své vùbec první návtìvì v ÈR seznámila Chiara Lubichová úèastníky s papeovou ideou nové evangelizace. Dnes,
kdy se zdá, e tradièní køesanství ztrácí

Foto: Jaroslav Hodík.

svou schopnost oslovit souèasného èlovìka a kdy v tradièních zemích katolíkù pomalu, ale jistì ubývá, zní výzva k nové misii
velmi odvánì. Skuteènì novátorskou je
ovem pøedstava Jana Pavla II. o tom, e
evangelizace nemá být jen záleitostí knìí,
øeholníkù a biskupù, ale také laikù. Chiara
k tomu øíká: Kdysi jsme my laici byli lidmi,
kteøí mìli jenom naslouchat a uèit se nìèemu. Teï si církev uvìdomila, e laici mají
charismata. ( ) Zkrátka je to nová evangelizace, která pro nás laiky je úasná, koneènì
mùeme naplno rozvinout svoji víru.5
O pøevánì laických církevních hnutích
(Hnutí fokoláre, Chemin Neuf, Koinonia
Jana Køtitele, Katolická charismatická obnova, Emmanuel aj.9) pape doslova øíká, e
pøedstavují v pravém slova smyslu skuteèný Boí dar pro novou evangelizaci a misijní práci10 a e mohou sehrát rozhodující
roli pøi nástupu jara církve. Pokud se
papeùv plán splní, bude to urèitì velké pøekvapení, a to pøedevím pro samotné katolíky.
n
1
2
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Poznámky
broura Chiara Lubichová a Hnutí fokoláre
Ch. Lubichová, F. Zamboniniová: Dobrodruství jednoty, str. 40
tamté str. 131
èasopis Nové mìsto 3/2001
tisková konference 27.4.2001, Praha - Ledeburská zahrada
magazín AD 4/2001, str. 25
www.focolare.net Jedná se o kritickou stránku bývalých
èlenù Hnutí fokoláre
Údaje jsou pøevzaty ze statistik zveøejnìných Hnutím
fokoláre.
blíe viz napø. Dingir 1/00 str. 30, 3/00 str. 22
Redemptoris Missio, Zvon Praha 1994, kapitola 72
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Dospìlost je v judaismu dùleitý a pøesnì vymezený pojem

BAR MICVA
NENÍ JEN OBØAD
Adam Fier

Do Terezína, bývalého idovské ghetta a vìzení zároveò, se 22.
února 2001 opìt vrátil idovský ivot, sice jen nakrátko, ale zato ve
svobodných pomìrech. Tøináctiletý americký idovský chlapec Marc
Maged zde toho dne vykroèil do dospìlosti a stal se bar micva.
V idovství pøedstavuje slavnost bar mic- nagoze volán k pøedèítání z Tóry èi zapova (syn pøikázání) mezník v ivotì èlovìka èítán do minjanu - minimálního poètu de(do urèité míry se dá pøirovnat ke katolické seti dospìlých idù nutného pro zahájení
svátosti biømování) - z dítìte se stává dospì- kadé veøejné bohosluby.
V období pøed samotným obøadem
lý mu, beroucí na sebe øadu závazkù.
Od malého idovského kluka, který se probíhá pøíprava na tento dùleitý krok
teprve seznamuje se idovským ivotem, se a chlapec se seznamuje se svými povinnostneoèekává, e bude odpovìdný za plnìní mi vùèi Bohu i lidem.Tato pøíprava dále zavech pøedpisù judaismu. Podle halachy, hrnuje výuku hebrejtiny a pouèení o tom,
idovského zákona, do vìku tøinácti let za jak si uvázat tfilin, co jsou modlitební øechlapce pøed Bohem odpovídá jeho otec. mínky s malými krabièkami obsahující úryvPøi nejblií pøíleitosti po tøináctých naro- ky z Tóry napsané na lístcích. Tfilin se nosí
zeninách (zpravidla o abatu) se koná na hlavì a na rukou.
Judaismus nezapomíná ani na dívky, ty
slavnost bar micva a tato odpovìdnost
pøechází z otce na syna, který se tak stává ale vìku náboenské odpovìdnosti dosav náboenském smyslu dospìlým, odpo- hují u jeden den po dvanáctých narozevìdným sám za sebe a povinným plnit pøed- ninách. Tehdy se idovská dívka stává bat
pisy idovské víry. Otec to stvrzuje formulí micva, dcerou pøikázání, v tradièním idovbaruch se petarani: Nech je poehnán ském pojetí jí to ale nepøináí tolik povinTen, který mì nyní zprostil od vekeré po- ností jako muùm. ena napø. není volána
k pøedèítání z Tóry, není zapoèítávána do
vinnosti za nìho.
V praxi to znamená napø. to, e od to- minjanu ani si neuvazuje tfilin. Jiné to je ale
hoto okamiku mùe být mladý mu v sy- v neortodoxnì pojatém judaismu, kde rozdíl
mezi muskou a enskou rolí
pøi bohoslubì ani v dalích
ohledech nemusí být tak
velký.
Takový vstup do dospìlosti je samozøejmì významná událost pro celou rodinu
a dùvod k velké oslavì. Proè
si rodina Magedových ze
Spojených státù pro slavnost bar micva svého syna
Marca vybrala Terezín ve
vzdáleném Èesku? Tragédie
jménem holokaust (oa) toti
hluboce poznamenala idovstvo po celém svìtì, a to i ty
idy, jich se smrt a utrpení
soukmenovcù v Evropì bezprostøednì nedotkly. Mezi nì
patøí i Magedovi, jejich syna
Poehnání pro syna pøikázání Marca. Foto: Adam Fier.
doma velmi oslovila právì

Svitky Tóry v modlitebnì v Terezínì.
Foto: Adam Fier.

kníka o Terezínu a zejména osud terezínských dìtí.
Aèkoli tuto americkou rodinu bezprostøednì nic nespojuje ani s Terezínem ani
s naí zemí, cítí sepjetí se vemi obìmi
holokaustu a mìli velký zájem na tom, aby
se jejich syn stal dospìlým právì na tomto
smutnì proslulém místì. Hodnì jsme pøemýleli o nìjakém významnìjím místì pro
tuto bar micva, které by pro nás bylo také
spirituální. A Terezín samozøejmì vnímám
jako posvátné místo - je to, jako kdybychom
jeli do Izraele a mìli bar micva na Massadì,
øíká Randy Magedová, Marcova matka.
S pøípravou celé akce pomohla èeská
idovská liberální kongregace Bejt Simcha,
která zde u v minulosti poøádala jiné
idovské slavnosti. Pro tento obøad byla
vybrána i pomìrnì zajímavá místnost - bývalá tajná modlitebna v té èásti Terezína, kde
byli kdysi vìznìni dántí idé.
Malý Marc je v mnohém jako kadý jiný
kluk jeho vìku  tráví volný èas u internetu, rád se dívá na televizi a sleduje fotbal
a hokej. Zároveò je ale patøiènì hrdý na své
idovství a svým vstupem do dospìlosti
právì v Terezínì chce ukázat, e nemíní Hitlerovi umonit posmrtné vítìzství. Terezínská bar micva Marca Mageda tak pøedstavuje dalí doklad toho, jak hluboce zasáhla
oa nejen do osobního, ale i do náboenského ivota idù v Evropì a po celém svìtì.
n
Pramen
Newman, J., Sivan, G., Judaismus od A do Z, pøeloili Markéta a Duan Zbavitelovi, Sefer, Praha 1992
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Ji potøetí byly udìleny Bludné balvany

BLÁTIVÉ
MYLENÍ 2000
Jiøí Koubek

bohuel znemoòuje získat hned nìkolik Nobelových cen.
Ceny se udìlovaly také v kategorii jednotlivcù. Já u ádné ocenìní nepotøebuji,
ocenila mì anglická královna a mùj výrobek
ke své spokojenosti pouívá i pape, zvolal Vladimír Kube, který jako jediný si pro
cenu osobnì pøiel. ádám, aby Sysifos
provedl analýzu mého vynálezu a vìøím, e
a pøítì pøijedu, nebudou zde ádní skeptici, protoe skeptici, jak víte, to jsou kapitulanti. A doufám, e za rok z vás vech budou optimisté, dodal pøi pøedávání jakési
záhadné èerné hvízdající krabièky do rukou
Jiøího Grygara. Ten naopak pøedal Vladimíru
Kubeovi støíbrného Bludného Balvana za
objevení nebezpeèných resenù, vraedné
resenomie a tajné mezinárodní organizace,
která jde svìtové populaci po krku.
Bronzový Bludný Balvan putuje za
oceán do Spojených Státù ke Stanislavu
Grófovi. Tento v èeských zemích známý psychiatr byl ocenìn za pøetavení amanských
praktik hyperventilace do takzvaného holotropního dýchání, skrze nì lze zpùsobit
v mozku chemickou bouøi a navodit tak pøiotrávenému mimoøádné pocity a záitky.
Zlatý Bludný Balvana patøí doc. RNDr.
Ivo Chudáèkovi, DrSc., který byl ocenìn za
tøeskuté objevy a metody v teoretické i experimentální psychotronice, radionice a za
zavádìní ódické technologie do kadodenní
praxe v laboratoøi FYZAP i mimo ni. Ivo
Chudáèek svou neúèast omluvil dopisem,

Letoní, ji tøetí, udìlování Bludných balvanù pøi Èeském klubu
skeptikù Sysifos za mimoøádné výkony pøi matení èeské veøejnosti
a rozvoji blátivého zpùsobu mylení v roce 2000, zaèalo znaènì
bludnì a zmatenì. Organizátoøi stanovili zaèátek slavnosti v jiný
èasový okamik pro své èleny a v jiný pro novináøe, a tak akce pro
mnohé zaèala s více ne pùlhodinovým zpodìním.
Nejprve bych rád vysvìtlil, proè nebylo likého smíchu pøítomných fyzikù byla ve
jasné, kdy tato slavnost zaène, prohlásil struènosti pøedstavena zázraèná metoda
na úvod známý astrofyzik dr. Jiøí Grygar. Karla Vaòáka, který pomocí pøístroje Kvant
Bylo to zpùsobeno tím, e bylo tøeba pro- 4 nasává do hadice kvantové èástice, které
vést nároèné astrologické výpoèty, aby- filtruje, obohacuje a poté soustøedìným
chom mohli získat údaje k optimálnímu èasu proudem vstøeluje na nádor. Nedìlní Blesk
pøedávání cen, aby pøedávání mìlo co nej- cenu obdrel nikoli za pobavení èeské veøejpøíznivìjí dopad, dodal s úsmìvem na nosti, ale za vyvolání falených nadìjí u stoomluvu pozdního zaèátku Jiøí Grygar a po- vek tìce nemocných pacientù.
kraèoval: Nejprve bylo nutné stanovit pøesZlatého Bludného balvana si odnesla
né datum narození Sysifa, co nebylo nijak firma Embitron za výrobu a prodej virtuáltìké. Narodil se 17. 3. 1995 v této místnos- ních pøístrojù EAV, které jsou podle výrobti. V dobì narození Sysifa byla planeta cù zaloeny na jiných ne obvyklých fyzikálMerkur v souhvìzdí Hranostaje, Venue ních èi chemických základech, je zatím není
v konjunkci Slonu, Mars se nacházel na roz- zvykem zveøejòovat. Jak dodali èlenové Syhraní souhvìzdí Divoké kachny, Uran byl sifos, lpìní firmy na svém zvyku nezveøejv zatáèce, vypoèítával za veobecného ve- òovat zázraky ze své vývojové kuchynì jí
selí Jiøí Grygar.
Krátce na to za doprovodu meditaèní
hudby zaèalo pøedávání samotných cen. Jak
se ji stalo tradicí, nebylo v podstatì komu.
V kategorii drustev si pro sádrové odlitky
nepøiel ani jeden zástupce z ocenìných.
Bronzovým Bludným balvanem byla alespoò pomyslnì odmìnìna internetová doména www.doktorka.cz za vyuití internetu
pøi propagaci psychedelického pojetí medicíny a pseudovìd. Na doktorka.cz nalezne
zájemce napøíklad rady mága Alberta Ignatìnka (který údajnì zaloil nìkolik vìdních oborù èi umí rozdávat telekinetické
kopance na dálku), propagaci homeopatie,
astrologie, parapsychologie a dalí. Jak podotkli èlenové Sysifosu, název doktorka.cz je matoucí a doporuèili pøejmenování na léèitelka.cz, amanka.cz èi ulet.
cz.
O pøíèku výe, na stupni støíbrném, se
umístil Nedìlní Blesk za proslavení léèitele
Karla Vaòáka, který dle názoru Sysifosu
Skeptici jsou kapitulanti, prohlásil laureát støíbrného Bludného balvanu 2000 Vladimír Kube.
Jedinì optimisté mohou bojovat proti zlu. - Vpravo v pozadí dr. Jiøí Grygar v roli zplnomocdovede svým vynálezem luxovat lépe penìného a mimoøádného vyslance Sisyfa.
Foto: Jiøí Nosek
nìenky pacientù ne jejich nádory. Za ve-
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ve kterém napsal: Slovutní ochránci vìdy,
oceòuji, e v tìchto tìkých dobách pro
èeské vìdce a èeskou vìdu máte stále smysl
pro ert. Vá ert sdílím, ale kadý dobrý
ert by mìl být krátký, proto se na vai ertovnou slavnost nedostavím. S pozdravem
Ivo Chudáèek.
Ti, kteøí vydreli pøi pøedávání cen a do
samého závìru, se mohli pokochat pohledem na nefalované filipínské léèení, kdy
pozvaný zázraèný léèitel z bøicha nic netuícího náhodného diváka na provizorním
operaèním stole vytáhl nejprve slepé støevo
a poté est pekáèkù. Dodejme, e oním
zázraèným léèitelem nebyl nikdo jiný, ne
pøedseda Magického klubu Praha dr. Josef
Kaiser, èlen Sysifosu.
Ceny klubu skeptikù se letos udílely potøetí a èlenové devítièlenné rady vybíraly
z mnoha desítek nominací, které získali vlastním pozorováním èi jim byli zasláni napøíklad od posluchaèù rozhlasu èi ètenáøù novin. A který z laureátù na slavnosti nejvíce
chybìl jednomu z èlenù poroty, dr. Jiøímu
Grygarovi?
Zcela urèitì Ivo Chudáèek. A to z toho
dùvodu, e je to èlovìk, který má vzdìlání
ze stejné fakulty jako já - matematickofyzikální - a dosáhl vysoké hodnosti doktora
vìd, take v jeho pøípadì je obzvlá poválivé, èím se nyní zabývá, prohlásil Jiøí
Grygar. Byl jsem jednou na jeho semináøi v
ústavu, ve kterém pracuji. Shromádila se
tam jakási elita naí fyzikální obce a dr.

d o m o v a

Za okamik bude z pacientova tìla vytaeno est pekáèkù. Filipínský léèitel dr. Josef Kaiser
provádí za zvukù orientální hudby operaci holýma rukama.
Foto: Jiøí Nosek

Chudáèek tam kýval kyvadélky a pøedvádìl
pyramidy ze pejlí. Samozøejmì mu ty experimenty nevycházely, ale jeho odvaha byla obdivuhodná. Mìli jsme ho v nominacích
ji v minulých letech, nyní jsme ohodnotili
jeho celoivotní dílo a shodli se na tom, e

jeho význam ve smìru blátivého mylení
pøesahuje význam roku 2000.
n

Záitky skeptické publicistky
Navtívila jsem s docentem Milanem Rojkem výrobce odruovaèù geopatogenních zón. Pan Boháè z Mníku pod Brdy se pochlubil:
Lidé si o tìch mých Geosanech (hliníkové fólie zatavené v igelitu asi za 3 tisíce Kè, pozn. aut.) prostì vyprávìjí. Dìlám to tady
s nìjakým panem doktorem Zemákem, který si to vzal jako svojí metodu, a vlastnì tím léèí lidi. Je to normální klasický lékaø, ale zamìøil
se na homeopatii, protoe si myslí, e klasická medicína je pøíli drastická a má vedlejí úèinky, zatímco homeopatie je nemá. Ale aby
ta homeopatie byla úèinná, tak se musí zachovat zdravý zpùsob ivota. Lidi nesmí leet v nièem, co jim dává cizí informace, aby ta
informace toho homeopatika zabrala. Take je potøeba, aby v jeho bytì nebyl jak elektrosmog, tak nìjaké zemní vlivy.
Z materiálù, které od výrobce odruovaèù dostávám, se pak jetì dovídám, e jednou týdnì vysedává u toho obvoïáka v ordinaci,
a nabízejí spolu vytypovaným pacientùm Geosany. O provizi neuvìøitelného lékaøe se samozøejmì nic nepraví. Ty zemní vlivy ale
neumíme mìøit, na to neexistuje ádný pøístroj, informuje bezelstnì hostitel.
Jak potom víme, e existují?
To je právì ten problém: Poznáte to na tom, e se v urèitém místì necítíte dobøe. Jste taková nervózní, patnì spíte, budíte se, lidi
se potìj. Kdy to místo zmìníte, tak potíe okamitì ustanou. Take podle toho se ví, e nìco musí bejt co na nás takhle pùsobí a co
ty problémy vyvolává.
U rùzných potíí existuje pøece dost reálných a zjistitelných pøíèin. Proè to svádìt na geopatogenní zóny, které se nijak zmìøit
nedají?
Kadej na to není vnímavej. To je právì ten prùvih. Proutkaø mi øekl: váenej pane, tady v tom baráku nebydlete, nadìlejte tady
z toho sklady. Sdìlil jsem to mému kamarádovi, který bydlí v bytì pod námi. Ptal jsem se ho, jak se v tom bytì cítí, a on mi øekl, e mu
nìjak otékají nohy, a jeho ena do jedné v noci ète, pak si vezme dva práky na spaní a probouzí se jako spráskaný pes. Po tøech letech
jsme spolu zjistili, jak se to dá odstranit, vymysleli jsme a sestrojili Geosan. Vyzkouel jsem to na své enì, které zarùstal míní kanál,
a ta si brzy pøestala dávat veèer mokrý hadr na hlavu.
Odcházíme s docentem Rojkem naplnìni úasem. Cítím nutkavou potøebu dát si hadr na hlavu.
Vìra Nosková, èlánek vyel 19. 8. 1998 v pøíloze Svobodného slova
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z a h r a n i è í
Èínské náboenství Fa-lun-kung dva roky tvrdì bojuje s úøady

ÈÍNSKÉ
KOLO DHARMY
Christine Dallmanová a J. Isamu Yamamoto

Pøed více ne dvìma lety se sekta Fa-lun-kung dostala poprvé do
ohniska zájmu iroké svìtové veøejnosti. 25. dubna 1999, tìsnì
pøed desetiletým výroèím masakru na námìstí Tchien-an-men, se
pøímo pøed brány centra pekingské komunistické moci sjelo 10 15 tisíc stoupencù tohoto náboenství, aby zde vsedì a tie protestovali proti diskriminaci ze strany úøadù. Od té doby se støídají
represe úøadù s protesty pøísluníkù tohoto náboenství. - Autoøi
se v rozsáhlém èlánku v èasopise Christian Research Journal
22/2 snaí shrnout, co je vlastnì Fa-lun-kung.
(red.)
Na demonstraci pøed dvìma lety èínská vlá- média zprostøedkovala tuto oficiální zprávu
da zjevnì nebyla pøipravena. Znervóznìlí veøejnosti a odsoudila Fa-lun-kung za provùdci Komunistické strany Èíny zaèali sek- pagaci povìrèivého a zlého mylení.1 Litu ihned pozornìji monitorovat a snaili se dový deník v Èínì prohlásil: Mìli bychom
udrovat její èinnost pod kontrolou. Po zat- být bdìlí a vyvarovat se povìr, protoe
èení asi stovky jejích pøedstavitelù ovem mohou zmást nae mylení, podlomit nai
protesty vypukly nanovo. Reakcí vlády vùli k boji, otøást naím pøesvìdèením a
bylo oznámení zákazu praktikování Fa-lun- znièit nai soudrnost.2
Mezi vyznavaèi Fa-lun-kungu naleznekungu (22. èervna 1999). Dùvodem mìlo být
nebezpeèí pro politický poøádek. Èínská me nejen chudé, kteøí doli k závìru, e je
komunismus pøipravil o vechny nadìje vkládané do èínské
spoleènosti, ale také vzdìlané
lidi, a dokonce i èleny Komunistické strany. Pøívrenci tohoto
hnutí se cítí frustrováni a nepochopeni. Prohlaují, e neusilují o politickou moc, ale e
pouze chtìjí být uznáváni jako
legitimní náboenské uskupení s povolením k praktikování
svého pøesvìdèení. Jejich vyznání zahrnuje morálku, manelskou vìrnost a tìlesné cvièení, ale také vyí principy
pravdy, soucitu a zdrenlivosti.
Takové zásady mohou spoleènosti jen prospìt, tvrdí pøívrenci Fa-lun-kungu.

Pro své zdokonalení potøebujete mistra, který by vás
chránil a peèoval o vás, øíká o sobì Li Chung-è´, zakladatel Fa-lun-kungu.
Foto: CRJ
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Fitness, nebo nová víra?
Jetì ne se Fa-lun-kung (nebo
také Falun Dafa) dostal do centra pozornosti èínské politiky,
zaujal od svého zaloení v roce
1992 podstatným zpùsobem
veøejnost. Jeho popularita soustavnì rostla, a to pøedevím
mezi niími vrstvami obyvatel-

stva nejen v Èínì, ale i v zemích, jako je Austrálie, Kanada, výcarsko a Spojené státy.
Pozorovatel by se mohl podivit, co je Falun-kung vlastnì zaè, kdy vzbuzuje tolik
politické kontroverze v Èínì a je tak populární v zahranièí. Na tuto jednoduchou otázku není lehké najít jednoduchou odpovìï.
Pro mnohé, kteøí dodrují cvièební reim
a morální standardy, je Fa-lun-kung pouze
prostøedkem k udrení fyzické kondice
a zlepování sebe sama. Nikoho neuctíváme, nemáme ádné rituály, kadý mùe svobodnì pøijít a odejít, nemáme ádnou organizaci, øekla Australanka, praktikující Falun-kung, Caroline Lamová3. Pro Lamovou,
stejnì jako pro ostatní, kteøí se schází k provádìní pìti pøedepsaných cvikù (zahrnují
pomalé, vìdomím øízené pohyby a dechové
techniky) je motivací k vìrnosti Fa-lun-kungu úleva od stresu a kladný vliv na zdraví.
Zakladatel hnutí øíká: Jsme obyèejnými èleny spoleènosti ... Pouze brzy vstáváme, abychom si zacvièili. Jsme populární
hnutí masového cvièení.4 Pøesto by byl
omyl pokládat Fa-lun-kung pouze za fitnessovou horeèku. Filozofie a morální kodex za
tìlesnými cvièeními mají hlubí význam.
Jako koøeny jsou uvádìna buddhistická
a taoistická uèení, ale spíe ne k buddhismu má Fa-lun-kung* daleko blíe ke starodávnému cvièení èchi-kung, co je forma
taoismu spojená s osobní disciplínou (morálka, meditace a dechová cvièení) a získáním duchovní energie nebo ivotní síly (èchi
se pøekládá jako ivotní síla).
Ti, kdo Fa-lun-kung praktikují do hloubky, se snaí proniknout k ivotní síle èchi,
a tak se pøiblíit osvícení. K tomu zdokonalují
falun, vnitøní kolo dharmy. O tomto kole
dharmy** vìøí, e je zmeneninou vesmíru
a e se v souladu s ním také otáèí a vstøebává vesmírnou energii, èím oèiuje tìlo
od patných elementù. Pøístup k vnitønímu
falunu (který je údajnì umístìn v podbøiku,
co má být duevní støed tìla) lze dosáhnout cvièením tìla a mysli.
Podle zakladatele a vùdce hnutí Li
Chung-è´ mùe Fa-lun-kung pøinést celou
øadu výhod od monosti odvrácení stárnutí
a vyléèení chronických nemocí a po nadpøirozené schopnosti, jako je vidìní skrz
hmotu tøetím okem.5 Vechny atraktivní
uitky a zvlátní schopnosti jsou jednodue
* Slovo fa je èínským výrazem pro ústøední buddhistický
pojem dharma, lun znamená kolo a kung je pojmem
pro zdokonalování (kultivaci) ivotní síly èchi. Právì
práce s èchi je základem hnutí Fa-lun-kung.
** Dharma je obsáhlý pojem s významy jako kosmický
zákon, etická pravidla a normy, Buddhovo uèení,
univerzální pravda apod. - pozn. red.
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dosaitelné pro kadého - instrukce jsou
zdarma ke staení na internetu nebo se dají
získat pøi návtìvì veøejného semináøe.
Mu v pozadí hnutí
Li Chung-è´, který o sobì prohlauje, e byl
poslán na zem nadpøirozenou bytostí,6 se
v rozhovoru pro èasopis Time odmítl tímto
tématem zabývat. Øekl: Nepøeji si o sobì
mluvit na vyí úrovni. Lidé by tomu nerozumìli. 7 Abychom ale pochopili podstatu
hnutí, je pøesto tøeba zaèít u jeho vùdce.
Narodil se roku 1951 v Changchunu,
v severovýchodní èínské provincii Jilin.
V dobì jeho dospívání probíhala kulturní
revoluce (1966 - 76), upozoròuje jeden pisatel, a Li nemìl ádné, nebo témìø ádné
monosti vzdìlávání. koly a univerzity byly
zavøené a mláde poslána na venkov, aby si
vyzkouela ivot rolníkù. 8 Li øíká, e jeho
prvním zamìstnáním byla hra na trumpetu
v jakémsi koèovném souboru umìlcù. Potom pracoval ve státním zemìdìlském úøadì. Výèet jeho povolání zahrnuje také vojáka, vykoleného pro boj s meèem, a mistra
bojového umìní. Poslední dvì jmenovaná
povolání si osvojil v arénì, která ho nejvíce
ovlivnila - v èchi-kungu.
Li prohlauje, e zaèal studovat èchikung ve ètyøech letech v èínských horách,
kdy sedával u nohou uèitelù staré tradice
a vstøebával jejich uèení. Ve svém vzdìlávání pokraèoval, dokud nevyvinul svou
odno èchi-kungu. Li øíká, e byl vyvolen
svými uèiteli, aby pøijal principy toho, co se
pozdìji stalo ideologií Falun dafa. Proè zrovna on? Moná si mistøi mysleli, e jsem dost
dobrý, øíká Li.9 Liovo uèení má být nebývale dùleité, protoe jeho duchovní moc je
prý nadøazena Muhammadovi, Buddhovi
a Jeíovi (o nìm Li øíká, e byl také buddhou). Li prohlauje, e byl povìøen nejvyí bytostí, aby pøiel na zem a zachránil
lidstvo pøed zkorumpovanou morálkou
a technologickým zlem vìdy.10
V roce 1992 Li zaloil sektu a zaèal uèit
své principy. Tìil z toho, e v posledním
ètvrtstoletí se obnovoval zájem o èchi-kung
zejména mezi vysokokolskými studenty
a nezamìstnanými. Skupina Fa-lun-kung se
rychle rozrostla do velkého hnutí. Èínská
vláda se pokusila Liovy aktivity omezit.
V té dobì (mezi rokem 1994 a 1996 - v tom se
prameny rùzní) se Li rozhodl pøestìhovat
do Spojených státù, kde byl vøele pøijat svými americkými následovníky. Li øídil svùj
první semináø Fa-lun-kungu v Houstonu 12.
øíjna 1996. V souèasné dobì sídlí v Manhattanu a ije z honoráøù za své knihy.11

Následovníci povaují Liovy spisy za
posvátné, pøedevím jeho hlavní text Zhuan
Falun (Roztoèení kola dharmy), který byl
vydán v roce 1994. Jedná se o soubor Liových uèení, který slouí jako návod na sebezdokonalení jednotlivcù v pravdì vesmíru.12 Propagaèní materiál Falun Dafa
hlásá, e opravdový praktikující pøirozenì
získá uitek, ani by o nìj musel adonit.
Vekerá zdokonalující energie a vechna
dharma jsou obsaeny v Knize a èlovìk je
pøirozenì získá proètením Velké Dharmy ...
Vechny posvátné knihy svìta slouí jako
pomocné materiály k Zhuan Falun. Pouze
Zhuan Falun skuteènì vede k sebezdokonalení.13
Tento autoritativní a exkluzivní tón prostupuje celým Liovým uèením. Pro své zdokonalení potøebujete mistra, který by vás
chránil a peèoval o vás,14 øíká o sobì. Varuje pøed jinými duchovními vùdci a tvrdí,
e mnozí lidé jsou pouze pøevtìlenými démony, kteøí se mohou dokonce pøevlékat za
mnichy.15
Kritika svìta, nadìje v praxi
Liovo uèení údajnì vede k lepímu zdraví,
návratu mládí a k nadpøirozeným silám. Proto medicína existuje pouze pro ty, kdo nevìøí
doopravdy. Li zakazuje svým stoupencùm
vyhledat lékaøskou pomoc a prohlauje, e
ètením jeho knih se jim zdraví vrátí. Provozování Fa-lun-kungu údajnì mùe vyhladit
vrásky, vrátit edým vlasùm jejich pùvodní
barvu, obnovit menstruaèní cyklus u en
po menopauze a vyléèit tuberkulózu. Vai
nemoc znièím já sám,16 píe Li.
Svìt je podle Lia kosmickým smetitìm.
Vechno patné padá sem k nám, øekl
svým pøívrencùm v Austrálii.17 Li hovoøí
o neuvìøitelném úpadku lidské morálky ...
Konkrétním pøíkladem mùe být hudebník
nebo zpìvák. V minulosti musel takový
èlovìk projít nároèným výcvikem, aby si
osvojil pìvecké techniky a k tomu jetì
zvládl hudební teorii. V dnení dobì stojí
na pódiu èlovìk nehezkého vzhledu s neupravenými vlasy a køièí ze vech sil ...
Dalí zkaenosti, které rozpoznává, jsou ji
tradiènìjí témata lidské morálky: zneuívání
drog, homosexualita a manelská nevìra.18
Do výètu zla této zemské øíe se podle
Liova rozpoznání míchají také hrozby z jiných svìtù. Ve svém rozhovoru pro Time
hovoøil o vlivu mimozemanù na spoleènost. Jeden druh mimozemanù vypadá
jako lidé, ale má nos tvoøený kostí, øekl
a poznamenal, e jiní vypadají jako duchové. Li prozradil, e se objevili na zemi nìkdy

kolem roku
1900. Kadý
si myslí, e
vìdci objevují sami od sebe, pokraèuje, jsou ale
manipulováni
mimozemany... V kulturní a duchovní oblasti vlastnì
u èlovìka ovládají. Tito mimozemané
mají v úmyslu nahradit lidstvo klony.19
Li tvrdí, e moderní svìt se svou morální zkaeností (a zly vìdy) smìøuje k záhubì.
Ta se vyhne jen tìm, kdo vzhlíejí k Fa-lunkungu jako k záchranì. Li prohlauje, e byl
poslán, aby zachránil lidstvo z jeho závané
situace. Pouze on zná pravdu o kosmu
a ví, co se má stát. Pouze osvícení uniknou
katastrofì.20
Klíèem je práce na sobì
Ti, kdo cvièí Fa-lun-kung pouze pro uvolnìní stresu a zlepení kondice, i ti, kdo
vzhlíejí k Liovu Zhuan Falun pro duchovní vedení a osvícení, mají nìco spoleèného:
touhu po zlepení sebe sama. Jedna praktikující ena z New Jersey shrnula svùj zájem
o hnutí takto: Je to zpùsob vylepení fyzické kondice a morálního charakteru. V zásadì
bych øekla, e je to ivotní styl.
n
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t é m a
Náboenství se na kolách neznámkuje, podmínky pro výuku jsou také liberální

PÁN BÙH NENECHÁVÁ
PROPADAT

Luká Doubrava
Náboenství a kola. Na první pohled se mùe zdát, e jde jen o urèení pravidel pro monou výuku
náboenství. Téma je vak sloitìjí. Kromì toho, e zde platí zcela odliné legislativní podmínky pro
registrované a neregistrované náboenské subjekty (co nic nevypovídá o jejich kvalitì a skuteèném
pøínosu spoleènosti), jde zde hlavnì o problém, kdy uèitel zaène bìhem standardní výuky (tøeba
dìjepisu) propagovat své náboenské mylení. Vìøící uèitel je tak sám s dìtmi mezi ètyømi stìnami
vystaven velkému misionáøskému pokuení - zaèít pùsobit na dìti prezentací svých názorù, úèelovým
výkladem daného pøedmìtu, navádìním k rituálním praktikám své víry, orientací na extrémistické
vidìní svìta...
psán dnes ji bývalým ministrem Janem plývá, e kdy o výuku poádá daná náZákon je nedostaèující
boenská skupina na soukromé, ale dokonVýètem výe uvedených moností by mohl Sokolem.
Z pokynu se dozvíme, e výuku mohou ce i na církevní kole, musí jí vedení koly
vzniknout dojem, e situace v naem kolství je více ne váná. Natìstí je pravdou na kolách vykonávat povìøení zástupci vyhovìt. Zvlátì v pøípadì církevních kol
opak. Je tedy potøeba hned na zaèátku jas- registrovaných církví a náboenských spo- by tak mohla nastat více ne podivná, nebo
nì øíci, e v tomto èlánku jde buï o drobné leèností. Konkrétnì to má probìhnout tak, pro nìkoho i nepøíjemná situace. Uprostøed
pøípady, anebo jetì spíe o hypotetickou e nejdøíve zástupce registrované náboen- vìtiny katolíkù mohou být ve své víøe vypøedstavu situací, které by mohly nastat, ské spoleènosti sdìlí øediteli zájem na kole uèováni napø. dva tøi svìdci Jehovovi...
na ne by ale mìly být koly pøipraveny. vyuèovat. Pak vedení koly musí jasnì inJak tedy celou záleitost vztahu koly formovat rodièe o této nabídce (doslova Registrace jednoznaènì zvýhodòuje
a náboenství vidí souèasný zákon a ostat- prokazatelnì, jak se praví v pokynu). Toto výsostné právo pravidelného vstupu
ní pøedpisy?
Dále prakticky staèí, aby na nabídku zarea- na kolu je v souèasné dobì pøiznáno jen
Základní informaci o vzdìlávání v ob- goval jeden jediný rodiè, a kola musí pro jedenadvaceti vyvoleným. Nový návrh zálasti náboenství podává Listina základních výuku nabízeného náboenství poskytnout kona, který sniuje hranici pro registraci
práv a svobod (èl. 16, odst. 3), kde se øíká, prostor. Pokyn toti ádný minimální poèet z deseti tisíc èlenù na pouhých tøi sta, by se
e zákon stanoví podmínky vyuèování ná- zájemcù z øad ákù nestanoví. Luxus výuky vak pøiznání stejných spoleèenských výboenství na státních kolách. Tím kon- tøeba i pro jediného áka je èásteènì eli- hod (vèetnì výuky náboenství) stejnì pokrétním zákonem má pak být v prvé øadì minován moností spojit áky do jednoho dle tohoto diskriminaèního zákona novì
zákon kolský (è. 29/84 Sb.). Zde je vak místa a jedné hodiny výuky, a to tøeba hned registrovaných náboenských spoleèností
celé téma zatím oetøeno více ne skromnì. z nìkolika blízkých kol. Návrh nového kol- netýkal.
Pouze ve dvou paragrafech 5 (pro základní ského zákona je ji
koly) a 7 (pro koly støední) se shodnì pøísnìjí a poaduje
praví, e daný typ kol umoòuje té nábo- rodièovské schválení
enskou výchovu.
pro minimálnì deset
Podle naeho názoru není toto ustano- ákù.
vení zatím dostateènì promítnuto do právPo projeveném
ního øádu, a proto se snaíme v návrhu kol- zájmu o výuku a poského zákona tuto legislativní situaci zlep- skytnutí lektora dait, vysvìtluje situaci námìstek ministra nou náboenskou
pro regionální kolství Jaroslav Müllner.
spoleèností se mùe
zaèít vyuèovat, a to
Ve zatím øeí pokyn
za státní peníze: uèiPøestoe tedy zákon o této vìci prakticky tel náboenství je
vùbec nehovoøí, uèitelé, a zvlátì pak øedi- placen ze kolského
telé státních kol, nejsou bez orientace, jak rozpoètu. Vyjma kol
mají v této oblasti postupovat. K tomu jim církevních se pøedslouí Pokyn ministra kolství, mládee mìt pak zaøadí jako
Jaroslav Müllner: Pokud øeditel zjistí nìjaké poruování zákona,
a tìlovýchovy ÈR k náboenské výchovì nepovinný, tudí se
které souvisí s náboenskou, rasovou, národnostní èi jinou nev základních, støedních a speciálních ko- neznámkuje. Z tosnáenlivostí, je povinen výuku na kole okamitì ukonèit.
Foto: Luká Doubrava.
lách. Pokyn platí od záøí 1998 a je pode- hoto pokynu také vy-
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Alice Bláhová: Troufám si øíci, e za posledních deset let se na èeských kolách nevyskytl ádný vìtí
problém s pùsobením nìjaké náboenské skupiny
nebo jejího pøísluníka.
Foto: Luká Doubrava

Müllnera zasáhnout. Øeditel mùe
odmítnout registrovanou náboenskou skupinu jen ve chvíli, kdy
bude umìt dokázat, e výuka náboenství není v souladu s mravními a humánními zásadami vzdìlávání a nedìje se na základì principu tolerance a náboenské plurality.
Øeditel by tedy pøi sporu s registrovanou náboenskou skupinou mìl s celou situací seznámit
pøímého nadøízeného, co je referát kolství na okresním úøadì nebo
odbor kolství krajského úøadu.
O celé situaci se musí úøad dozvìdìt u jen proto, e odsud plynou
øediteli finanèní prostøedky na odmìnu pro lektora náboenství, doplòuje námìstek.
Pokud by se pøípad neuzavøel
na úrovni kraje nebo ministerstva
kolství, mohla by celá kauza nakonec teoreticky vyústit v soudní
spor.

Ano, opravdu diskriminaèního, a to
proto, e mnohé zatím neregistrované náboenské skupiny (a v budoucnu registrované maximálnì druhoøadì) jsou mnohem
liberálnìjí a ve své èinnosti prùhlednìjí
ne tøeba ji osm let registrovaní svìdci Jehovovi. Ani na ministerstvu kolství nejsou
touto situací nijak nadeni. Není v kompetenci ministerstva kolství tuto situaci
øeit. Zde jde jednoznaènì o záleitost ministerstva kultury, které udìlilo svìdkùm Jehovovým registraci, vysvìtluje námìstek
Müllner.
Zdá se vak, e aktivity svìdkù nejsou
na kolách pøíli èasté. Setkala jsem se zatím s jediným pøípadem, kdy svìdci Jehovovi poádali øeditelku praské koly, aby
mohli na této kole pùsobit. Øeditelka se na
nás obrátila, co má dìlat. Nezbylo nám nic
jiného, ne jí napsat, e jim vstup na kolu
povolit musí, pokud nìkdo z rodièù ákù
projeví zájem o výuku (podá písemnou ádost), informuje Marie Vrbová, také z odboru regionálního kolství ministerstva kolství, mládee a tìlovýchovy.

Náboenská neutralita je posvátná
Uèitel má bìhem výuky, a to zvlátì humanitních pøedmìtù, mnoho moností, jak
ákùm pøedávat své náboenské názory
nebo je dokonce inspirovat k urèitým rituálním praktikám (tøeba k náboenské meditaci). Avak protoe státní kola je náboensky
neutrální a vyuèovat se má jen podle obecnì uznávaných vìdeckých poznatkù, uèitel by v takovém pøípadì jednal protiprávnì.
Neznamená to ovem, e nemùe svým ákùm sdìlit svùj postoj, a to i náboenský,
avak k danému tématu. Názor musí ale zaznít a po výkladu látky a po pøedloení
i jiných interpretací. Ministertí úøedníci se
také shodují v tom, e zároveò by uèitel mìl
vdy umonit ákùm, aby vyjádøili svùj názor ke kadému diskutabilnímu tématu.
Z pedagogické hlediska je, myslím, dobré,
kdy osobní postoj k celé vìci sdìluje uèitel a po této diskusi, kdy jsou áci ji seznámeni s co nejirími souvislostmi. Nalézt takovouto rovnováhu je nìkdy tìké, ale profesionál by to mìl zvládnout, sdìluje svùj
názor Jaroslav Müllner.

Povolení, které nemusí platit napoøád
Pokud se øediteli koly profil registrované
náboenské skupiny nezdá nebo pøi hospitacích bìhem hodiny náboenství zjistí, e
lektor svým výkladem pùsobí na áky prokazatelnì negativnì, mùe podle Jaroslava

Vyetøování bývá velice obtíné
Pokud se vyskytne podezøení, e uèitel podle výe uvedených pravidel nepostupuje,
je nutné, aby vedení koly jeho chování co
nejobjektivnìji posoudilo, co je vìtinou
velice obtíné. Jistý návod nabízí námìstek

Müllner: Dùleitá je spolupráce s rodièi.
Tak bude øeditel prùbìnì informován
o tom, jak áci na výuku ve kole reagují.
Dále by mìl provádìt kontrolní èinnost na
kole. V pøípadì problémù mùe poádat
i inspekci o provedení hospitace. Pokud
dojde k prohloubení konfliktu, øeditel by mìl
informovat i zøizovatele koly.
Uèitel (pokud nejde o vyloenì zaslepeného fanatika) se asi nebude závadným
zpùsobem projevovat pøed kontrolou. Pøesto má Èeská kolní inspekce (ÈI) jisté nástroje, jak v posouzení situace uspìt. Jde
zejména o speciální dotazníky týkající se výuky, které budou dìtem rozdány a mohou
pøinést velice cenná fakta.
ÈI jako kontrolní orgán ale nemùe situaci na kole vyøeit. Proto informuje kromì
øeditele i zøizovatele koly (obec, kraj)
a v závaných pøípadech také ministerstvo
kolství. V situaci, kdy by lo tøeba o propagaci rasismu stran nìjaké náboenské
skupiny, musí ÈI informovat té policii.
Nejdøíve bychom vyslechli øeditele,
potom dìti a eventuelnì i rodièe. Pokud by
se podezøení potvrdilo, zahájilo by se zøejmì trestní stíhání s tím, e by se zaádalo
o znalecký posudek od psychologa - jaký
má jednání podezøelého uèitele dopad na
dìti - a také o posudek specialisty na extrémistické jevy, popisuje standardní postup
policie Zdenìk Smola z Øeditelství sluby
kriminální policie Policejního prezidia ÈR.
Podezøení není jetì odsouzení
Pokud ÈI nepotvrdí podezøení v pøekroèení náboenské neutrality koly, doporuèí
øediteli, aby se ve stávající èinnosti pokraèovalo. Pøestoe následující pøípad inspekcí
etøen nebyl, k vyøeení situace dolo uspokojivì, jak informuje Alice Bláhová,
øeditelka odboru metodiky a informatiky
ÈI.
lo o stínost rodièù adresovanou øeditelce mateøské koly na praském sídliti
Velká Ohrada. Uèitelka, èlenka Náboenské
spoleènosti Svìdkové Jehovovi, projevovala podle rodièù své náboenské zvyky pøed
dìtmi. Bìhem inspekce byla hodnocena
jako vynikající pro vøelý vztah k dìtem
i vhodné metody práce. Mezi øeditelkou
a uèitelkou dolo k dohodì a k vymezení
pravidel hry, která obì dodrují (øeditelka
napøíklad nepoaduje po uèitelce pøímou
úèast na vánoèních oslavách), a tím se situace vyøeila.
n
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Po stopách moného náboenského ovlivòování ve kolách

Míru zklamání a nedorozumìní ilustruje
skuteènost, e paní øeditelka odmítla svou
kolku opustit v pøesvìdèení, e neuèinila
nic patného, za co by mìla být potrestána.
Snaila se dìti vychovávat co nejlépe podle køesanské etiky v podání skupiny
Nový ivot. Ze kolky ji nakonec musela
vyvést mìstská policie.
Podobnì si rodièe stìovali na základì
výpovìdí svých dìtí i na profesorku jednoho praského gymnázia. Tato nadená následovnice Sri Chinmoye pøehrávala hudbu svého duchovního mistra studentùm
a nevzala v úvahu jejich nesouhlas. Na této
kole ovem k ádné dramatické situaci nedolo. Profesorka ji opustila a o tom, do jaké
míry byla pøíèinou jejího odchodu Sri Chinmoyova sférická hudba, je moné jen spekulovat. Jiné pøíèiny a skryté pohnutky ostatnì nelze vylouèit ani v pøípadì uèitelek mateøské
koly.

hojnì diskutovaným. Ve veøejnosti (pøedevím uèitelské) podle veho nakonec pøevládl názor, e svìdek Jehovùv na takovém
místì nemá co dìlat a e zastupitelé (a po
nich i kolský úøad) rozhodli v podstatì
správnì. Argumenty se toèily kolem toho,
e takový øeditel by v mnoha situacích
nemohl být svým kolegùm ani ákùm pøíkladem a e by také mohl odradit rodièe od
zápisu svých dìtí právì na tuto kolu. Pokles poètu dìtí by následnì mohl být pro
kolu (ale nakonec i pro obec) katastrofický.
Profesní následky pro hlavní postavu
naopak nemìla jiná mediálnì vdìèná aféra.
Na mimopraském gymnáziu pùsobí jako
profesor pøísluník sedisvakantistù3, malé
skupiny katolicky smýlejících køesanù,
kteøí se nesmíøili s vývojem v øímské církvi
po II. vatikánském koncilu. Vìdomí, e jsou
nyní snad témìø jediní praví katolíci, kteøí
hájí opravdovou církev na zemi, vede tyto
lidi k vyhranìným, netolerantním postojùm.
Ty se samozøejmì neprojevují jen v rámci
náboenství, ale pochopitelnì i v hodnocení spoleèenských jevù (otázky výkladu
nìkterých kapitol dìjin, otázky homosexuality, politické orientace Èeské republiky
apod.).
Právì zjednoduené, èernobílé a málo
snáenlivé vidìní, podepøené dobrým vzdìláním, vysokou inteligencí a profesorskou
autoritou vadilo (a dodnes vadí) nìkterým
gymnaziálním studentùm a jejich rodièùm.
Tlak na odvolání tohoto profesora byl jeden
èas znaèný. Byla zapojena média a kvùli
anonymní výhruce dokonce i policie.
V pozadí pøípadu je i tìko doloitelné, ale
emocionálnì pùsobivé obvinìní, e jeden
ze studentù se vlivem pana profesora stal
sedisvakantistou a ocitl se dokonce naèas
na psychiatrické klinice.

Kdo smí uèit nae dìti
Podstatnì pøehlednìjí zdá se - byl pøípad uèitele,
který sice zvítìzil v konkurzu na øeditele vesnické
základní koly, ale nebyl
obecním zastupitelstvem
akceptován. Nevyøèeným, ale jasným dùvodem
zastavení jeho profesní
kariéry bylo jeho èlenství
v Náboenské spoleènosti Svìdkové Jehovovi. Stalo se v jiních Èechách v èervnu 1999.
Pøípad se díky médiím
stal známým a mezi uèiteli

Se znamením na èele
Na chodbách jednoho renomovaného praského gymnázia je moné potkat mladého
mue s tilakem - kresbou na èele a mezi oèima lutou hlinkou z vod Gangy. Je profesorem dìjepisu a svým vyznáním kazatelem
boského Krny ve smìru, který na Západ
z Indie pøinesl v roce 1965 duchovní uèitel
svámí Prabhupáda.
Pøíslunost k meninovému, a navíc
hodnì exotickému náboenskému smìru
tedy nemùe zùstat nepovimnuta. Pøesto,
nebo právì proto se zatím nezdá, e by profesorova konfese nìkomu vadila. Mezi studenty má pøirozenou autoritu a s panem
øeditelem uzavøel dohodu hned druhý nebo
tøetí den po nástupu do koly. Na jejím zá-

OVLIVNÌNÍ
MIMO OSNOVY
Zdenìk Vojtíek

Ve Francii se údajnì bìhem dvou let øeí na 250 pøípadù nepøípustného ovlivòování ákù uèitelem ve prospìch uèitelova náboenství.1
I kdy vezmeme v úvahu patrnì zcela odlinou metodiku hláení
takových pøípadù a dalí rozdílné okolnosti mezi Francií a Èeskou
republikou, je zøetelné, e èeská spoleènost je v tomto smìru natìstí podstatnì chudí. Pøesto je i u nás za poslední léta nìkolik
pøípadù, které se více èi ménì této problematice blíí. Nìkteré jsou
natolik typické, e stojí za zmínku.
To, co povaují za nejlepí
Na zaèátku listopadu 1994 se vyhrotila situace v mateøské kole jednoho z krajských
mìst. Øeditelkou kolky byla èlenka svobodného køesanského spoleèenství Nový ivot, která spolu s nìkolika dalími
uèitelkami ve kolce propagovala zásady2
své náboenské spoleènosti. Kvùli této propagaci byla øeditelka odvolána a pøeloena
jako uèitelka na jinou mateøskou kolu, ostatní uèitelky byly také pøeøazeny do rùzných
zaøízení.
Podnìtem k etøení kolské inspekce
byly stínosti rodièù, k nim se pøidaly i nìkteré kolegynì podezøelých uèitelek. Stínosti se týkaly zákazu ètení nìkterých pohádek, zamítavého postoje ke svátkùm,
modliteb nad dìtmi a celkové náboenské
atmosféry ve státním zaøízení.

kola v indickém Honavaru.
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kladì v hodinách se studenty o svém náboenství nehovoøí (pokud to - ve vzácných
výjimkách, napø. pøi vyuèování o historii
Indie - nesouvisí s probíranou látkou). Mimo
výuku jsou pøípadné otázky studentù povaovány za jejich soukromou záleitost.
Kontury v mlze
Kadý z uvedených pøíkladù má tolik rozmìrù, e èinit jakákoli shrnutí je krajnì
nebezpeèné. Pøesto se mùeme pokusit
o formulaci nìkolika závìrù, které si neèiní
nárok na to, aby byly odpovìïmi na vechny otázky, ale které snad mohou být podnìtem pro pøemýlení èi rozhovor.
1.
Pøedevím je nutné ctít náboenskou svobodu, která je vzácným, i kdy dosud málo
cenìným statkem naí demokracie. Nikoho
nelze odstøelit kvùli víøe, a to ani tehdy
ne, pokud se obáváme, e víra by mohla
bránit v dobrém výkonu jeho povolání.
Tyto obavy mohou mít tøeba racionální
základ. Jistì je docela rozumné pochybovat
o tom, zda svìdek Jehovùv mùe podporovat obèanské ctnosti svých ákù. Nejde jen
o úctu k hymnì èi vlajce, ale hlavnì o úèast
ve volbách a tøeba i ochotu bránit svùj stát.
Stejnì je rozumné vzít v úvahu nechu svìdkù k mimokolním aktivitám. Ale pokud nìkdo (by bychom vìdìli, e je svìdkem)
usiluje o funkci øeditele a splòuje vechny
pøedpoklady, musíme pøedpokládat, e odloí pøíkazy své víry ve prospìch øádného
výkonu své funkce. Pokud se ukáe, e
v konfliktu mezi povinnostmi øeditele a povinnostmi své víry zanedbal svou øeditelskou úlohu, stává se tato situace záleitostí
pracovní káznì. Teprve potom je moné mluvit o tom, e (z pracovních, nikoli náboenských) dùvodù toto povolání vykonávat nemùe.
Pokud to mohu vyjádøit obrazem: nikdo
nebude zkoumat, zda kandidát na øeditele
propagace masokombinátu není náhodou
vegetarián. Pøedpokládá se, e pokud by
chtìl tuto funkci zastávat vegetarián, je
ochoten ve své roli suspendovat své vegetariánské pøesvìdèení.
2.
Dále je tøeba pøipomenout, e uèitel má své
áky respektovat, a to i tehdy, kdy napø.
své vlastní dìti by vychovával jinak. Není
pochyb o tom, e paní uèitelky v mateøské
kole chtìly pro dìti, které jim byly svìøeny,
to nejlepí, nebo alespoò to, co upøímnì
povaovaly za nejlepí. Zklamaly ale profesnì, protoe je nad rámec svých povin-

Zeptali jsme se
Pavla Dittricha, øeditele Základní koly Donovalská v Praze 4:
Jak byste øeil situaci, kdy nìkterý z pedagogických pracovníkù, kteøí pùsobí ve
Vaí kole, ovlivòoval áky ve prospìch nìkteré náboenské organizace?
Hranice ovlivòování se dá velice tìko stanovit. Kdybych vak zjistil, e kantor vyuívá
pøi výuce nevìdecké teorie a náboenská dogmata nebo brání diskusi tím, e prosazuje
jen svùj názor, maximálnì bych se snail oprostit od jakýchkoliv emocí a celou záleitost
bych øeil pragmaticky. Pøedpokládám, e by ke zjitìní takové situace dolo a z reakcí
dìtí nebo jejich rodièù, protoe v rámci hospitací by pravdìpodobnì nìjakou cílenou
kampaò daný kantor tajil. Nejdøíve bych s kantorem celou vìc otevøenì prohovoøil
a konkrétnì bychom si vyjasnili, co je jetì vhodné pøi vyuèování probírat a co ji patøí
do roviny manipulace s dìtmi. Pokud by to uèitel uznal, a øídil se naí dohodou, ádné
sankce bych z toho nevyvozoval. Pokud by vak chtìl i dále pokraèovat, a vlastnì tak
zneuíval postavení uèitele, musel bych samozøejmì situaci øeit. Pokud by byla komplikovaná, uvauji o tom, e bych pozval pøísluného experta, který by dokázal problém
posoudit odbornì a zároveò zvenèí  názory dìtí, rodièù, vystupování onoho problematického kantora. Moná bych také pøizval právníka ke konzultaci o pracovnìprávní stránce vìci. Na základì maxima co nejobjektivnìjích informací bych potom
rozhodl, jak danou situaci vyøeit.
Pøipravil Luká Doubrava
ností usmìròovaly podle svého osobního
pohledu na svìt.
Naopak gymnaziální profesor - sedisvakantista na svém místì zùstal, i kdy je
stále terèem útokù ze strany nìkterých
rodièù studentù. I zde se ale jedná pøedevím o málo profesionální pøístup: ve spoleèenskovìdních pøedmìtech a zvlátì na
gymnáziu je profesor povinen vést studenty k dialogu a uèit je hodnotit spoleèenské
jevy z více úhlù pohledu. Nemìl by vyuívat
ani svého postavení (chtì nechtì je pro studenty autoritou) ani slabosti èásti populace
(a tedy i èásti studentù) pro jednoduchá
a èernobílá øeení, která je jim ochoten nabídnout.
Na druhou stranu v pøípadì tohoto
gymnaziálního profesora zvlátì jasnì vysvítá, e hranice mezi spoleèensky pøípustným a nepøípustným ovlivòováním je promìnlivá v èase a rozmlená. Co by pro nìkoho bylo jetì zdravým projevem osobnosti
uèitele, mùe být pro druhého hrubým
zneuíváním postavení. Stejnì se mùe projevovat rozdíl mezi velkomìstem a malomìstským prostøedím, které navíc vyluèuje, e bychom mohli problém izolovat od
ostatních obèanských vztahù. Takto tìce
doloitelná a nejasná obvinìní by mìla být
dùvodem snad k rozhovoru s nadøízeným,
ale sama o sobì jistì nikoliv ke kázeòským
opatøením.

obecnì pøijímaná stanoviska ke spoleèenským problémùm. Pokud by se ve kole
vytvoøila atmosféra povinné konformity
s tuctovými øeeními, byla by to jistì vìtí
ztráta ne pøípadná koda vzniklá ze spoleèensky nepøípustného ovlivòování. Skuteèná osobnost se vak neobává nesouhlasu a dokáe svùj pohled prezentovat bez
potøeby dokázat svou pravdu sobì i druhým.
Vítáme-li mezi uèiteli (pøedevím na vyích stupních) skuteèné osobnosti, je tøeba
také uvítat, kdy jsou tyto osobnosti nejen
vyhranìné, ale pro áky a studenty i dobøe
èitelné. S trochou nadsázky bychom snad
mohli formulovat i právo studenta vìdìt,
kdo ho uèí a s jakým pøedporozumìním pøistupuje ke spoleèenskovìdné problematice. Z tohoto hlediska se tilak na èele gymnaziálního profesora ji nezdá tak provokativní, ale naopak svým zpùsobem uiteèný.
Pan profesor nenechává nikoho na pochybách o povaze své víry. Na jednu stranu
svým pøíkladem mùe napomoci pøípadné
konverzi nìkterého studenta, ale na druhou
stranu jeho otevøené jednání pøipravuje studenty na pluralitní spoleènost.
Pluralitní spoleènost toti potøebuje
k normálnímu ivotu otevøenost, sebevìdomí i toleranci tìch, kteøí ji tvoøí. kola je
bájeèným místem, kde je moné k tìmto
ctnostem pøièichnout.

3.
kola toti jistì potøebuje osobnosti mezi
uèiteli, a ty se nejlépe mohou projevit ve
schopnosti formulovat tøeba i jiná ne ve-

Poznámky
1 Zprávu pøinesl èasopis AD 7/1998, str. 5 - 6.
2 Tento dùvod odvolání uvedla øeditelka kolského úøadu
3 O sedisvakantistech viz Dingir 4/1998, str. 7
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t é m a
Jaké je vlastnì èeské náboenské kolství?

NÁBOENSTVÍ
VE KAMNÁCH

Martina Dvoøáková, Jiøí Koubek
Ve srovnání s ostatními evropskými státy je prý èeská spoleènost
jednou z nejvíce ateistických . Pøesto se ji i u nás k rùzným formám
víry a náboenství pøiklání stále více lidí. Jsou mezi nimi také rodièe
rozlièného vyznání, kteøí své dìti chtìjí vést k aktivní víøe od co
nejútlejího vìku. Jaké mají v Èechách a na Moravì monosti
v oblasti výuky køesanství, idovství nebo islámu? Vyuèuje se
v Èeské republice náboenství v dostateèné míøe, nebo máme v tomto smìru jetì co dohánìt?
Vzhledem k historické støedoevropské tradici se nejvìtí poèet èeských a moravských
vìøících hlásí ke køesanství. Dalo by se tedy
oèekávat, e hodiny náboenství  køesanství jsou na èeských kolách ji zcela bìnou
praxí. Ne vdy tomu tak ale je.
Monost náboenské výchovy je dána
kolským zákonem è. 29 z roku 1991, který
øíká, e øeditelé kol jsou v pøípadì zájmu
rodièù a dìtí povinni ve kole zajistit hodiny náboenství, a to zpravidla formou ne-

povinného pøedmìtu, øíká PhDr. Marie
Vrbová z Ministerstva kolství, mládee
a tìlovýchovy ÈR, která má tuto problematiku na starosti. Rozhodnì ne na vech èeských a moravských kolách se ale náboenství uèí. Dùvodù je více, napøíklad nezájem
ze strany rodièù, malá informovanost o tom,
co by se v hodinách náboenství vlastnì
dítì uèilo, v nìkterých místech je pro zmìnu
nedostatek kvalitních pedagogù a v neposlední øadì asi i neochota nìkterých nevìøících øeditelù kol se aktivnì
podílet na spolupráci s jednotlivými církvemi, dodává
ing. Daniel Kuchyòka z Èeské
biskupské konference.

Foto: Vojtìch Jiøí Vlk.
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Výuka køesanství:
jetì ne vude, ale u bìnì
Hodiny náboenství na kolách
mohou zajiovat oficiálnì registrované církve a náboenské
spoleènosti, kterých je v souèasnosti na Ministerstvu kultury ÈR registrováno celkem 21.
Nejvìtí zájem o vyuèování
náboenství je ze strany øímskokatolické církve, avak na nìkterých kolách fungují ji i jiné
èeské církve, napøíklad Èeskoslovenská církev husitská èi
Èeskobratrská církev evangelická. A pokud vím, v jedné
kole v Praze na Èerném mostì
projevili zájem o vyuèování
náboenství také Svìdkové
Jehovovi, tvrdí PhDr. Vrbová
s tím, e ze strany veøejnosti zaèíná být o monost posílat své
dìti do náboenství vzrùstající

zájem. Myslím, e zvlátì na Moravì se ji
náboenství vyuèuje na vìtinì základních
kol, v èeských krajích je to samozøejmì
ménì, i kdy i zde se situace postupnì mìní
k lepímu.
Kromì vyuèování náboenství na státních základních a støedních kolách se v posledních letech také mnoí koly církevní,
které zakládají jednotlivé církve a v nich je
náboenství nìkdy i povinným pøedmìtem.
Není to vak pravidlem, ostatnì na církevní
kolu mohou chodit a také chodí i dìti rodièù
bez vyznání. V souèasnosti v Èeské republice funguje pøiblinì 125 církevních kol,
z toho 88 jsou koly katolické. Tento poèet
ale rozhodnì nedostaèuje poptávce. Pokud
vím, napøíklad v praské církevní kole, kterou zøizuje øád sester Vorilek, musí být pro
velký poèet uchazeèù mnoho zájemcù odmítnuto. Dokonce jsem se dozvìdìl o pøípadu, e je tam ji pøihláeno dosud nenarozené dítì  matka prostì chce mít jistotu, e
a doroste kolního vìku, bude moci chodit
právì do této církevní koly, vysvìtluje
situaci v církevním kolství ing. Daniel
Kuchyòka.
PhDr. Vrbová se s ing. Kuchyòkou shoduje, e náboenství se vyuèuje pøiblinì
na 70% státních základních a støedních
kolách. Zbylé pøípady jsou zpravidla koly,
kde ze strany rodièù není o hodiny náboenství zájem. Z oficiálních statistik vyplývá, e v souèasnosti navtìvuje základní èi
støední církevní (køesanské) koly kolem
15 tisíc ákù, dalí tisíce dìtí navtìvují nepovinné hodiny náboenství na státních
kolách nebo napøíklad na farách. Pøesto
si ve srovnání s ostatními postkomunistickými zemìmi i ve srovnání se zemìmi západní Evropy Èeská republika stojí ve výuce náboenství docela patnì, dodává
ing. Kuchyòka, podle nìho je tento stav
opravdu dán tím, e je u nás obecnì ménì
vìøících ne napøíklad v sousedním Polsku.
Dobrý rozjezd idovských kol
Monosti, jak vzdìlávat kolní dìti ve svém
náboenství, u nás mají ji také napøíklad
idé. Vedle odpoledního, popøípadì nedìlního vzdìlávání v Bejt Elend èi Chabad centru nabízí èeská idovská komunita ucelené
vzdìlávání v Lauderovì základní kole
a v gymnáziu. Vedle bìných veobecných
pøedmìtù se v Lauderových kolách také
vyuèuje hebrejtina a idovská výchova.
Jejím obsahem je tradice, základní idovské
texty, historie apod. Jak ale øíká zástupce
øeditele této instituce dr. Divecký, v naí
zemi prý není mnoho idù, kteøí by své dítì
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Foto: Vojtìch Jiøí Vlk.

chtìli posílat do èistì idovských kol.
Obecnou pøíèinou je zøejmì strach idù na
základì historických zkueností a z nich vyplývající nedùvìra k hláení se k své identitì pøed oficiálními úøady, vysvìtluje Divecký.
Lauderova kola má pomìrnì krátkou
historii. Vznikla v roce 1997 pouze jako základní kola (a to první stupeò), posléze se
roziøovala. Stále pøibíráme nové tøídy, poèítáme s tím, e pøítí rok bychom byli definitivnì naplnìná kola, øíká dr. Divecký.
Poèet ákù ve tøídì je zde mení ne na bìné
základní kole: na jednu tøídu pøipadá ménì
ne dvacet dìtí. I to je jeden z dùvodù, proè
je o kolu zájem i v neidovských kruzích mezi zhruba 150 áky (základní kola 100,
gymnázium 50) jich zhruba tøetina není idovského pùvodu. Pøicházejí pøedevím
z rodin, kde se hledá alternativa k souèasnému oficiálnímu kolství. Pøejí si osobnìjí
pøístup k dítìti, vìtí zájem o nì atd. V mnohých pøípadech se jedná také o kamarádské
vazby - pøicházejí k nám známí tìch, jejich
dìti na naí kole ji studují, tedy na základì doporuèení, vysvìtluje dr. Divecký.
Mezi studenty jsou tedy Neidé. A mezi
uèiteli? Veobecné pøedmìty uèí bìní èetí
uèitelé, je-li id, je to výhoda, mùe nabídnout i ve veobecném pøedmìtu idovský
úhel pohledu, hebrejtinu a idovskou výchovu uèí pochopitelnì idé, dodává dr.
Divecký.
Muslimové: skromné a dlouhé zaèátky
Zatímco køesané a idé tedy mají v Èeské

moné se pøesvìdèit pøi bohoslubách,
vìtina je tìch, kteøí k nám pøili ze zahranièí.
Navzdory pomìrnì vysokému poètu muslimù platné èeské zákony neumoòují toto
náboenství registrovat u Ministerstva kultury jako náboenskou spoleènost, a tedy
jí udìlit práva vyuèování náboenství na
státních kolách èi zaloení vlastní náboenské koly. Místní islámská komunita tak
pro své dìti nabízí jednou týdnì odpolední
vyuèování v prostorách islámského centra.
Vyuèování trvá asi tøi hodiny a jak potvrdil dr. Sáòka, mluvèí islámského centra,
je zamìøeno hlavnì na studium Koránu.
Bìná sobotní nauka se skládá z výukové
èásti, studia Koránu èi historie. V prùmìru
k nám chodí patnáct a dvacet dìtí, øíká dr.
Sáòka a dodává: Vìtinou to jsou dìti rodièù jiných národností ne èeské, nìkteré
jsou ovem také ze smíených manelství.
Podmínkou docházení do tohoto odpoledního vyuèování je ovem opìt arabtina,
i kdy napøíklad súdánský student a uèitel
Amjad Mustafa nìkdy s èeskými dìtmi støídavì mluví obìma øeèmi.
Vzdìlávání probíhá asi rok a ze slov dr.
Sáòky vyplývá, e za souèasné situace není
moné uvaovat o nìjakém irím a systematiètìjím vzdìlávání dìtí muslimských
rodièù. Nejde ani tak o dosud ne zcela vyøeený vztah muslimské náboenské obce se
státem jako spíe o to, e dìtí není mnoho.
Muslimská kola, s jakými se mùeme bìnì
setkat na západ od naí hranice, v brzké
dobì jen tak nevznikne. Rozhodnì ne
v dohledu deseti, patnácti let, dodává dr.
Sáòka.
n

republice víceménì dostatek moností institucionálnì vzdìlávat své dítì v náboenství v bìných státních nebo náboenských
kolách, muslimtí rodièe nemají monosti
témìø ádné. V ÈR sice fungují dvì základní
koly a gymnázium pøi libyjském a egyptském velvyslanectví, ty vak nejsou zaøazeny do sítì èeských kol a výuka na nich
probíhá výluènì v arabtinì. Jsou tedy pøirozenì vyuívány témìø výhradnì dìtmi
rodièù - diplomatù a (doktorandských) studentù z arabských zemí, kteøí studují na naich vysokých kolách. I tìchto studentù
ovem ubývá a s nimi i poèet potenciálních
dìtí navtìvujících tyto koly. A tak zatímco leckterý pedagog by pøivítal,
pokud by mìl ve tøídì osm ákù,
jak tomu je v prùmìru na základní kole pøi libyjské ambasádì, pro tuto kolu to znamená spíe existenèní problémy.
Studijní program této koly
zahrnuje celé spektrum klasických kolních pøedmìtù s výjimkou èetiny, tìlocviku a nìkterých dalích pøedmìtù,
napøíklad kreslení. Po absolvování této základní koly mají
dìti monost pokraèovat tamté
na gymnáziu. Celkový poèet
uèitelù na základní kole a gymnáziu se pohybuje kolem patnácti, rodièe za své dìti platí
kolné.
Muslimská komunita u nás
Souèástí centra lubavièských chasidù Chabad je také
idovská kolka.
Foto: Tomá Novotný.
èítá nìkolik tisíc osob. Jak je
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t é m a
Ohlédnutí za úsilím zaloit kolu hnutí Haré Krna

GURUKULA
JAKO ZKOUKA
Martin Fárek

Proè chtìli èlenové hnutí Haré Krna vlastní kolu? Tøíleté úsilí
skonèilo nakonec nezdarem celého projektu. Z jakých dùvodù?
Jak vypadala výuka v gurukule? V neposlední øadì je pøíbìh Gurukuly Krnùv dvùr svìdectvím o reakci èeského prostøedí na exotické meninové náboenství.
O hnutí Haré Krna (Mezinárodní spoleènost pro vìdomí Krny - ISKCON) se u
v Dingiru objevilo nìkolik èlánkù. Pøesto
neukodí pøipomenout, e ISKCON pøedstavuje jednu z vìtví èaitanjovského* vinuismu, významné indické tradice bhakti
(cesty lásky a oddanosti osobnímu Bohu).
Hnutí v zahranièí u od poèátku sedmdesátých let zakládalo vlastní koly, ovem
v prùbìhu doby se ukázalo, e nìkteré
z nich byly velmi problematické. I s ohledem na zahranièní zkuenosti zaèal od léta
1994 na ekologické farmì Krnùv dvùr
u Beneova projekt koly pro nìkolik dìtí.
Vedení komunity i rodièe byli vedeni pøáním
zakladatele ISKCONu Bhaktivédánty Svámího Prabhupády, který povaoval souèasné západní vzdìlání za nedostateèné zejména v duchovní a etické oblasti.

Nae kolství nepochybnì poskytuje
dìtem mnoství informací v rùzných vìdních oborech, dává jim nezbytnou jazykovou pøípravu a také nìkteré dovednosti.
Prostor pro mravní a etickou výchovu je
vak velmi malý. Kdy pøipoèteme dùraz na
individualismus a soutìivost se zøejmým
smìøováním ákù pøedevím k materiálnímu
úspìchu, asi lépe pochopíme, e pøesvìdèený èaitanjovec chce pro své dìti jiné vzdìlání.
Projekt gurukuly (slovo doslova znamená ,,místo, kde je pøítomen duchovní uèitel) na Krnovì dvoøe sliboval rodièùm
kromì vlastní náboenské výuky i dalí
výhody. Pøedevím to byl malý poèet dìtí
v pomìru k uèitelùm, slovní hodnocení, výuka v druhém plánu a také zapojení do ivota
komunity na ekologické farmì.

Dìti podle Èaitanji
Pokusme se podívat na samotného èlovìka
a jeho vztah ke svìtu oèima èaitanjovského
uèení. Pøedevím se v nìm zdùrazòuje, e
èlovìk zde na zemi je vlastnì duí, jiskrou
ivota, a tìlo je jeho doèasným pøíbytkem.
Dále uèí o vztahu nesmrtelné due k osobnímu Bohu, Krnovi. Adept èaitanjovské
bhakti k realizaci své skuteèné duchovní
identity pouívá zejména polohlasnou meditaci manter a zpìv.
Z uèení také vyplývá praktická etika,
která vyaduje poctivost a pravdivost, cení
si skromnosti a odøíkavosti, zdùrazòuje vyhýbání se zbyteènému násilí a naopak vede
k soucitu s ostatními a pomoci jim. Pøi tomto pohledu na svìt èaitanjovci nezbytnì
musí povaovat bìné západní kolství za
nepostaèující.

Den v gurukule
Dìti vstávaly spoleènì s rodièi k prvním
bohoslubám celé komunity na pùl pátou
ráno. Samozøejmì úmìrnì tomu chodily

* rí Èaitanja Krna Maháprabhu (1486 - 1533) - kazatel
Krnovy lásky lidem a zakladatel hnutí, které hlásá, e
cestou oddanosti Krnovi je pøedevím zpìv jeho svatých
jmen. - Pozn. red.
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Výuka dìtí na Krnovì dvoøe.

brzy spát a ranních bohoslueb se úèastnily jen tehdy, pokud byly dost odpoèaté.
Ranní ,,druina gurukuly zaèínala po páté
hodinì, kdy se dospìlí vìnovali své meditaci manter. V ranním vyuèovacím bloku se
støídaly zpívání, hra na tradièní nástroje
a výuka verù z Bhagavadgíty (základního
vinuistického textu) s kreslením, divadelními scénkami a hrami. Dìti také dostaly
svaèinu. V sedm obvykle následoval opìt
chrámový program celé komunity se zpíváním a pøednákou. Dalí vyuèování zaèínalo v devìt hodin, po snídani. Na øadu pøily
matematika, ètení, psaní a dalí pøedmìty.
Konec byl v jednu hodinu, poté ly dìti
i s uèitelkou do pøírody hrát hry nebo jen na
procházku. Ve ètrnáct hodin býval spoleèný
obìd, kterým výuka konèila.
Projekt Gurukuly Krnùv dvùr byl veden
Agnetou Kempe (èaitanjovským jménem
Alarkou déví dásí), absolventkou filozofie
ve védské Uppsale. Paní Kempe pùsobila
v letech 1979 a 1990 jako uèitelka a øeditelka gurukuly ve védsku. Spoluvedoucím,
autorem projektu a uèitelem byl Martin Fárek
a uèitelkou Irena Hercíková. Gurukula se
hlásila k projektu Obecné koly ministerstva kolství a podle tohoto projektu byly
upravovány vlastní materiály vèetnì uèebnic, které vytváøela øeditelka s uèitelkou ve
spolupráci s rodièi a dalími pøáteli.
Hlavním konceptem koly byla výuka
ve tøech rovinách, inspirovaná mylenkami
Komenského. Základní rovinou a cílem výuky byla teologie hnutí, spjatá s rozvojem
abstraktního filozofického mylení na jedné stranì, a s èaitanjovskou praxí (zpívání,
recitace manter atd.) na stranì druhé. Na
této bázi stály dalí dvì roviny: výuka èaitanjovské etiky a morálky a rovina znalostí

Foto: Martin Fárek.
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spadá) a také odborníkù v oblasti
vzdìlávání a výchovy (kromì ji
zmiòovaného dr. Rýdla napø. prof.
Jiøího Dunovského). Ostatnì bez
odkladu povinné kolní docházky,
poskytnutého krnodvorským dìtem pedagogicko-psychologickou
poradnou v Beneovì by tìko gurukula mohla své dìti v letech 95 a
97 uèit.
Na stranì tehdejího ministra
kolství Ivana Pilipa se kromì malého poètu dìtí objevil následující
argument: ,,Vae iniciativa, jakkoliv
dobøe mínìná, je svým charakterem
velmi blízká modelu home-schooling - vzdìlávání v domácnosti, který
je v rozporu s principem povinné
kolní docházky.1 Dále pan ministr
vyslovil obavu, e dìti by nemìly
na farmì dostateèný kontakt s okolním svìtem.
Tento argument byl do urèité míry opodstatnìný. Krnùv dvùr skuteènì leí nìkolik kilometrù od vesDìti na Krnovì dvoøe mìly blízko k pøírodì.
nice Chotýany, take dìti z farmy
Foto: Martin Fárek.
s okolními dìtmi nemohly být v kaa dovedností bìných v sekulárních ko- dodenním styku. Gurukula vak zaèala rozlách (ètení, psaní, poèítání, základní po- víjet slibné kontakty s chotýanskou maloznatky o svìtì a lidech, v tìlocviku navíc tøídkou. Její dìti farmu nìkolikrát navtívily
jógová cvièení).
a na oplátku dìti z Krnova dvora nìkolikrát byly v chotýanské kole. Dìti navíc
Nìkolikrát odmítnuti
mìly kontakt s rodinami pøijídìjících hostù
Gurukula zaèala s pøípravným roèníkem (v tehdejí dobì dva tisíce hostù roènì).
v poètu tøí dìtí ve kolním roce 1994/95.
Ministr Pilip ve své argumentaci zcela
V té dobì probíhala také pøíprava projektu opomíjel základní právo rodièù zvolit druh
a materiálù, hledání inspirace a zkueností vzdìlání pro své dìti a rovnì právo na svove stávajících soukromých kolách a také bodu náboenství, která se projevuje i vykonzultace s odborníky, napø. PhDr. Karlem uèováním (viz Veobecná deklarace lidskýRýdlem, CSc., tehdy pùsobícím na katedøe ch práv, èl. 26.3 a èl. 18). V neformálním hopedagogiky FF UK.
voru tehdejí ministrùv poradce dr. Krátký
ádost o zaøazení Gurukuly Krnùv dvùr augumentoval proti Krnovým oddaným,
do sítì kol a kolských zaøízení byla zamít- e ,,zavrhli své pùvodní vyznání. O malém
nuta s poukazem na malý poèet dìtí (toho poètu dìtí v tomto rozhovoru nepadlo ani
èasu ètyøi). Novelizovaný zákon sice tehdy slovo, take se lze domnívat, e skrytým
poadoval minimálnì tøináct dìtí na tøídu, dùvodem mohla být obava z konkurence
zároveò vak umoòoval ve zvlátních pøí- minoritního náboenství. K tomuto zpùsopadech udìlení výjimky. Gurukule vak mi- bu argumentace je navíc tøeba zdùraznit, e
nistr kolství potøebnou výjimku neudìlil vìtina tehdejích èlenù èeského hnutí Hare
ani v roce 1995, ani v roce následujícím.
Krna byla pøed svou konverzí bez vyznání.
Projekt gurukuly pøitom získal podporu
Ze strany vedení ministerstva kolství
odboru základních kol samotného Minis- zaznìla také obava z precedentu, který by
terstva kolství, mládee a tìlovýchovy, kte- gurukula pøedstavovala pro jiná ,,nová nárý se vyslovil pro udìlení výjimky z poètu boenská hnutí. Zøejmì se zde mísily osobdìtí, stejnì jako podporu kolského úøadu ní konfesní zájmy vedení ministerstva kola pedagogicko-psychologické poradny ství s tehdejím unifikaèním trendem ve
v Beneovì, beneovského starosty, obec- kolské politice.
ního zastupitelstva obce Chotýany (do jeNa jaøe 1997 nabídl øeditel chotýanské
jího katastrálního území Krnùv dvùr malotøídky výteèné øeení: krnodvorská

gurukula se mohla stát odlouèeným pracovitìm a souèástí koly v Chotýanech.
K tomuto kroku staèil souhlas kolského
úøadu v Beneovì. Vedení kolského úøadu
- pánové Høebíèek a Labaj - projekt gurukuly podporovali, take situace vypadala nadìjnì. V tu chvíli se vak ukázala hlavní slabost celého projektu: nezralost samotné komunity Krnova dvora.
Proè gurukula Krnùv dvùr neuspìla?
Vidìli bychom hned nìkolik pøíèin, které
zpùsobily v roce 1997 krizi na Krnovì
dvoøe a vedly k odchodu mnoha lidí z komunity, vèetnì rodièù s dìtmi, øeditelky a uèitelky. Nezralost komunity se projevovala
v urèité naivitì, se kterou jsme pøehlíeli fakt,
e samotné nadení ve nevyøeí. S tím úzce
souvisejí ne zcela ujasnìná oèekávání jednotlivých èlenù, vèetnì rodièù a uèitelù.
Chybìla spoleèná vize do budoucna, která
by byla dílem vech èlenù Krnova dvora.
Navíc mnoho èlenù jako mladí studenti èi
studentky v celibátu jetì pøíli neuvaovalo o své budoucnosti. Ekonomika farmy
také nebyla dotaena do konce, v pøípadì
gurukuly bylo sice dost darù od pøíznivcù,
uèitelé se nicménì vzdali odpovìdnosti za
vlastní financování (souvisí to s formálním
postavením obou uèitelù jako studentù
v celibátu) a spoléhali na vedení komunity.
Nakonec morální selhání vedoucího farmy
a jeho následný odchod otøásl dùvìrou
èlenù komunity a pøispìl k odchodu dvou

Ilustrace z knihy Agnety Kempeové (Alarky
déví-dásí) Tomùv výlet do chrámu (Tom´s
Trip to the Temple), Veda 1987
Dalí ukázky z uèebních materiálù gurukuly
na 3. stranì obálky.
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tøetin èlenù z komunity. Za této situace gurukula pøestala existovat.
K èemu byl celý projekt dobrý
Pokud bychom chtìli hodnotit výsledky
pokusu hnutí Haré Krna o náboenskou
kolu, mìli bychom vzít nejprve v potaz gurukulské dìti. Podle osobních svìdectví
rodièù áci gurukuly zvládli vyrovnávací
pøípravu a pøechod do bìné koly a prospívají s nadprùmìrnými výsledky. Problém
byl s pøechodem na psací písmo, protoe
v gurukule se dìti uèily psát nejprve tiskacím
(smyslem bylo pomoci pìknému vzhledu
písma a teprve po fixování dùleitých tvarù
pøejít na psací). K dùkladnìjímu zhodnocení by bylo tøeba více, ne mohou poskytnout jen krátké rozhovory s rodièi.
V letech 1995 a 1996 vzbudilo úsilí
o uznání gurukuly i zájem médií a snad alespoò upozornilo na existenci minoritních
neobvyklých náboenství a pøispìlo tak
k zamylení spoluobèanù nad rùznými
pohledy na svìt a ivotními styly, které
z nich vyplývají. Ostatnì pøízeò vìtiny
niích stupòù úøadù ve kolském systému, pøedstavitelù obcí v okolí Krnova dvora, celebrit na poli vzdìlání i dalích lidí, kteøí
písemnì vyjadøovali Ministerstvu kolství
svou podporu gurukuly, svìdèí o otevøenosti a toleranci mnoha èeských lidí. Pøestoe jsme také naráeli na nepochopení
a odsuzování pièkami ministerstva kolství a nìkterými novináøi, celkovì ,,pøípad
gurukula ukázal spíe dobré stránky naich rodákù. Ostatnì v souèasném kolském
systému by gurukula existovat mohla jako
forma domácího vyuèování.
Nabízenou pomoc pana Koèího, øeditele
chotýanské malotøídky, jsme nemohli vyuít kvùli vlastní nezralosti. V tom bych vidìl
hlavní pouèení naeho úsilí: pokud se
opravdu snaíme, nìjaká cesta se vdy najde. Ale my musíme být vnitønì pevní a zralí.
V roce 1997 jsme evidentnì na vlastní kolu
zralí nebyli. Otázkou zùstává, kdy èetí
èaitanjovci dokáou vyøeit své vnitøní konflikty, dozrát a dospìt do stádia opravdové
komunity, zaloené na vzájemné podpoøe,
úctì a skuteèném pøátelství. Potom se tøeba
objeví i nová gurukula.
n

Poznámka
1 Dopis ministra Ivana Pilipa krnodvorským rodièùm ze
14. kvìtna 1996
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Náboenství se ve výuce mùe objevit v mnoha podobách

VZDÌLÁVÁNÍ
I MISIE
Adam Fier

Pøínosem aktivit náboenských organizací na základních a støedních kolách mùe být osvìta nejen v oblasti náboenství (které je
èasto zbyteènì tabuizované), ale i v problematice drog, AIDS, sexuální a etické výchovy atd. Pøesto se vak mnozí rodièe a pedagogové na tuto èinnost dívají odmítavì a s nedùvìrou. Dùvodem
bývá nìkdy jakási skrytá fobie ze veho náboenského, jindy zase
oprávnìné obavy z negativního ovlivnìní mládee. Následující
struèný pøehled náboenských subjektù pùsobících na kolách
mùe orientaci v této problematice ponìkud usnadnit.
Asi nikoho nepøekvapí, e v ÈR pøeváná
èást pestrého spektra nabídky vzdìlávání
s náboenským pozadím pochází od sdruení orientovaných køesansky. Podívejme
se nejprve na aktivity, jejich zamìøení je
spíe (avak nikoli výluènì) duchovní povahy.
Aktivity Mezinárodního svazu Gedeonù, zaloeného asi pøed stoletím køesanskými podnikateli v USA, se neomezují jen
na kolství. Spoèívají výluènì ve vydávání
Nového zákona (populární jsou zejména kapesní vydání) a jejich bezplatném roziøování do vìzeòských, zdravotnických,
armádních, kolských a jiných zaøízení.
Vzdìlávací projekty Mezinárodní biblické spoleènosti (IBS), vzniklé poèátkem
19. století v USA, jdou o krok dále
a kromì íøení bible se zabývají i její popularizací. Na naich kolách IBS rozíøila
mnoství Nových zákonù a zároveò pøipravuje publikace a kurzy etické výchovy pro
uèitele. Kurzy seznamují se základními fakty o bibli a s problematikou výuky o bibli.
Na oblíbeném projektu Mana Mini Bible
spolupracují áci pøi výuce výtvarné výchovy. Jejich práce slouí jako ilustrace v bibli
pro dìti, která ji sedmý rok vychází vdy
v novém vydání.
Èinnost køesanského sdruení Biblická jednota (BJ), vzniklého v roce 1868 ve
Walesu, je hlavnì misijní. To znamená, e
dìti a mláde seznamuje s køesanským poselstvím a vede je dále k víøe. Poøádá pro nì
celou øadu sportovních akcí, letní a zimní

tábory èi diskuzní krouky. U nás jsou tyto
aktivity BJ omezeny prakticky pouze na Prahu. Biblická jednota se také angauje v Etickém fóru usilujícím o zavedení etické výchovy na kolách. Mnozí køesané znají
pøíruèky pro kadodenní ètení bible Mana
vydané právì BJ, která spolu s IBS a Èeskou biblickou spoleèností tuto knihu propaguje také poøádáním soutìí ve znalostech bible.
Misie a výchova mládee zaloená na
køesanských principech jsou cíle ekumenické organizace Nová nadìje, poboèky
americké Východoevropské biblické misie,
která na naem území pùsobila u pøed listopadem 1989. Mláde se s ní mùe setkat
na kolách na jejích pøednákách a semináøích èi v mimokolním prostøedí na letních táborech a kurzech angliètiny. Má
i nevelkou edièní èinnost, je zahrnuje vydávání periodik Deník mladých a Echo.
To je urèeno pro pedagogy a jiné pracovníky s mládeí.
Pomìrnì pestrý vzdìlávací program má
Vzdìlávací a kulturní centrum idovského muzea. V naich pomìrech pøedstavuje
prakticky jedinou monost, jak se áci mohou dozvìdìt nìco více o idovském zpùsobu ivota, náboenství, idovské kultuøe,
historii idù, problematice antisemitismu
a v neposlední øadì o holokaustu. V osvìtì
ohlednì menin spolupracuje s Muzeem
romské kultury. Souèástí programu Vzdìlávacího a kulturního centra idovského muzea jsou i exkurze do bývalého praského
ghetta.
V dalí vzdìlávací nabídce této instituce
najdeme na jedné stranì kurzy pro vysokokolské studenty pedagogických oborù, na
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ACET
Pøednáka trvá dvì vyuèovací hodiny
a je zdarma. ... V první hodinì hovoøíme
veobecnì o nemoci AlDS, jejím vzniku
a rozíøení a seznamujeme studenty se
statistickými údaji z naí republiky i ze
svìta. Mluvíme o rizikovém zpùsobu
chování a cestách pøenosu viru HIV, který
zpùsobuje onemocnìní AIDS, a zároveò
o prevenci.
Pøednáka vyvrací mýtus kondomu jako
zaruèenì spolehlivé ochrany pøed virem
HIV. Snaí se pøedstavit fakta v takovém
kontextu, aby studenti vidìli sex z hlediska zdraví, vztahù, a jejich dlouhodobé
budoucnosti. Pøednáka také povzbuzuje
studenty ke zdrenlivosti a ukazuje, e
panenství a panictví je vzácný dar pro
milovaného èlovìka.
Ve druhé hodinì hovoøíme o dùvodech
k vìrnosti, o lásce a osobní zodpovìdnosti a také o osobní volbì. Ukazujeme,
e jedinou spolehlivou prevencí je manelská vìrnost a sexuální zdrenlivost
pøed manelstvím. Zmiòujeme se také
o antikoncepci a pøirozeném plánování
rodièovství.
Z nabídkového listu lektora ACET
Svatopluka Dysmase
stranì druhé výtvarnì-dramatickou dílnu
urèenou pro malé dìti.
Mnoho náboenských organizací se
dále zabývá prevencí nejrùznìjích sociálních patologií. Pøestoe obsah takových
osvìtových programù nemá primárnì duchovní charakter, neznamená to, e by jejich náboenské pozadí nebylo v rùzné míøe
patrné.

V roce 1994 zaèala u nás pùsobit køesanská organizace Teen Challenge (TC), zaloená v 50. letech v New Yorku letnièním
kazatelem Davidem Wilkersonem s cílem
pomáhat pøedevím mladým lidem z ulice
závislým na drogách. Drogy jsou také hlavním tématem jejích pøednáek na kolách,
i kdy do zamìøení TC spadají i dalí druhy
závislostí (alkohol, pornografie, hrací automaty atd.). V Èesku mají nìkolik kontaktních center, která kromì prevence dále provádìjí streetwork a resocializaèní programy.
Ruku v ruce s tìmito aktivitami - s výjimkou
pøednáek - jde seznamování klientù s køesanským evangeliem, je je zde chápáno
jako nedílná souèást pomoci. Za 40 let své
existence si tato organizace získala uznání
církví i mezi sociálními pracovníky.
Sociální program scientologické církve
na odvykání alkoholu a drogám Narconon,
vytvoøený v USA podle teorií L. R. Hubbarda, zakladatele této církve, byl v ÈR zaregistrován v roce 1998. Vázanost Narcononu na scientologii pøitom není navenek
vdy zcela zjevná.1 Terapeutické postupy
Narcononu jsou do znaèné míry odliné od
standardních metod protidrogové léèby (zejména detoxifikace). Kvùli výhradám byl
tento program odborníky nedoporuèen
a pøednáková èinnost na nìkterých kolách byla omezena.
Péèe, vzdìlávání a vyuèování v oblasti
HIV/AIDS je náplní nedenominaèní køesanské organizace ACET (AIDS Care Edu-

Sdruení divadelních aktivit
Za nepøímý a skrytý nábor mezi mládeí je moné povaovat aktivitu Ing. Igora Samotného, gestora projektù Sdruení divadelních aktivit. Na koly zvlátì na jiní Moravì
jsou rozesílány nabídky na semináøe pro studenty gymnázií a dalí mladé lidi. Na
pozvánkách je sice uvedena adresa, z ní ale není zøejmé, e literární, hudební, výtvarnou a divadelní tvoøivost si budou mladí lidé rozvíjet v Oshovì áramu (Osho Sugama
Meditation Center) v Laánkách u Veverské Bitýky. Prioritu mezi pøihláenými má
kombinace dívka a chlapec. V kontextu Oshových do znaèné míry destruktivních
experimentù s lidskou sexualitou, provádìných formou rùzných kurzù i dnes, získávají
tato nevinná slova zvlátní nádech a jen potvrzují, e prostøedí, v nìm se rozvíjí
Oshùv náboenský odkaz, není dùvìryhodné. - Typické je, e propagace projektù
divadelních aktivit se zatiuje pøízní Ministerstva kolství, mládee a tìlovýchovy.
Pozvánky dokonce vytváøejí dojem, e ministerstvo je spolupoøadatelem tìchto akcí.
Jóga v denním ivotì,
inspirovaná duchovním uèitelem Mahévaránandou, poøádá v rùzných kolských zaøízeních kurzy jógy. Problematický (zvlátì na pùdì koly) je postup cvièencù od tìlesných cvièení k duchovní oddanosti Mahévaránandovi.
Zdenìk Vojtíek

cation Training) zaloené v 80. letech
v Anglii. U nás byla
zaregistrována v roce
1995 a od té doby
uskuteènila na naich
kolách mnoství
pøednáek o problematice AIDS a sexuální výchovy. V tzv. peer
programu sami áci pøedávají informace
o AIDS aj. svým vrstevníkùm. ACET klade
dùraz na pøedmanelskou sexuální zdrenlivost, pøièem áci se k ní mohou písemnì
zavázat a stát se èlenem Klubu pravdivé lásky.
Podobnou problematikou se zabývá projekt prevence
AIDS a pohlavnì
pøenosných chorob
Free Teens inspirovaný uèením reverenda
Moona. V podstatì je pojat jako výchova
mládee k sexuální zdrenlivosti pøed svatbou, kterou i zde mohou áci stvrdit podpisem slibu èistoty. Kromì pøednáek nabízí
program zaloení klubù Free Teens. Projekt
obdrel akreditaci MMT v roce 1997, pozdìji vak nebyla prodlouena. Zøejmé ideové a personální propojení s Federací en za
mír ve svìtì (WFWP) a dalími organizace
tzv. moonistù není zvnìjku pøíli viditelné
a mùe být dokonce popíráno.2
n
Poznámky
1 V Dingiru byl problém Scientologie a Narcononu diskutován v èíslech 1/99, 3/99, 4/99, 1/00 a 4/00.
2
Podrobnìji o akreditaci Free Teens v èlánku A napodruhé nepoehnaný projekt v Uèitelských novinách
11/99.

Free Teens
3. èást: Praktická cvièení
Po pøednákách následuje tøetí, diskusní èást, kde se dospívající zamýlejí nad
otázkami typu Jaké jsou vae ivotní
cíle? Co musíte udìlat pro to, abyste tìchto cílù dosáhli? Co se stane s vaimi
plány, budete-li infikováni virem HIV
a rozvine se u vás AIDS? Jak by vae
cíle ovlivnila skuteènost, e byste se stali
v 16-17 letech rodièem? Jak byste se
o dítì postarali? apod. Protoe pro mladé
lidi je velice dùleité to, jak jsou pøijímáni
svými vrstevníky, jsou nìkterá cvièení
vìnována tomu, jak øíci NE, zùstat sám
sebou, nedìlat falené kompromisy, a pøitom se takzvanì neznemonit v oèích
svých kamarádù.
Z propagaèního letáku Free Teens
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r o z h o v o r
Rozhovor o náboenství, výchovì a dìtech s Janou Ondráèkovou

MLADÍ LIDÉ SE NEMAJÍ
SEGREGOVAT
Zdenìk Vojtíek

Mgr. Jana Ondráèková se ji jako novináøka (anglická redakce ÈTK, Èeskoslovenský rozhlas) vìnovala problematice dìtí a mládee. Po roce 1989 pracovala v UNICEFu, v Èeském helsinském výboru
i v týmu Rady Evropy. Prola celou øadou mezinárodních semináøù, kol lidských práv apod. Výsledkem této èinnosti je kníka Co je Úmluva o právech dítìte1, Program výchovy k obèanství2, Výchova
k obèanství3, Projekt Sousedé4 a Prùvodce teenagera po ivotì v obèanské spoleènosti5. Angauje
se na nejrùznìjích semináøích a workshopech, spolupracuje s Multikulturním centrem Praha, s Human
Rights Education Associates a prakticky svùj projekt ovìøuje vyuèováním na základní kole.
Pochází z idovské rodiny, která pøed válkou emigrovala na støední východ. Z její irí rodiny se
z koncentraèních táborù témìø nikdo nevrátil. Rodina byla pronásledována komunistickým reimem.
Mohla byste shrnout základní práva dìtí,
která se dotýkají náboenství?
Základní práva dìtí, která se týkají náboenství, jsou dána Úmluvou o právech dítìte.
Úmluva byla schválena Valným shromádìním OSN v listopadu 1989, podepsal ji
tam Václav Havel (pøedpokládám, e to byl
jeho první mezinárodní prezidentský akt),
ratifikována byla Federálním parlamentem
6. února 1991, po rozdìlení Federace akceptována Poslaneckou snìmovnou ÈR. Má
vyí právní moc ne domácí zákony.
Tato Úmluva v èlánku 14 stanoví právo
dítìte na svobodu mylení, svìdomí a náboenství. Tato svoboda je nepøímo dána i v jiných èláncích této Úmluvy, napøíklad
v èlánku 2, který stanoví rovnost práv vech
dìtí bez rozdílu barvy pleti, rasy, pohlaví,
náboenství, etnického, národního èi sociálního pùvodu.
Jakým zpùsobem mùe být právo na svobodu mylení, svìdomí a náboenství poruováno tøeba u nás, v Èeské republice?
Nedovedu urèit, jak konkrétnì je toto právo
poruováno, ale domnívám se, e pøedevím
absencí náboenské výchovy v rodinì i ve
kole. Náboenskou výchovou nemyslím
trvání na náboenských obøadech, ale vytváøení povìdomí o urèitých morálních pravidlech, koøenech i zvyklostech. Dítìti je
tøeba pøedat urèitý øád - ani jim nevnucovat
bezmylenkovou víru èi strach z nìèeho, co
nedovedeme konkrétnì popsat, ale ani je
neponechat v bezbøehém chaosu. Absence
víry v cokoliv a kohokoliv toti pak nahání
mladé lidi do sekt, k drogám, alkoholu, do
leckdy podivných spolkù.
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Za øád jako obranu proti chaosu ale rodièe
povaují své náboenství. Není tedy tato
výchova k øádu omezením svobody dìtí?
Domnívám se, e by rodièe své dìti nemìli
nutit vyznávat jakoukoliv víru. Nemìli by
dìti nutit dodrovat rituály, s nimi nesouhlasí, a u vùbec by je nemìli omezovat ve
výbìru pøátel a kamarádù podle víry, barvy
pleti, sociálního èi jiného pùvodu. Velmi
dobøe znám pøípady, kdy spolu kamarádí
spoluáci, kteøí mají zcela odliný rodinný
pùvod, ba dokonce odliné politické názory. Znám té víceménì vynucená pøátelství
dìtí stejné víry èi sociálního pùvodu.
Pokud si ceníte pøátelství pøes hranice
náboenství, nebudete asi pøíli nadena
náboenskými kolami.
Nedomnívám se, e by se dìti mìly jakkoliv
segregovat podle náboenství, sociálního
pùvodu, rasy ani jinak. Øeditelka jednoho
známého gymnázia mi kdysi øekla, e rùznì
nadané a rùznì orientované dìti spolu stejnì nekomunikují. To je bohuel pravda. Ale
nekomunikují spolu, protoe je k tomu vìtina pedagogù ani rodièù nevede. Tyto jinaké dìti pak spolu nejenom nekomunikují,
ale ony se ani neznají. Katolík neví, jak vypadá synagoga a proè idé nejedí vepøové,
id patrnì nikdy nebyl v kostele a nebude
vìdìt, e existuje celá øada køesanských
vyznání, vzájemnì se neznají dìti, jejich
rodièe mají rùzné profese nebo rùzné sociální postavení.
Náboenské koly implicitnì vyadují
nìjakou konfesi, i kdy to tøeba neproklamují nahlas. Vím o tom nìco z vlastní zkuenosti. Za války v emigraci jsem chodila do

rùzných kol. Byly mezi nimi i koly církevní.
I jedna kola, kterou vedly øádové sestry
Frantikánky, vìtinou Irky. Chodily tam
skuteènì dìti rùzných národù i náboenství.
A jednoho dne prohlásila jedna øádová
sestra - to kdy jsme ji obzvlátì zlobily, - e
jsme banda idù a Arabù. Tehdy, jako malá
holka, jsem si uvìdomila, co je to rasismus.
Tam nìkde vzklíèilo mé povìdomí, e by se
dìti nemìly rozdìlovat, ale spojovat. To jsme
té uèinily a bitvu se sestrou vyhrály.
Je mi hroznì líto, ale já osobnì v náboenských kolách ádná velká pozitiva nevidím. Samozøejmì pokud to nejsou koly
charitativní, koly pro dìti postiené, èi jakékoliv koly, které poskytují vzdìlání, které
nikdo jiný poskytovat neumí a nemùe.
Nezdá se mi, e by katolické koly vyadovaly konfesi. Spíe jsou pro rodièe urèitou nadìjí na peèlivìjí výbìr pedagogù
a více chránìné výchovné prostøedí. Lauderova idovská kola je sice zcela konfesní, ale zase je - myslím - dobrá k tomu, e
se snaí obnovit tradice, které sami idé
èasto neznají.
Pokud náboenská kola nevyaduje konfesi, pak podle mne její poslání mùe splòovat jakákoliv dobrá kola, která poskytuje
svým studentùm monost se vzdìlávat
v otázkách morálky, humanity i víry v mimokolní výchovì, a to podle jejich vlastního
výbìru a volby.
Pokud by to bylo moné, pak by dobrá
náboensky orientovaná kola mìla svým
studentù nabídnout celou velkou kálu
humanitních oborù, posilovat jejich mravní,
humanitní i sociální cítìní, nevnucovat jim
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víru, pokud to sami nechtìjí, a vyslovenì
konfesní náboenskou výchovu by jim mìla
poskytovat jen jako volitený pøedmìt. Jako
ideální bych si pøedstavovala multikonfesní kolu, tedy takovou, která by poskytovala monost svým studentùm si náboenské
vzdìlání vybrat a poskytla jim kvalitní pedagogy, kvalifikované pro tu kterou víru.
A tøeba jim i umonila, aby navtìvovali
nìkolik rùzných náboenských pøedmìtù.
Tím by se mladí lidé nesegregovali, nauèili
by se vzájemnì se respektovat, mìli by veobecné znalosti o rùzných náboenstvích a
podrobné o náboenství, které si vybrali.
Navíc by vìdìli - a to nejen intuitivnì, proè chtìjí èi nechtìjí být èleny nìkteré
náboenské organizace.
Køesanské a idovské koly nae veøejnost pøijala. Proti jetì více izolované gurukule pro dìti èlenù hnutí Haré Krna se
ale zvedl i odpor. Myslíte si, e by se tøeba
v tomto pøípadì mìl stát pokouet mluvit
rodièùm do typu koly, kterou zvolí?
Nevidím rozdílu v tom, zda rodièe chtìjí, aby
dítì chodilo do katolické, idovské, buddhistické èi islámské koly. Vechny mají
stejný èi podobný charakter. Nemyslím si,
e by stát mìl mluvit do èehokoliv, ale jsem
si naprosto jista tím, e by rodièe svoje
naléhání mìli utlumit a nechat na svých
dìtech výbìr koly, do které chtìjí chodit.
To ovem vyaduje velké sebezapøení i disciplínu ze strany rodièù. Tento druh volby
se ovem netýká jen náboenských kol,
ale obecnì kol vùbec. Kolik máme ivotních tragédií, které zaèínají tím, e rodièe
mermomocí chtìjí mít ze svého dítìte hudebníka, fotbalistu, lékaøe èi prosazují kteroukoli jinou profesi, která je slavná, dobøe
placená anebo která je momentálnì v módì.
Je mi sympatické, e kladete takový dùraz
na práva dìtí a na jejich svobodnou vùli.
Ale pøece jenom - zdaleka ne vechny dìti
jsou schopny formulovat si svá vlastní
stanoviska. A nìkteré jsou jistì v pokuení
zamìnit uplatòování své svobody za iracionální protirodièovský vzdor. Máte nìjaký návod, jak se v tom vyznat?
Jsou-li dìti vychovávány tak, aby rodiè mìl
autoritu proto, e nìco umí, e za nìèím stojí, e je za co si jej váit, proè jej respektovat
a v dùleitých vìcech i poslouchat, není pro
takový protirodièovský vzdor dùvod. V dobì puberty je to velmi sloité, ale jsou-li základy dobøe poloeny, dùm se tøeba v bouøi
i zachvìje, pøi vzájemném burácení spadne
i nìjaká ta taka ze støechy, moná se roz-

est dívek a chlapec na cestì do koly ve státì Karnataka v jihozápadní Indii.
Foto: Vojtìch Vlk.

bije i nìjaké to okno. Ale stavba to obvykle
vydrí. Nevydrí-li, pak jsou vdy na vinì ti
starí, zkuenìjí, ti, kteøí by mìli být rozumnìjí, tedy rodièe. Toté platí i o uèitelích,
hlavnì na základním stupni. Vý u se toho
mnoho zmìnit nedá. Ideální je pak témìø nedostiitelná kombinace rozumné koly s rozumným rodièem.
Ostatnì vzdor proti autoritì je zdravý
a nemìl by se potlaèovat. Potlaèováním
zdravého vzdoru vzniká èlovìk zastraený,
vydíratelný, zamindrákovaný, takový, který
bude posléze uhýbat a který bude potlaèovat anebo terorizovat druhé. Na druhé stranì je vdy tøeba dítì vychovávat k tomu, e
jeho práva konèí tam, kde zaèínají práva toho
druhého, tedy i práva rodièù i vech ostatních lidí.
V nìkterých náboenských skupinách to
mají dìti opravdu tìké. V Rodinì jim mezi
mnoha tatínky a maminkami hrozilo snad
i sexuální zneuívání, ètyøi dcery Parsifala Imanuele jsou u est let v ilegalitì
a izolaci, a tedy pravdìpodobnì nechodí
do koly, dìti svìdkù Jehovových nemají
mnoho pøíleitostí mimokolního kontaktu s nevìøícími vrstevníky. I kdy jsou
tyto pøíklady nesrovnatelné, vechny vedou k otázce: Mùe pro takové dìti spoleènost nìco udìlat?
Nevím, zda spoleènost mùe pro tyto ubohé dìti nìco dìlat, ale rozhodnì by se mìla
snait jim ivot ulehèit. Není jich asi mnoho,

ale je to jako s dìtmi týranými: ten, kdo
o takovém dítìti ví, by to mìl oznámit a týrané dítì by mìlo být rodièùm odebráno.
Kdy jde o znásilòování, prostituci a podobnì, pak je to pøece trestný èin. Ostatnì
i nenavtìvování regulérní koly je poruením zákona. Práva rodièù by nikdy a za
ádných okolností nemìla být neomezená.
Práva rodièù, kteøí své dìti týrají, omezují
jejich vzdìlání apod. by rozhodnì mìla být
striktnì omezena. Domnívám se, e by se
nevládní organizace, které se starají o týrané
dìti, mìly tímto problémem zabývat. Nejde
pøeci jen o dìti v extrémních náboenských
skupinách. Jde té o dìti v bigotnì ortodoxních rodinách klasických náboenství.
Co tøeba utvoøit skupinu lidí z nejrùznìjích
nevládních i vládních struktur, která by se
na tento problém podívala zblízka? Mohla
by to tøeba zatítit práve vae spoleènost.
Myslíte si, e znalosti o svìtových náboenstvích získané v hodinách obèanské výchovy a dalích pøedmìtù pøipraví dìti lépe
do ivota? Slouilo by více takových znalostí k vìtí toleranci?
Domnívám se, e náboenství patøí do obèanské výchovy i do dìjepisu jako souèást
kultury, morální výchovy a veobecného
vzdìlání vùbec. Je tragické, e ani deset let
po revoluci není výuka o náboenstvích
samozøejmostí. K vìtí toleranci by to jistì
Dokonèení na dalí stranì vlevo dole.
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Pìt èlenù èínské sekty
se pokusilo upálit,
jedna ena zemøela
PEKING 23. ledna - Ètyøi eny a jeden mu
z èínské zakázané sekty Fa-lun-kung se dnes
na pekingském námìstí Tchien-an-men polili benzínem a pak se pokusili upálit. Jedna
ena zranìním podlehla, ostatní byli zadreni
policií a dopraveni do nemocnice. Oznámila
to agentura Reuters.
Incident se podaøilo natoèit reportérùm
CNN, jejich videokazetu vak èínská policie okamitì zabavila a reportéry na hodinu
a pùl zadrela.
Neastná událost se stala poté, co se
v pondìlí èínský komunistický reim rozhodl zesílit represe proti èlenùm sekty z obavy, e by sekta mohla u pøíleitosti èínského
Nového roku uspoøádat dalí velkou demonstraci, jak to ji více ne rok dìlá pøi
vech významných výroèích.
Dnes veèer bylo námìstí témìø prázdné, policie prohledávala pøicházející obèany a po obvodu stálo mnoství policejních
antonù. Èína, která se uchází o poøádání letních olympijských her v roce 2008, si je dobøe
vìdoma toho, e podobné incidenty zhorují její povìst ve svìtì. V únoru mají Peking
navtívit zástupci Mezinárodního olympijského výboru, aby nabídku Èíny posoudili. Podle mìstských úøadù by se právì na

námìstí Tchien-an-men mìl konat turnaj
v pláovém volejbale.
Sebeobìtování pìti vìøících naznaèuje
podle agentur dramatickou zmìnu v jednání
Fa-lun-kungu èi pøinejmením nìkterých jejích èlenù, kteøí dosud jen zøídka kladli násilný odpor. Je zde patrnì vidìt dopad výzvy slov v Americe ijícího zakladatele
a hlavního duchovního vùdce sekty mistra
Li Chung-è, jen poèátkem tohoto roku povolil stoupencùm hnutí, e se v jistých pøípadech mohou vzepøít, i kdy se tím zpronevìøí základním principùm sekty.
Fa-lun-kung se snaí skloubit meditaci
a dechová cvièení s uèením, které má koøeny
v buddhismu a taoismu. Peking toto hnutí
zakázal v èervenci 1999.

Hongkong se zavázal
ostøe sledovat aktivity
hnutí Fa-lun-kung
HONGKONG 2. února - Hongkongský éf
policie slíbil, e úøady pøísnì dohlédnou na
aktivity duchovního hnutí Fa-lun-kung na
ostrovì. Stalo se tak po úterním naléhavém
varování Èíny, aby se Hongkong nestal základnou sekty, která je na pevninì zakázaná.
Informovala o tom agentura Reuters. Aféra
kolem hnutí Fa-lun-kung podnìcuje otázky
ohlednì moností Hongkongu rozhodovat
o svých vnitøních záleitostech.

Dokonèení z pøedchozí strany.
pøispìlo. Nebo xenofobie a netolerance
pocházejí z nevzdìlanosti, stejnì jako rasismus, terorismus a jiné -ismy, které
ohroují lidi na celém svìtì. Lidé vzdìlaní
a sebevìdomí tolerují jinakost a komunikují
s ní. Dùleité je, aby se dìti doma i ve kole
dozvìdìly, e jsme kadý jiný, ale máme
stejná práva. A e tato práva konèí vdy
tam, kde zaèínají práva toho druhého
jiného èlovìka. A k takovým postojùm by
jim znalost kultury, náboenství i dìjin
jiných etnik, jiných církví a jiných národù
rozhodnì pomohla. Takový mladý èlovìk
by se lépe orientoval, umìl by se samostatnì rozhodovat a byl by jistì i lépe vyzbrojen proti nástrahám nejen sekt, ale i extrémistickým názorùm a postojùm vùbec.
Mluvili jsme celou dobu o náboenství.
Jaký k nìmu máte osobnì vztah?
Mùj vztah k náboenství je velmi osobní.
Pocházím z èesko-idovské asimilované
rodiny, která ovem nikdy nezapomnìla,
e je idovská. Ani jí k tomu spoleènost
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nedala pøíleitost. Jsem èlenkou Praské
idovské obce, která je proklamovanì ortodoxní, aè ji tradiènì pratí idé vdy
byli a jsou naprosto neortodoxní. Vychována jsem byla v mnoha kolách mnohých
církví, vèetnì té komunistické. Doma trochu staromódnì, leè rozumnì. Nikdy jsem
svùj pùvod nezapírala, a byla jsem za to
vdy náleitì kadým autoritáøským reimem trestána. Take: Víru mám a náboenství si cením, pokud dodruje ideály
mravnosti, pokud své vìøící ani ty druhé
k nièemu nenutí a neomezuje je. Pokud je
tolerantní, humánní a respektuje lidskou,
a hlavnì dìtskou dùstojnost. (Dospìlí se
vìtinou mohou bránit, dìti vìtinou ne).
Dìkuji za rozhovor.

n

Poznámky
1 Èeský helsinský výbor 1996, 1997, 2001
2 Èeský helsinský výbor 1995
3 Fortuna 1999
4 podtitul: Uèíme se vzájemnému respektování. Manuál
pro uèitele a Pracovní seit pro áky. Èeský helsinský
výbor 2000, Canada Fund 2001
5 Open Society Fund 2001 (v tisku)

Tchaj-wan naopak ètvrteèní pekingské
naøèení, e sektu podporuje, odbyl s tím, e
náboenství a politika jsou v demokratickém systému ostrova dvì zcela odliné záleitosti.
Náboenství hraje jinou úlohu ne obèanská spoleènost, prohlásil místopøedseda tchajwanské Rady pro záleitosti pevniny Lin Èchung-pchin. V nìkterých zemích tento rozdíl není pøíli jasný, take pak
dochází na obou stranách k mylným závìrùm.
V èínském mìstì Kchaj-feng, odkud pocházeli údajní stoupenci hnutí Fa-lun-kung,
kteøí se minulý týden pokusili upálit na pekingském námìstí Tchien-an-men, vydali
potovní známku odsuzující zakázanou sektu. Lidé z Kchaj-fengu rozhodnì odsuzují
krutosti Fa-lun-kungu, píe se na známce,
je je dalí souèástí zesílené snahy Pekingu
hnutí potlaèit. ...

panìlsko: Patnáct adeptù
scientologické církve
pøed soudem
MADRID 7. února - Pøed madridským soudem stanulo v úterý 15 èlenù scientologické
církve, kteøí jsou obvinìni z tuctu trestných
èinù. Prokuratura pro nì poaduje tresty a
osmi let odnìtí svobody. Oznámily to dnes
soudní zdroje.
Madridský soud té pøedvolal pøedsedu
scientologické církve, Amerièana Hebera
Jentzsche, pro nìho prokurátor Carlos
Ladrón poaduje 56 let vìzení. Ten se vak
nedostavil, a soud proto odloil jeho proces na neurèito. Prokurátorovu ádost odloit celý proces vak soud zamítl. Proces u
byl odloen kvùli nepøítomnosti Hebera
Jentzsche od roku 1988 pìtkrát.
Prokurátor poaduje tresty odnìtí svobody od tøí mìsícù do osmi let pro 15 panìlských scientologù, které viní z protizákonného zadrování, ublíení na tìle, vydírání
a daòových únikù v rámci aktivit církve,
která má ve panìlsku 10.000 èlenù.
Prokurátor v obalobì oznaèil scientologickou církev za sektu vedenou vidinou
zisku, která zpùsobila nìkterým adeptùm
psychické újmy, kdy je nechávala po nìkolik dní zavøené bez jídla a bez pití a pøitom
je neúprosnì vyslýchala.
Zástupci scientologie ve panìlsku pøipomnìli, e jejich hnutí je v 25 zemích legální. Prokurátor podle nich za peníze daòových poplatníkù církev pronásleduje, ani
by mìl v ruce sebemení dùkaz pro své
chorobné obviòující halucinace. ...
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Scientolog Heber Jentzsch.

Foto: archiv.

Moskevský soud zamítl
alobu na svìdky Jehovovy
MOSKVA 23. února - V soudním procesu,
povaovaném za klíèový test pøístupu
k meninovým náboenstvím, dnes moskevský soud zamítl ádost prokuratury o zruení náboenské sekty Svìdci Jehovovi.
Pøípad jsme vyhráli, prohlásila obhájkynì Galina Krylovová po oznámení rozsudku v této kauze, její projednávání zabralo více ne dva roky.
Moskevská prokuratura se snaila postavit moskevskou odboèku této americké
církve mimo zákon. Argumentovala ustanovením ruské legislativy, podle nìho mùe soud zakázat náboenské skupiny, jestlie
se jim prokáe podnìcování nenávisti nebo
nesnáenlivosti.
Byla ustavena skupina odborníkù, která
mìla pátrat po dùkazech podporujících tvrzení prokuratury, e tato náboenská skupina rozvrací rodiny, vyvolává nenávist
a ohrouje ivoty.
Soud vak alobu zamítl a naøídil, aby
prokuratura uhradila èinnost pìti expertù,
kteøí dva roky studovali texty Svìdkù Jehovových.
Jehovisté tvrdí, e ruský náboenský
zákon omezuje mení církve a uznává jen
pravoslavné køesanství, judaismus a islám.
Výsledek tohoto soudního pøípadu mùe
podle jehovistù ovlivnit osud mnoha meninových církví v Rusku. ...

Taliban témìø zcela znièil
vzácné sochy Buddhù
KÁBUL 10. bøezna - Obrovské sochy Buddhù ve støedoafghánském Bamjánu jsou
témìø kompletnì znièeny. Práce (na jejich
znièení) se blíí ke svému konci, oznámil
dnes mluvèí fundamentalistického hnutí
Taliban Abdal Hají Mutmain.
Jsou znièeny z 80 a 90 procent, dodal
bez dalích podrobností osobní tajemník

mully Muhammada Umara, jen je nejvyím
éfem Talibanu.
Je to poprvé, co vládnoucí hnutí Taliban potvrdilo, e uskuteènilo své rozhodnutí znièit 53 metrù respektive 38 metrù vysoké sochy, které byly do pískovcových
skal vytesány pøed témìø 2 000 lety.
Talibantí vùdcové neustále opakují, e
nehodlají s nièením vzácných památek pøestat ani pøes rozhodný nesouhlas mezinárodního spoleèenství zahrnujícího i islámské zemì. Právì muslimské náboenství je
dùvodem bezprecedentní destrukce pøedislámských památek, protoe korán* zakazuje zobrazování lidských postav. ...
Výnos o znièení soch vydal nejvyí
vùdce Talibanu mulla Muhammad Umar 26.
února, tedy mìsíc poté, co OSN schválila
sankce proti Afghánistánu, aby ho pøinutila vydat saúdského teroristu Usámu bin Ládina, kterého USA viní mimo jiné z organizace atentátù proti americkým velvyslanectvím v Africe v roce 1998.
Kampaò nièení soch byla podle svìdkù
pøeruena kvùli muslimskému svátku íd aladhá, který skonèil ve ètvrtek.
Taliban ovládá pøes 90 procent afghánského území a jeho vládu uznaly pouze tøi
zemì - sousední Pákistán, Saúdská Arábie
a Spojené arabské emiráty.
* Orientalista prof. Lubo Kropáèek pøipomíná, e tálibáni
se nemohli pøi nièení soch opírat o Korán. V této náboenské knize muslimù se nikde pøímý zákaz zobrazovat
ivé bytosti neobjevuje. ... Varovaní pøed nevhodnou figurativní tvorbou se promítlo do nìkolika tradièních vyprávìní, hadísù, jejich soubor je druhým zdrojem islámského
práva po Koránu. (Respekt, 19.-25.3. 2001) - Pozn. red.

Dostál:
Návrh zákona o církvích
usnadòuje jejich registraci
PRAHA 25. dubna - Vládou schválený návrh zákona o svobodì náboenské víry
a postavení církví a náboenských spoleèností zachovává dosavadní vysokou úroveò náboenské svobody a navíc usnadòuje registraci. Po dnením zasedání vlády
to novináøùm øekl jeho pøedkladatel, ministr
kultury Pavel Dostál.
Zdùraznil, e pro první stupeò registrace
církve nebo náboenské spoleènosti jako
právnické osoby bude po pøijetí zákona parlamentem místo dosavadních 10 tis. podpisù potøebných pouze 300. O druhý stupeò registrace, který otevøe cestu ke státní
dotaci, k monosti provozovat kolská zaøízení èi k pùsobení v armádì èi vìznicích,
bude moné ádat a po deseti letech exis-

-
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tence církve a po získání dvou promile
obyvatelstva ÈR ... za své stoupence.
Bìhem této doby se podle Dostála prokáe zpùsobilost církví a náboenských
spoleèností k aktivitám licenèního charakteru. Èeské historické církve èi náboenské
spoleènosti získají druhý stupeò registrace
automaticky, protoe tuto podmínku splòují, uvedl ministr. Rozhodnì odmítl, e by
desetileté èekání na druhý stupeò registrace
bylo omezením náboenské svobody a zdùraznil, e stát má právo si vybrat svého partnera.
Návrh rovnì pamatuje na ochranu demokracie a ochranu morálky. Nebudou moci
vznikat církve èi náboenské spoleènosti,
které by ohrozily demokratické základy státu, které by byly v rozporu s ochranou veøejné mravnosti, poøádku, zdraví, s principy
lidskosti a snáenlivosti, nebo pokud by
omezovaly osobní èi politickou svobodu
nebo práva jiných osob zejména vyuíváním
fyzického a psychického nátlaku k vytváøení jejich závislosti. Kontrola bude otázkou i orgánù èinných v trestním øízení, zdùraznil ministr.
Poèítá se rovnì se zavedením rejstøíkù
církevních právnických osob - církví, náboenských spoleèností a jejich svazù. Vláda
má pøed sebou jetì pøípravu zákona, který
by øeil financování církví prostøednictvím
církevního fondu.
Podle poslance Jana Zahradila (ODS) by
zákon mohl pøispìt k liberalizaci duchovního trhu v ÈR. Zahradil ale také ÈTK øekl,
e návrh není prùlomem do stávajícího stavu. Poslanec míní, e pøedloha má ve snìmovnì anci na pøijetí. Doplnil by ji navíc
tøeba o zmìkèení podmínek pro registraci
islámu èi budhismu, tedy hnutí, která jsou
na Západì bìnými náboenstvími.
Pøedseda KDU-ÈSL a jejích poslancù
Jan Kasal k pøedloze øekl: Je dobøe, e se
vláda tímto námìtem zabývá. Zcela nepochybnì vládní návrh velmi peèlivì prostudujeme a po diskusi s tìmi, jich se to týká,
to znamená s pøedstaviteli církví a náboenských spoleèností, dospìjeme k nìjakému závìru. Dávat teï bianco ek, e s tím
zákonem souhlasíme, by bylo nezodpovìdné. ...
n

Z informaèního servisu
Èeské tiskové kanceláøe
vybral a zprávy zkrátil Z. V.
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ivot ve stínu
mesiáe
Nansook Hong: In the Shadow of the Moons.
My Life in the Reverend Sun
Myung Moon´s Family
Little,Brown and Company, USA 1998
Ji delí dobu prosakují ze soukromí Pravé
rodiny Sun Myung Moona kusé, zato vak
silnì kritické zprávy o nevarech v mesiáovì domácnosti. Unikátní obsáhlou referenci o zákulisí mýtu o ideální rodinì
podává Nansook Hong  bývalá manelka
Moonova nejstarího syna Hyo Jina, která
si ve zlaté kleci sídla East Garden protrpìla
ètrnáct let svého ivota.
Jeliko kniha vyla pouze v USA a Kanadì a je tudí nainci jen tìko dostupná,
budeme se více ne recenzování vìnovat
jejímu obsahu. Prolog ke vzpomínkové autobiografii obstarává napínavé líèení: nad
ránem 8. srpna 1995 Nansook se svými pìti
dìtmi tajnì odjídí z Moonovy multimilionáøské rezidence East Garden v Irvingtonu (severnì od New York City, asi 40 minut
autem) a definitivnì tak trhá své pouto
k Pravé rodinì.
Nansook Hong se narodila 21. 3. 1966
v Jiní Koreji. Její rodièe patøili k prvním
èlenùm Církve Sjednocení a reverend
Moon je k sobì vybral u pøíleitosti historicky druhého hromadného poehnání pro
36 párù v roce 1961. Nansook proila dìtství v chudobì, manelé Hongovi podle
Moonova pøání zanedbávali vlastní rodinu
a do úmoru pracovali pro církev. ivot
patnáctileté zboné, naivní dívenky se
zázraènì promìnil zásahem samotného
mesiáe. Ten ji toti vybral jako ideální
manelku pro svého nejstarího syna Hyo
Jina (èesky foneticky [Hyo in]) a nelegálnì pøestìhoval do USA. Manelství s èernou ovcí Pravé rodiny, poehnané poèátkem
roku 1982, postrádalo jakýkoli citový vztah.
Pro osamìlou Nansook bylo peklem na zemi.
Snad a pøíli èasto se v textu opakuje
líèení Hyo Jinova prostopáného hýøení,
plného alkoholu, drog a prostitutek a jeho
tyranského násilí vùèi Nansook. Dùvod podrobných popisù manelových patností
tkví patrnì ve vìnování knihy - autorka ji
adresuje svým dìtem. Naturalistická svìdectví jsou odpovìdí na oèekávanou otázku po tátovi, vysvìtlují, proè ji nemají
otce.
Ani v Pravé rodinì nenalezla Nansook
lásku a harmonii. Praví rodièe své ratolesti
vùbec nevychovávali, vechny práce za nì
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vykonávalo sluebnictvo, které
dìti adorovalo jako
prince a princezny.
Za patnáct let Nansook nevidìla, e
by Moonovi nejmením utøeli nos
nebo si s nimi hráli. K jejímu pøekvapení malí vatlali
anglicky a skoro
vùbec neumìli korejsky (korejtina má být
podle uèení církve budoucí celosvìtový
jazyk). Vztahy starích bezhøíných Pravých
dìtí k rodièùm hodnotí autorka jako chladné, nìkdy dokonce nenávistné. Mesiáovy
dìti ve svém otci boího velvyslance na zemi
rozhodnì nevidìly. Mesiáe a jeho enu Hak
Ja Han ctili jako zdroj financí.
K Nansook se rozmazlení mesiáovi
potomci (s èestnou výjimkou dcery Un Jin)
chovali povýenì a pøezíravì  do Pravé
rodiny se jenom vdala, nemohla být jejím
plnoprávným èlenem. Úcty manelky mesiáova syna Nansook naopak poívala od
øadových èlenù, a tak byla od upøímnosti
a pøátelství izolována nejen odshora, ale
i zespodu.
Praví rodièe byli pro svou snachu nepøístupní, vyadovali boské pocty a nekritickou poslunost. Nansook si zvali na
kobereèek prakticky jen proto, aby jí vynadali, vìtinou kvùli tomu, e se jí nedaøí
pøivést nezkrotného rockera Hyo Jina na
správnou cestu. To mìla být její boská
mise a smysl jejího manelství. Svého syna
ovem Moonovi nekárali nikdy.
V jednom z citovaných rozhovorù
s Matkou (Hak Ja Han) dostává Nansook
na svou otázku - proè jí Hyo Jin tvrdí, e
jako syn mesiáe mùe mít mimomanelský
sex - pøekvapivì otevøenou odpovìï. Otec
(Moon) mìl v dobì svazku s Matkou také
dalí pomìr. Bylo to vak øízením boí prozøetelnosti. Ale protoe Hyo Jin není mesiá,
nemìl by takto jednat. Na jiném místì autorka doplòuje, e Moon jednoho ze svých
levoboèkù - Jin Sunga - oenil v roce 1984
se svou manelskou dcerou In Jin.
Pøes trvalou deziluzi Nansook ztrácí víru
v Sun Myung Moona jen velmi pomalu. Silným impulsem k pochybnostem je pro ni
posmrtná korunovace mesiáova syna Heung Jina, který v lednu 1984 zahynul po
autohavárii, na krále nebes. Brzy poté je
Moon na témìø rok a pùl uvìznìn za daòové
podvody. Svùj návrat oslaví okázalou ceremonií, pøi ní se prohlásí imperátorem uni-

versa, co u Nansook vyvolá dalí rozpaky.
V tu dobu se ji mnoí hláení ze vech
koutù svìta: Heung Jin promlouvá skrze
spiritisticky sensitivní èleny církve. Sám
mesiá uzná, e se jeho syn vtìlil do èernoského mládence ze Zimbabwe. Èerný Heung Jin poøádá v roce 1987 svìtové turné,
které je køiáckým taením proti amorálnosti. Pøi návtìvì v East Garden mesiáe nadchne tím, e mu líèí onen svìt pomocí citací
z døívìjích Moonových projevù. Svým
údajným sourozencùm  Pravým dìtem ovem nedokáe zodpovìdìt základní otázky o svém bývalém pozemském ivotì. Ve
prý zapomnìl bìhem pøevtìlení. Afrièan pak
ráznì a èasto násilnì vymýtá vechny nepravosti i v nejvyích církevních kruzích.
Teprve kdy jeho brutalita zaène pøerùstat
vechny meze (zbije napøíklad mesiáova
blízkého spolupracovníka - edesátníka Bo
Hi Paka), Moon jednodue prohlásí, e duch
Heung Jina z èernocha odeel. Zimbabwan
se pak vrací do vlasti, prohlásí se mesiáem
a roztìpí tak tamní Církev Sjednocení.
Náleitý prostor vìnuje Nansook popisu pozemského mamonu a rozmaøilého
ivota Pravé rodiny. Pøiznává, e pomáhala
Hak Ja Han paovat do USA vysokou hotovost z japonského fundraisingu. Práci pro
mesiáe tehdy vnímala jako nadøazenou
pozemským zákonùm. S Pravými rodièi
navtívila Nansook herny v Las Vegas. Aè
církev zakazuje hazard, Matka horeènì ládovala peníze do hracích automatù a Otec
hrál blackjack. Ve vysvìtloval tím, e pøece
musí mezi høíníky, aby je mohl spasit. Sám
ale prý nehrál  stál za zády svého asistenta a instruoval ho, jak sázet.
Poèátkem devadesátých let rodièe Nansook, ijící v Koreji, vystoupili z církve. Pøíèinou odchodu jim bylo nactiutrhaèné pomlouvání a poniování z úst mesiáe. Pøitom Moon vdìèil panu Hongovi za zbudování prosperujícího korejského prùmyslového gigantu Il Hwa. Od Pravé rodiny se
separovali rovnì manelé Jin (bratr Nansook) a Je Jin (nejstarí Moonova dcera).
Oputìné Nansook se v listopadu 1994
narodilo páté dítì (druhý syn). Násilí neustále zdrogovaného Hyo Jina se zostøilo
natolik, e jí a dìtem lo o holý ivot. Poslední záchranou se zdál být riskantní útìk.
S pomocí bratra Jina a Madelene Pretoriusové, jediné pøítelkynì Nansook, je zanedlouho rovnì z Církve sjednocení odela,
se plán zdaøil. Po mìsících skrývání a zdlouhavých soudech, které manelství nakonec
rozvedly a pøinutily Moonùv klan platit ali-
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menty, se Nansook uèí ít na svobodì.
Bydlí s dìtmi v Massachusetts v sousedství Jina a jeho eny. Hyo Jin se nadále utápí
v opiátech, do manhattanských barù tahá
své sourozence i øadové vìøící, o Nansook
a dìti prakticky nejeví zájem.
V závìru knihy se autorka poutí do
prognostiky. Podle jejího názoru se po
smrti mesiáe (narozen 1920) o moc v kultu
a obrovský majetek poperou mladí bratøi
patrnì ji odepsaného Hyo Jina. Hak Ja Han
bude nadále zastávat pouze symbolickou
vìrouènou pozici Matky.
n
Martin Koøínek

je nutno
jít za boha
Mistr Eckhart a støedovìká mystika
Uspoøádal Jan Sokol. 2. vydání.
Praha, Vyehrad 2000. 360 stran, Kè 298,Nutno jít za Boha je patrnì nejlapidárnìjím a nejprovokativnìjím výrokem
uèence, mystika a kazatele mistra Eckharta,
kterého r. 1326 lítý pronásledovatel bratrù
svobodného ducha, kolínský arcibiskup
Heinrich z Virneburgu, postavil pøed soud
jako kacíøe. Obalovací spis uvádìl 108 bludných výrokù, z nich 75 bylo vyrýováno
z Eckhartových nìmeckých kázání, 12 z latinského komentáøe k biblické knize Genesis a zbytek z Knihy boské útìchy. Z této
knihy mohla dogmatiky mohla ranit mrtvice.
Eckhart se odvolal a jako Jan Hus do Basileje se vydal k papei do Avignonu, aby
se tam osobnì hájil. Není známo, za jakých
okolností r. 1327 zemøel, zda pøirozenou
smrtí èi rukou nájemného vraha. Jisté je, e
tak unikl potupné smrti kacíøù na hranici.
Jeho nepøátelé v církvi byli èetní a mocní. Solí v oèích jim byla jeho otevøená podpora beghinského hnutí, které se z Flander
rozíøilo do nìmeckých, francouzských
a italských mìst. Jeho èlenové odsuzovali
rozmaøilost církevní hierarchie a hlásali dobrovolnou skromnost. Beghardi a bekynì
zakládali v mìstských domech pøísnì separovaná spoleèenství, jejich hospodáøskou
základnou byla øemesla. ivili se tkalcovstvím a krajkáøstvím, vìnovali se péèi o chudé a nemocné, spoleèné modlitbì a rozjímání.
Církevní vrchnost se pokouela toto hnutí
kontrolovat tím, e k nim posílala øeholní
kazatele, pøedevím dominikány. Nepoèítala vak s tím, e její lidé budou tak silnì
ovlivnìni lidovou vroucností a mystikou.
Na paøíské univerzitì Eckhart obhajoval svùj názor, e rozmysl (intellectus) je

kvalita o celý øád vyí ne rozum (ratio),
a pøitom je základem, nikoliv dùsledkem
Boího bytí. Z dob jeho pùsobení v Èechách (1308) pochází jeho Kniha boské
útìchy. Podle ní duchovní èlovìk musí
provádìt pøísnou sebekázeò a získávat
vhled, e za vechny své strasti a trampoty
nemùe jeho prostøedí, nýbr on sám. Místo køeèovité snahy zajistit si Boí milost,
osobní spásu a ráj, má ze sebe duchovní
èlovìk vymýtit zármutek a stesk, neochvìjnì projevovat takové ctnosti jako odvahu,
stateènost a rozvahu. Musí být vnitønì
obrnìn proti nejistému, nepravdivému okolí, chtivosti statkù a laènosti a být ochoten
pøináet osobní obìti.
Písmo svaté pro Eckharta bylo zásobárnou citátù k podpoøe jeho teologických
a metafyzických názorù, které svou originalitou znìly tuctovým kazatelùm podezøele,
ne-li kacíøsky. Mìl své oblíbené texty, Knihu
Moudrosti, Knihu Sirach a Janovo evangelium, jeho prolog obírnì okomentoval.
Jeí z Nazareta jej nezajímal, protoe sám
zail vrcholnou mystickou zkuenost, e
Jeí je Kristus, Ná Pán, syn Boí a vìèné
SLOVO (Logos).
Jan Sokol se pøímo krkolomnì snaí
dokázat pravovìrnost výrokù o jediném
bytí (vechno co jest, je dílo Boí, s. 51),
a výrok o boské jiskøe v dui interpretuje, e Bùh je èlovìku blí ne èlovìk sám
sobì.
Jakkoliv nás mùe tìit, e dílo mistra
Eckharta se tìí zájmu historikù, lingvistù,
filozofù i teologù, kteøí se o nìm pochvalnì
zmiòují v první èásti knihy, tyto hlubokomyslné úvahy mùeme smìle pøeskoèit a nacházet inspiraci pøímo ve Výboru ze spisù
(s. 121  318). Je to pokladnice námìtù k rozjímání. Buïme vydavateli vdìèni, e nezatajil ani 26 mistrových výrokù, které jako
kacíøské odsoudila bula papee Jana XXII.
z r. 1329.
Pøíli struèné jsou obì závìreèné kapitoly o Eckhartových pokraèovatelích: Jindøichu Susovi (1295  1365) a Janu Taulerovi
(1300  1361). Nejstarí generace zná Eckhartovo dílo z nepøíli povedeného pøekladu Karla Weinfurtera (1934), obsahující
i neautentické texty, které následný prùzkum
prokázal za podvrené. Na novém pøekladu
z roku 1993 spolupracoval tým zkuených
pøekladatelù: Lenka Karfíková, Milo Dostál
a Jan Sokol. Soubor uspoøádal, úvodní studii napsal a poznámkovým aparátem opatøil
kmenový autor Vyehradu Jan Sokol.
n
Boris Merhaut

zen
jako synonymum
ivota
Rói Kóó Uèijama: Uvolnit sevøení mysli
Praha, DharmaGaia 2000, 281 s.
Autorem jedné z posledních knih o zenovém buddhismu je japonský mnich, který
celý svùj ivot zasvìtil praktikování tohoto
smìru mahájánového buddhismu. Tato
první charakteristika by mohla automaticky
evokovat, e pùjde o dalí z øadu dìl, kde
mistøi zenu uvádìjí rùzné rozporuplné výroky a nechávají pak na ètenáøi, a si s nimi
sám poradí. Stejnì autor nakonec vdy
skonèí s tvrzením, e zen lze pouze praktikovat, a má jen minimální smysl o nìm hovoøit. Uèijama je vak o poznání vstøícnìji naklonìn potøebám racionalistického a kauzálního mylení èlovìka Západu. Øíká, e je
naprosto správné, kdy hledající nejdøíve
uspokojí svoji potøebu si filozoficky vymezit
dané téma. V jeho pøípadì jde navíc o èlovìka, který se zabýval studiem západní filozofie i køesanství. Proto je èást knihy vìnována vysvìtlení zenové nauky ve vztahu
k mylení èlovìka vycházejícího z køesanské kultury. Na druhou stranu je vak Uèijama jako pravý zenový mistr pøesvìdèen,
e zazen (forma zenové meditace koly sótó)
i nadále zùstává kardinální manifestací zenu
jako filozofie  meditace se musí praktikovat (èím více, tím lépe, ale i jedno sezení má
smysl) a mylenky a slova jsou jen jedním z rovnocenných projevù ivota. Problém je vak v tom, e èlovìk v nich èasto
hledá onen hlubí smysl. Dále pak autor
klade velký dùraz na pochopení toho, e
meditace nemá ádný konkrétní cíl a e
adept zenu neprodìlává jakýsi výcvik za
získáním nìjakých esoterických znalostí
nebo schopností.
Nemìl by vak vzniknout mylný dojem,
e kniha je hlavnì filozofickou analýzou.
Jednak jde v nejlepím slova smyslu o neakademickou, praktickou filozofii, jednak se
autor vìnuje také podrobnému popisu praxe
zenové meditace.
Dílo má navíc autobiografický rozmìr,
který knize poskytuje tolik potøebnou
ètivost a zároveò
ètenáøe pøesvìdèuje, e osobní
filozofie i ivot autora jsou v jednotì. n
Luká Doubrava
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s t u d e n t ù

deprivaèní
teorie
Romana Petráková:
Prevence v oblasti sekt, magisterská práce,
Husitská teologická fakulta UK, 2001
2. kapitola: Teorie pøíèin vstupu do sekt
...
2.1.3. Rozbor deprivaèní teorie
Do 60. let se pøi provádìní sociologických
výzkumù zamìøených na sociální hnutí
a kolektivní chování povaovali ti lidé, kteøí
vstupují do radikálních, zvlátì náboenských hnutí, za jiné, deviantní. Pøedpokládalo se, e tito lidé pocházejí z marginálních
skupin obyvatelstva. Pak byl jejich vstup
do radikální skupiny interpretován jako
výsledek nìjakého iracionálního procesu
nebo osobní psychopatologie.
S rozvojem mládenických skupin v 60.
letech, napø. protiváleèných apod., se náhled na radikální skupiny zaèal mìnit. Lidé
zapojení do tìchto hnutí toti dost dobøe
nezapadali do vytvoøeného obrazu deviantních osobností. Èasto to naopak byli dìti
z dobøe situovaných rodin. Proto se sociologové zaèali pøiklánìt k teoriím relativní
deprivace jako napø. Aberle, Glock, Gurr.
Tato teorie pøevládala a do 80. let, kdy vak
zaèala být kritizována a nahrazována jinými
teoriemi. Nikdy vak úplnì neztratila svùj
vliv, a to jak na populární a lidové výklady
dùvodu vstupu do sekt (kultù), tak na nìkteré vìdecké koncepce (napø. Levine, Kent,
Stark a Bainbridge).
Nyní se blíe podívejme na relativnìdeprivaèní pøístup tak, jak ho rozvinul
Charles Glock (1964). Na základní otázku:
Proè se lidé pøipojují k rùzným náboenstvím? odpovídá systémem nátlakù a lákadel (pushes and pulls). Z jedné strany
jedince nasmìrovat a postrèit urèitým smìrem a z druhé strany ho pøitáhnout do
skupiny. Mùe se jednat o reakci na rùzné
druhy deprivace - ekonomickou, sociální,
organickou, etickou, psychickou. V 19. a na
poèátku 20. století lo èasto i o ekonomickou deprivaci, zvlátì u radikálních rádoby
køesanských hnutí, která slibovala odmìnu
v pøítím ivotì za projevenou køesanskou
pokoru v tomto ivotì. (Co ovem bylo èasto slyet i z kazatelen køesanských církví
bìhem celých staletí.) Toto vak dnes ji
není zcela pravdou, protoe èlenové náboenských hnutí jsou obvykle dobøe sociálnì a ekonomicky situovaní, u nìkterých sekt
lze naopak sledovat zamìøení právì na ekonomicky úspìné jedince. Tuto diskrepan-
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ci se sociologové snaí øeit zavedením rozdílu mezi absolutní nebo reálnou a relativní deprivací. To, zda jsou lidé skuteènì
deprivováni nebo ne, nemùe být rozhodujícím ukazatelem k urèení toho, kdo se pøipojí
k nìjakému sociálnímu nebo náboenskému
hnutí. Deprivaèní teorie se nevztahuje
pouze na pohled pøipojení jedince k náboenskému hnutí, ale i na otázku vzniku
a rùstu urèitého náboenského hnutí samotného, tj. jako skupiny. Deprivace je vìcí
subjektivní. Jde pøi ní o rozdíl mezi naplnìním èi odmìnìním, které jedinec cítí a proívá, pøípadnì je pøesvìdèen, e by mìl obdret, cítit a proívat, a mezi skuteènì proívanou realitou. Jestlie tito lidé ...nepøijmou nìjaké racionální vysvìtlení tohoto
rozdílu reality a pociované deprivace, pak
budou spíe náchylní vyhledávat nebo se
pøidávat k hnutím, které jim slíbí zmìnu nebo
kompenzaci.

náboenská hnutí pohlíelo jako na nico tak
extrémnì vyboèujícího z normálu, e pouze
velmi neobvyklé dùvody byly dostaèující
k tomu, aby se èlovìk postavil proti vùli
spoleènosti a pøipojil se nebo vytvoøil nìjaké (nové náboenské hnutí). V dnení
moderní spoleènosti jsou vak rùzné novoty bìnou skuteèností a pøipojení k novému náboenskému hnutí je relativnì málo
trestáno. Vzhledem k tìmto celosvìtovým podmínkám napìtí a deprivace mohou
být nedùleitými faktory. Z toho veho
vyplývá, e Glockovo tvrzení, e relativní
deprivace je nezbytnou podmínkou pro
vstup do náboenského hnutí, není zcela
opodstatnìné. Nadále tedy zùstávají otázky: Proè se nìkteøí lidé necítí deprivovaní,
i kdy podle vech objektivních kritérií
jsou? a Proè jen urèitá èást z tìch, kteøí se
deprivováni cítí, se stávají èleny náboenských hnutí?
Souhrnnì øeèeno, je hloupé pokouet
se vysvìtlovat tak mnoho motivù, které
mohou vést k pøipojení se k rùzným druhùm
skupin na základì vysoce generalizované
teorie jako je teorie relativní deprivace.
Deprivace je, èi mùe být, jednou z predispozicí pro vzrùst náboenského hnutí
(sekty) nebo vstupu jedince do takového
hnutí, ale není sama o sobì podmínkou
dostaèující.
n

2.1.4. Kritika deprivaèní teorie
Proti této teorii se zvedly hlasy upozoròující na její slabiny. Jejich (tj. zastáncù deprivaèní teorie) opomenutí pøesvìdèivého
spojení psychických okolností s pøedchozími sociálními podmínkami na jedné stranì
a následném zapojení do hnutí na stranì
druhé je Achilovou patou (relativnì-deprivaèního) výzkumu. Pøestoe nìkterá spojení byla prokázána, nikdy si nemùeme být Literatura:
zcela jisti, zda zde není stejnì tolik tìch, kteøí Dawson L. L.: Comprehending Cults - The Sociology of New
Religious Movement, Toronto/ Oxford/ New York, Oxproili stejnou deprivaci a pøesto nejsou
ford University Press 1998
úèastni v náboenských hnutích. Take ani Bainbridge W.: The Sociology of Religious Movements, New
York/London, Routledge 1997
dùkaz, e mnozí konvertité k náboenským
hnutím, pøípadnì sektám,
proili nìkterý druh relativní
deprivace, nedává pøíli jasnou odpovìï na otázku, proè
nìkterá hnutí rostou a proè
k nim lidé konvertují. Nadále
zùstává otázkou, proè nìkteøí
jedinci s proitou deprivací se
èleny sekty stanou a jiní, té
s proitou deprivací, nikoliv.
Vichni toti proíváme urèitou frustraci bìhem naeho
ivota.
Dnes ji mnozí odborníci
tuí, e relativní deprivace
nemusí být vùbec nezbytná
pro mnoho náboenských
hnutí, která jsou kulturnì
nová. Jedním z dùvodù
neplatnosti relativnì-depriPrùzkum Romany Petrákové mezi støedokolskými provaèní teorie dnes mùe být
fesory v Èeských Budìjovicích kromì jiného prokázal, e
i zmìna celkového kulturního
nejvíce respondentù si pod slovem sekta vybaví svìdky
Jehovovy.
Foto: Petr Velechovský.
prostøedí. Døíve se na nová
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Návrat idù do Izraele má mezi køesany podporu

POTÌENÍ
PRO LID BOÍ
Zdenìk Vojtíek

Zmínkou o fenoménu køesanského sionismu v podání Køesanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ) se vracíme k tématu Dingiru 1/2001.
Slovník Judaismus od A do Z vysvìtluje
pojem sionismus jako hnutí obhajující
a podporující návrat idovského lidu do domoviny pøedkù Erec Jisra´el a usilující
o vytvoøení suverénního a nezávislého
idovského státu 1. Mylenka sionismu
a sám tento pojem se dostal do povìdomí
idù i celého Západu díky knize vídeòského
novináøe Theodora Herzla idovský stát
(1896).
Theodor Herzl (1860  1904) pak ji jako
politik stanul v èele sionistického hnutí
a stal se pøedsedou novì zaloené Svìtové
sionistické organizace. Náboenské a biblické motivy v sionistickém hnutí zpoèátku
pøíli nefigurovaly; upozoròuje kniha Co
by mìl kadý vìdìt o idovství 2 a pokraèuje: Hnutí nese peèe doby, kdy mnohé národy usilovaly o národní samostatnost a mnohé skupiny o sociální spravedlnost.
Døíve ne sami sionisté
Národnì osvobozenecké i duchovnì obrodné úsilí sionistù se od poèátku tìilo
pøízni nìkterých køesanských kruhù. Køesanský milenarismus 3 vdy obsahoval
i oèekávání návratu rozptýlených pøísluníkù izraelského národa do zaslíbené zemì4
jako znamení brzkého druhého pøíchodu
Kristova a nastolení tisíciletého království.
A tak kdy zaèíná Theodor Herzl svoji kampaò za obnovu idovského státu, nachází
vlivné a obìtavé stoupence mezi køesany,
uvádí ve své pozoruhodné studii o køesanském sionismu Martin Janeèek.5
Køesanský sionismus se po celé dìjiny
køesanské církve týkal jednotlivcù a skupin
s enthusiastickými a fundamentalistickými
dùrazy6 a stal se zcela logicky i jedním z hlavních témat køesanského charismatického
hnutí. A byli to právì charismatici, kteøí
spolu s evangelikály stáli pøi zaloení jedné
z nejvýznamnìjích organizací køesanského sionismu, Mezinárodního køesanského
velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ).

Tato køesanská organizace uvádí, e
vznikla v roce 1980, kdy vìtina státù svìta pod nátlakem arabských zemí pøemístila
svá velvyslanectví z Jeruzaléma do Tel Avivu. Nepøímo tím pøitakaly názoru tìchto
arabských reimù, které neuznávají Jeruzalém jako hlavní mìsto Izraele, protoe neuznávají právo Státu Izrael na existenci.7
Køesanské velvyslanectví Jeruzalém
dále deklaruje, e zaloení ICEJ bylo tedy
politicky symbolickým èinem a e toto
zaloení ilustruje jeden z cílù této organizace: být køesanským hlasem, který vystupuje ve prospìch idovského lidu. 8
Podpora i výhrady
Aktivity køesanských sionistù jsou ostatními køesany pøijímány jak s pochopením,
tak s urèitými výhradami. Výhrady se týkají
vìtinou jednak fundamentalistického výkladu Bible, jednak jednostranné podpory
politice Izraele. Evangelický faráø Pavel Otter napø. upozoròuje Køesanské spoleèenství v Hradci Králové (poøadatele akce Dny
pro Izrael): Dopoutíte se jednostrannosti, je je v rozporu se stanovisky OSN, EU
i svìtového veøejného mínìní, která k odpovìdnému a smíølivému chování vybízejí
obì zúèastnìné strany konfliktu.
Myslím, e v dané chvíli si ádná z rozvánìných
stran nezasluhuje podporu. Podporu si zasluhuje pouze mírový proces, který je - jak
známo - ohroován a odmítán náboensky
konzervativními, militantními, fanatickými

Køesanské velvyslanectví Jeruzalém
(ICEJ) je nejvýraznìjím pøedstavitelem
køesanského sionismu. Kromì nìho
mùeme do této kategorie zaøadit i dalí
organizace:
Operace Ester, jediná pouze èesko-slovenská organizace, zaloena r. 1991, pøedseda Pavel Topefer, èasopis Zpravodaj
OE, www.volny.cz/operace.ester
Ebenezer, mezinárodní organizace, která
pomáhá návratu idù do vlasti, tajemník
u nás Milan Labaj.
Kresanskí priatelia Izraela (Christian
Friends of Israel) poboèka na Slovensku
obsluhuje i ÈR, pøedstavitel: Stanislav
Gawel.
Zdenìk Vojtíek
(s podìkováním Mojmíru Kallusovi)
fundamentalisty na stranì izraelské i palestinské. 9
Izraelci domácí, Palestinci hosté
V èele èeské poboèky ICEJ stojí RNDr.
Mojmír Kallus. Dingiru odpovìdìl na nìkolik otázek:
Jakou práci ICEJ koná?
ICEJ vyvíjí za prvé èinnost charitativní.
V Jeruzalémì funguje rozsáhlé oddìlení sociální pomoci, které financuje øadu projektù
pro potøebné idy i Araby v zemi. Kromì
toho se rozvinulo zvlátní oddìlení jen pro
pøistìhovalce ze zemí bývalého Sovìtského
svazu. Humanitární charakter má i èinnost
ICEJ mimo Izrael. Ve spolupráci s idovskou
agenturou se podílí na pomoci idùm, kteøí
se rozhodnou pro aliju, tedy emigraci do
Izraele. Návrat idù ze vech koutù zemì
do Izraele povaujeme za naplnìní biblických proroctví. Pomoci se dostává také
potøebným idùm v diaspoøe.
Dále ICEJ vyvíjí rozsáhlé vzdìlávací
a kulturní aktivity, jimi chce pøispívat k obivení znalosti hebrejských koøenù køesanství. Kadoroènì je nejvýznamnìjí takovou akcí køesanská oslava Svátku stánkù
v Jeruzalémì poøádaná od roku 1980.

Mezinárodní køesanské velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ),
køesanská charitativní a vzdìlávací organizace se sídlem v Jeruzalémì a poboèkami ve
více ne 60 zemích svìta. Organizace vznikla v roce 1980; v Èeské republice je poboèka
ICEJ registrována od roku 1995 jako obèanské sdruení s mezinárodním prvkem. V èele
stojí RNDr. Mojmír Kallus.
Mottem ICEJ jsou slova z biblické knihy proroka Izajáe (40,1) Potìujte, potìujte
mùj lid, øíká vá Bùh.
ICEJ v ÈR a SR vydává èasopis Slovo z Jeruzaléma. Sídlí v ul. 28. pluku 15, Praha 10.
Internet v angliètinì: www.icej.org.il; v èetinì: www.ecn.cz/private/icej.
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Vznik státu Izrael nepovaujeme ani za realizaci Boího království na zemi, ani za èistì
sociologicky vysvìtlitelný fenomén srovnatelný s jinými hnutími národní emancipace. Jinými slovy, soudíme, e Bùh Izraele,
který jedná v dìjinách, si tohoto vývoje
pouil pro své cíle. Bez existence izraelského
státu by nebylo moné shromaïování idù, obnova zemì ani oèekávané duchovní
probuzení.
Znamená vae podpora Izraele a podpora idovského lidu také podporu vnitøní a zahranièní politiky Státu Izrael?
Ne.
Zdá se mi, e výbìr zpráv a komentáøe k nim
ve Slovì z Jeruzaléma jsou velmi jednostranné.
Èeská poboèka Mezinárodního køesanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ) a Køesanská
misijní spoleènost (KMS) svolali na 26. ledna 2001 pøed budovu Palestinské autonomie v Praze
manifestaci na podporu Izraeli. Vyzvali pøi ní Palestince k mírovému øeení konfliktu s Izraelem.
Foto: Jan Kotrè.

Jak je vae úsilí pøijímáno idy v Izraeli?
Vztahy mezi idy a køesany jsou zatíeny
velkým bøemenem, co vede na idovské
stranì èasto k apriorní nedùvìøe a podezøení, e i za pøátelskými projevy køesanù
je skrytá agenda. Jedním z naich cílù je být
svìdectvím o zmìnì postojù køesanù a jsme
si dobøe vìdomi, e bude trvat dlouhou
dobu, ne se podaøí o tom pøesvìdèit. ICEJ
má za 20 let svého pùsobení v Izraeli dobrý
kredit a za své konsistentní postoje snad
i urèitý respekt. Izraelská veøejnost je díky
médiím relativnì dobøe informovaná. Celkovì vak nedùvìra pøetrvává.

Za charitativní prací ICEJ tedy není misijní agenda. Pøesto ale vìøíte, e se idé nakonec obrátí k Jeíi?
Ano, v souladu s celým poselstvím Nového
zákona, podle nìho je Jeí spasitelem nejen pohanù, ale pøedevím idù. Vìøíme tomu, e se naplní slovo apotola Pavla z listu
Øímanùm 11:26 a bude spasen vechen
Izrael.
Rozumím tomu, e návrat idù do Palestiny chápou køesané jako naplnìní biblických proroctví. Jakou roli pøi takovém výkladu událostí hraje Stát Izrael?

Zprávy povaujeme za faktické a pøi jejich
výbìru se snaíme postihnout celé spektrum témat, kterými ije izraelská spoleènost.
Domnívám se, e pocit jednostrannosti mohou mít lidé pøedem jednostrannì ovlivnìní.
Komentáøe vdy vyjadøují povahu listu, v naem pøípadì hlásanou ji na titulní
stránce. Vìtinou je vybíráme tak, aby zaznìly hlasy, které ètenáø u nás jinak takøka
nemá anci zaslechnout. Obèas uveøejòujeme také hlasy palestinských Arabù, nejèastìji pak názory pøedstavitelù významné
(spíe pravicové) èásti izraelské veøejnosti.
Kritériem je, aby buï vyjadøovaly ná názor, nebo trefnì popisovaly nìjaký zajímavý
jev a slouily lepímu porozumìní problematice.
Jaký scénáø dalích politických událostí
v Palestinì by ICEJ pøivítalo? Jaký poli-

Z Prohláení 4. mezinárodního køesanského kongresu o biblickém sionismu
... Biblický sionismus je pevné pøesvìdèení, e Bùh vyvolil idovský národ a svìøil mu do vìèného vlastnictví Kenaanskou zemi, aby
mohl dát svìtu Boí slovo, mue víry, Mesiáe a být ivým pøíkladem toho, co znamená následovat jediného pravého Boha a zakouet
jeho vìrnost a pøísnost. Je toho názoru, e moderní obnova izraelského státu není politickou anomálií, nýbr dokladem trvalé Boí
vìrnosti vùèi jeho lidu a smlouvì uzavøené s praotcem Abrahamem.
Deklarujeme svou pevnou víru ve slavnou vizi míru pøicházejícího pro Izrael a svìt, která byla poprvé vyslovena v minulosti
v posvátných spisech hebrejských prorokù a potvrzena naím Pánem a jeho apotoly. Máme za to, e tento biblický pojem míru byl
zdrojem nadìje a promìny lidských dìjin více ne co jiného, inspiroval víru a èestnost po mnoho generací a dosud nebyl pøekonán
ádným jiným lidským úsilím o mír. Právì nae vytrvalá oddanost tomuto zaslíbenému vìku mesiánského míru a pokoje je smìrodatná
pro ná pøístup k souèasným okolnostem, pøed kterými stojí Izrael, Církev a svìt (Izaiá 2:1-3).
Uznáváme, e velká alija je zaloena na biblických základech; proto povzbuzujeme idy z celého svìta, aby pokraèovali v návratu
do Izraelské zemì.
Køesané musí odvánými skutky podporovat návrat idovského národa do celé Izraelské zemì; potìovat je a modlit se za nì
v jejich zkoukách a netìstí; a proklamovat vem lidem, e jejich vyvolení je nezruitelné a jeho smyslem bylo a je pøinést do svìta
Boí plán záchrany (Jan 4:22, Øímanùm 3:1-2, Øímanùm 9:1-5, Øímanùm 11:29).
Proto varujeme vechny národy a zemì, e ti, kdo usilují vykoøenit idovský národ z jakékoli èásti Jeruzaléma a zbavit Izrael jeho
Bohem svìøeného dìdictví nebo rozdìlit Izraelskou zemi, se dostávají do konfliktu s Bohem Bible (Joel 3:1-3) a sami se zraní a padnou
pod Boím soudem (Zachariá 12:1-9).
Oficiální pøeklad z materiálù ICEJ Mojmír Kallus, pro Dingir vybral Zdenìk Vojtíek
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tický stav uspoøádání práv Izraelcù a Palestincù povauje ICEJ za ideální?
Nemáme ádné politické scénáøe. Pøi modlitbách a praktické èinnosti vycházíme z biblického ideálu, který v tomto pøípadì - struènì øeèeno - znamená právo Izraelcù ít ve
své historické domovinì a právo Palestincù
na sluné a rovné zacházení v postavení
hostù a cizincù uprostøed nich. Tyto zásady se snaíme podporovat.
Zdá se mi, e Slovo z Jeruzaléma místy podléhá dojmu, e média informují o dìní na
Blízkém Východì neobjektivnì a e právì
ICEJ a podobné aktivity jsou povolány
k pravdivému informování.
Uvedenému dojmu netøeba podléhat, neobjektivnost nìkterých médií je snadno doloitelná a je pøedmìtem kritiky mnoha monitorovacích organizací nejenom køesanských (napø. www.camera.org).
Jedním z bodù naich stanov je úsilí,
aby se køesané mohli dozvìdìt, co se dìje
v Izraeli. Snaíme se to dìlat.
n
Poznámky
1 Newman, J., Sivan, G., Judaismus od A do Z, Sefer, Praha
1992, str. 181
2 Baumann, A. H. (ed.), Co by mìl kadý vìdìt o idovství,
Kalich, Praha 2000, str. 33 a 35
3 milenarismus - oèekávání milénia, Kristovy tisícileté
øíe
4 na základì Bible, napø. Hospodinova výroku v knize
Ezechiel 36,24: Vezmu vás z pronárodù, shromádím
vás ze vech zemí a pøivedu vás do vaí zemì.
5 Janeèek, M., Milénium a køesanský sionismus, Zpravodaj Spoleènosti køesanù a idù, 42, 2000/5761, str. 15
6 struèný pøehled tìchto proudù podává Janeèek
7 Co je ICEJ?, pøípravný výbor ICEJ ÈR, Praha 1995
8 tamté
9 Otter, P., otevøený dopis Køesanskému spoleèenství
Hradec Králové a jeho pastoru D. Doksanskému, 3. 11.
2000

Bìní uivatelé jazyka se slovem sekta nemají potíe

PROBLÉMY
S EXPLIKACÍ
Prokop Reme

Vít Profant a Ivan O. tampach se v Dingiru 4/2000 (str. 5 - 6)
pokusili odpovìdìt na otázku Co je a co není sekta. Ne vechny
ètenáøe uspokojili.
Zaèínám u být unaven z toho neustálého
Jestlie Vít Profant (a Odilo tampach
probírání se termínem sekta. Unaven pro- také) mají pocit, e v náboenské oblasti je
to, e vechny polemiky, s nimi se posled- lepí se termínu sekta vyhnout, neøíká nám
ní dobou setkávám, jsou zatíené metodo- to nic o tom, zda sekty existují, nebo ne.
logickou chybou, za kterou by se musel sty- Øíká nám to, e oni sami mají potíe s uídìt kadý student vysoké koly (pokud by váním tohoto pojmu. V øeèi bìného èlovìnebyl rovnou vyhozen od státnic).
ka se slovo sekta normálnì vyskytuje
Oè jde? Jde o to, e tyto polemiky se a lidé mu ve vzájemné komunikaci dobøe rotváøí jako ontologické analýzy (tedy rozbo- zumìjí. A nikoliv tak, e by je toto slovo
ry faktù), a ve skuteènosti to jsou analýzy informovalo pouze o psychickém nastavení
lingvistické (tedy rozbory významù slov). èlovìka, který toto slovo pronáí (nìco jako
Vysvìtlím to.
citoslovce fuj!, brrrr èi hnus!), ale
Vít Profant to zøejmì neví, ale ontolo- i jako nìco, co jim podává informace o sagická analýza faktù je souèasnì lingvistic- motné objektivní realitì. Pojem sekta má
kou analýzou pojmù. Ontologická otázka pro bìného èlovìka zcela urèitý objektivní
Co je a co není sekta? by se dala opráv- obsah, a jestlie oba autoøi mají problém
nìnì pøeformulovat jako lingvistická otáz- s jeho explikací, neznamená to, e tento poka Co oznaèujeme a co neoznaèujeme jem neexistuje, ale prostì, e navrhované
slovem sekta?. V tomto smyslu se pak explikace jsou pro nì nevyhovující.
stává rozbor problému nejen axiomaticky
Bohuel, v oblasti explikací (jako vude
deduktivním usuzováním (o nì se Vít Pro- na úrovni meta-komunikace) nelze aplikofant snaí, ale které je pøísnì vzato tautologií), vat pojem pravdy. Platí zde pojem komuale pøedevím explikací, tedy transformací nikaèní výhodnosti. Poadavky na produkt
nepøesného pojmu v pojem pøesný.
explikace, jak je podává Rudolf Carnap, jsou
tyto: podobnost, pøesnost, plodnost a jednoduchost. Explikace pojmu sekta jako
totalitní náboenské èi paranáboenské
skupiny splòuje vechny tyto nároky: Explikované slovo je podobné jeho pøedvìdeckému uívání (= èlovìk z ulice a odborník
ho uívají ve vìtinì pøípadù shodnì), je
jednoduché (= definiènì pøehledné), pøesné (= je zasazeno do systému vìdeckých
pojmù) i plodné (= lze ho uvádìt do vztahù
na základì pozorovaných faktù). e není
plodné pro potenciální èleny sekt, je pochopitelné, ale konec koncù èleny sekt nikdo k uívání tohoto pojmu nenutí. Jazyk
sám si pomùe. A se tento termín významovì vyprázdní, pak se pøestane uívat. Dalí
debaty nad tím, co je a co není sekta, jsou
u jen mlácením prázdné slámy.

Pøedseda èeské poboèky Mezinárodního køesanského velvyslanectví Jeruzalém dr. Mojmír
Kallus (s listinou) a tehdejí pøedseda Køesanské misijní spoleènosti Mgr. Jan Klas (vpravo)
pøicházejí k budovì Palestinské autonomie. Fotografie z manifestace 26. ledna 2001.
Foto: Jan Kotrè.

n
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Dalajlama by lidi celého svìta nejradìji rozkatulkoval

POLITIK V HÁVU
DUCHOVNÍHO VÙDCE
Luká Doubrava

Snaí-li se kdokoli, hinduista, muslim nebo køesan pøestoupit na jinou víru, je to patné (ÈTK 25.
ledna 2001, citováno v Dingiru 1/2001, str. 31). Tento výrok nevzeel od ádné autoritáøské státní
moci, která je spjata s daným náboenstvím jako s institucí zajiující jednobarevnost obyvatel této
zemì, ale od osoby, je ádné zemi nevládne, a hlavnì - od osoby, je je ve svìtì povaována za
jednu z pøedních duchovních autorit. Nemluvím o nikom mením, ne o dalajlamovi...
Vzpomínám si, e ji pøi své první návtìvì v prvé øadì na rozvoji jedince. Teprve slou- pouze hledají a mají potøebu svùj momentálv Praze dalajlama reagoval na nìjakého èením tìchto zdravých individuí a nazøením ní vnitøní postoj uvést v jednotu s vnìjími
novopeèeného èeského buddhistu podob- toho, e jsou vlastnì v neoddìlitelné jed- atributy. Navíc ve vech pøípadech nejde
nì: Proè se vzdávat tak krásného nábo- notì se vím ostatním, mùe vzniknout o lidi, kteøí jsou religionisticky neinformoenství, jako je køesanství? Tehdy jsem si spoleènì fungující komunita.
vaní a kteøí by se nechali naivnì svést vdy
myslel, e jde hlavnì o diplomatickou odDalajlama vak hovoøí spíe jako pravi- novými poznatky o dalím náboenství.
povìï návtìvníka postkøesanské evrop- cový hinduista, který chce, aby kadý Ind Naopak, patøí mezi absolutnì nadprùmìrnì
ské zemì, jen chce být k hostitelùm zdvoøi- byl tohoto vyznání. Vdy jsem si vak mys- informované lidi v této oblasti.
lý a který - protoe se snaí vést mezinábo- lel, e buddhismus je náboenství (èi duKe kadému èlovìku, který je povaován
enský dialog - hledá na jiné víøe vdy nej- chovní filozofie bez Boha - jak chcete), které za náboenského vùdce a hlásá své pravdy
døíve její pozitiva. Avak nyní se mi zdá, e vnímá ivot jako jednotu a není pro nìj dùle- pøed nekritickými davy na masových
tibetský duchovní vùdce snad vùbec ne- ité, pod jakou vìrouènou hlavièkou daný shromádìních, pojímám vdy automaticky
chápe podstatu mylení monoteisticky èlovìk praktikuje. Musí to být jen v sou- jakousi nedùvìru. Stejnì tomu bylo pøi dalajuvaujícího èlovìka.
ladu s jeho vnitøním pøesvìdèením. A to, lamovì poslední návtìvì v Praze. Navíc
On jako buddhista není vázán poslu- jak se zdá, dalajlama povauje za ménì dù- se na tuto atrakci snaily do sportovní
ností k jednomu personálnímu Bohu, jen leité ne dodrení barvy urèitého klubu, za haly na praském výstaviti vtlaèit tisíce
ho prostøednictvím dané víry, tedy nejen který se èlovìk rozhodl (nebo za nìj roz- zájemcù. Hrozny mnohdy agresivních lidí
instituce, zavazuje k dodrování urèitých hodli v jeho dìtství jiní!) kopat. Ovem pak opravdu nevzbuzovaly touhu po duchovpøesnì vymezených pravidel. Jde jednak jde o mentalitu nikoliv èlovìka, jen uznává ním hledání, take je vlastnì dobøe, e hino víru v urèitá dogmata, jednak o smýlení duchovní rozvoj jedince, který se demon- duista zùstává hinduistou, muslim muslia chování, je z tìchto pravidel vyvìrá. struje i navenek, ale o politika nacionalistic- mem, køesan køesanem...
Nedokái si tedy pøedstavit poctivého ka- kého raení, který chce mít ve jasnì nalintolíka, který je pøesvìdèen o reinkarnaci, kováno. Je to jakoby dalajlama vnímal svìt
n
støídá eny a filozoficky chápe dilema zla v rovinì jakéhosi duchovního
a dobra jinak ne èernobíle. Takový èlovìk bojitì, podobnì, jako je naje buï tak spjatý se svou tradicí, e není cionalisty chápána zmìna
schopen se od ní odpoutat, a ije v dilema- národní identity, která je pro
tu, anebo osobní ivot a rituální formy víry nì zradou na národì, a tedy
proívá paralelnì. Ani jeden z tìchto psy- i na èlovìku. Avak tibetský
chologických postojù nepovauji za zdra- duchovní vùdce asi zapomvý, v pravdì duchovní a ivot jednotlivce nìl, e ijeme v dobì globalitvùrèím zpùsobem rozvíjející. A pøesnì zovaného svìta, kdy takovéprávì to, ití v takovéto duchovní schizofre- to ideje pùsobí spíe ji tranii, dalajlama po lidech vlastnì vyaduje. gikomicky. Neijeme prostì
Proè?
v èasech, kdy v Evropì platiKdy jsem øíkal, e nejde o mue moci, lo: Jaký pán, taková víra!
který vládne nìjaké zemi, nebylo to úplnì
Znám nìkolik lidí, kteøí za
pøesné. Ano, tráví ji desetiletí v indickém svùj ivot vystøídali dokonce
exilu, take nemùe fakticky vykonávat svou tøi i ètyøi konfese. Jde podle
vùdcovskou roli. Avak stále se povauje dalajlámy o patné lidi? Ne.
za hlavu svého národa, Tibeanù. Myslím, Patøí mezi ty nejotevøenìjí
e mnohdy tedy uvauje spíe jako politik, a nejupøímnìjí osobnosti,
XIV. dalajlama.
Foto: archiv.
ne jako duchovní mistr, kterému záleí jaké jsem v ivotì potkal. Oni
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Podveèer v pesachovém týdnu v srdci Jeruzaléma

ZEÏ NÁØKÙ
Jaroslav Sýkora
Qotel Maaravi je plocha pøed jeruzalémskou Zdí náøkù èítající jen
nìkolik desítek ètvereèních metrù, po které projde za den tolik
nohou jako jen po málo jiných ètvereèních metrech svìta. Tím více
nohou tudy prochází o pesachovém týdnu, jednom ze eloa regalim, tøí poutních svátkù.
Qotel není v prvé øadì prùchod na toulkách starých cihelen, pejzy jim padají do roviny
po Starém mìstì. Je místem modlitby. Do- podpaních dùlkù èerného èi zlatavého
volí-li to dav, pak cílem cesty sem je úzký plátì staeného nad boky a tøpytivého na
pruh u Zdi samé, kde tìlo vedle tìla vytváøí slunci. Chodí, mluví a modlí se rychle, stále
hustý øetìz modlitebníkù, kteøí se vlní v po- pøedklonìni, zahloubáni, soustøedìni na text
Tóry a své okolí mistrnì pøehlíejí jako
hybu lehkých úklonù.
Pruh u Zdi je oddìlen mechicou. eny kulisu, nezbytnou, ale nepodstatnou. Kláke Zdi pøistupují z pravé strany, mui z levé. tivá chùze a tøpyt na nitkách faldovitých
Jsou tu chlapi ve sváteèních atech, èerných výstupkù plátì pøipomíná blesk, který se
jak granit, porcelánovì bílých koilích a sty- po køivkách jejich tìl spoutí jako po uzemlových kravatách, frajerským kloboukem òovacím drátu do lýtek potaených bílou
s pøedhnutým kiltem a botami vyletìný- punèochou.
A jsou tu chasidim, veselí chlapíci
mi jak ohlazená slída. Pùsobí vzneeným,
elitním dojmem. Není pochyb o tom, e to s odulými bøíky vyzaøující dobro, teplo
jsou idé micvot, dodrující pøikázání Tóry, a nìhu. A jsou tu i chajalim, vojáci. Ti se
a pøesto by mohli být úspìní bankéøi, byz- nemodlí. Dohlíejí. Jsou obepnuti do uniforem a vest s desítkami kapes. Pøes rameno
nysmeni, akademici
A jsou tu charedim, zboní, kteøí nosí mají samopal a ve vaku obuek. Jsou silní,
klobouk z medvìdí kùe i v tìch nejvìtích opálení a hrubí.
A je tu spousta en a ubreèených dìtí,
vedrech, posazený na temeni hlavy. Podobá se èapímu hnízdu na dlouhých komínech cicit jim vlají v bìhu za zadkem a stále nìco

Jeruzalém, Zeï náøkù.

Foto: Vojtìch Vlk.

jedí. A je tu spousta tajarim, turistù z Jemenu, nocrim i jehudim, køesanù i idù
z Francie, Holandska a Ruska. Nad Zdí se
z plochy chrámového pahorku houpou hlavy ospalých modøínù a zlatá kopule Omarovy meity, svaté místo modlitby pro
aravim a palestinajim, Araby a Palestince.
Kopule drádí svou majestátností, silou
a nedotknutelností.
Zemì se odklání od slunce stále víc
a víc a nastal èas pro odpolední minchu.
Kdokoliv mùe pøijít a pomodlit se spolu
s ostatními tuto modlitbu a vloit do ní pøání
o mír za Jeruzalém a celý Izrael, o alom olam,
svìtový mír pro jeho obyvatele, charedim,
chasidim, tajarim i chajalim, aravim i palestinajim, nocrim i jehudim.
n

NA PØÍTÌ
Osazení zemì zaslíbené
Hlavní skupina osadníkù pod vedením
Brighama Younga dosáhla údolí Velkého
Solného Jezera dne 24. èervence 1847. Prozkoumavi nìkteré jeho èásti, utáboøila se poblí City Creek, kde se dnes nalézá
støed Mìsta Solného Jezera. Odvedla
vodu této øíèky na okolní pùdu a tak se
této dostalo první umìlé vláhy. Takový byl poèátek umìlého zavodòování
bílými, anglicky mluvícími lidmi ve vyschlých krajinách Ameriky. Bylo zasázeno nìkolik jiter brambor a zdálo se,
e sama pøíroda pomáhá pøistìhovalcùm,
nebo prudká bouøe, doprovázena vydatným detìm, znaènì zavlaila pùdu.
Oné noci prùkopníci zpívali chvalozpìvy
Bohu, nebo jejich vùdce øekl, kdy poprvé uzøel tuto zemi: Toto jest ono místo!1
Od doby svého druhého vùdce Brighama Younga a dodnes mormoni tvoøí
vìtinu obyvatelstva amerického státu
Utah. V jeho hlavním mìstì Salt Lake
City, na místì vstupu mormonù do zaslíbené zemì, se budou ve dnech 8. 24. února 2002 konat zimní olympijské
hry. I to je dùvodem, proè jsme mormonskou Církev Jeíe
Krista Svatých Posledních dnù zvolili
za téma Dingiru
3/ 2001.
Poznámka
1 Sto let mormonismu, vydáno èeskoslovenskou misií Církve Jeíe Krista svatých posledních dnù
v Praze, bez udání letopoètu (1930?)
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Váená redakce!
V èísle 4/2000 mì velmi zaujal èlánek
pí Vìry Noskové Paranormální svìt èeských médií.
V názvu onoho èlánku mnì chybí slovíèko nìkterých. To protoe jsou média
a média. Zde jde spí o média se znaèkou
komerèní. Taková, která mají vydìlávat velké peníze na úkor kvality svého obsahu.
Jeden pøíklad za vechny  TV Nova
a její poøad Vìtírna. Diváci se nebudou
dívat na nudné faráøe, kteøí jim vykládají
nìco o Bohu. A protoe proíváme období
velkého zájmu o ve záhadné, dosud ne zcela
probádané, dozvìdìt se, co mì èeká v budoucnosti, proè jim nevyjít vstøíc. Jedna
mladá moderátorka, na jeden díl vdy tøi tzv.
vìtci, kteøí jsou také léèitelé, senzibilové
apod. Dùleitý je ovem výbìr nìkoho, kdo
si nechá vìtit. Výbìr tìchto hostí je rozmanitý. Populární herci, zpìváci a ovem
také politici. Moná, e p. senátor Fischer,
jetì teï pøemýlí, proè se nechal pøemluvit. tìstí, e mu nikdo nevyvìtil v budoucnosti krach jeho cestovky. Generální
øeditel TV Nova jistì sám tìmto blábolùm
nevìøí, ale sledovanost je pøednìjí. A tak
èeská komerèní média se iví také na lidech,
kteøí hledají cestu a tápají po pìinkách.
Z dopisu Leona Kollára,
Karviná, 18. 2. 2001
Následující dopis se týká èlánku Nový
zákon, staré otázky (Dingir 1/2000, str.
11-12). Redakci byl dán na vìdomí. Se souhlasem autora jeho èást uveøejòujeme.
Váená paní RNDr. Jana Øepová,
øeditelka odboru církví
Ministerstva kultury ÈR
Váená paní doktorko,
v rozhovoru, který s Vámi vedl pro èasopis
Dingir pan PhDr. Zdenìk Vojtíek, odùvodòujete pøevzetí urèitých prvkù nového èeského církevního zákona z obdobné rakouské
zákonné úpravy pøedpokladem, e tam byly
zvoleny na základì dlouholetých zkueností. Nevím, do jaké míry je Vám známo, e
dotyèný rakouský zákon ve své vlasti zdaleka není bez výhrad pøijímán. ...
Také bych se rád jetì vyjádøil k samotnému návrhu nového èeského církevního
zákona. Registrace na prvním stupni pøinese
základní výhodu, e církev èi náboenská
spoleènost mùe existovat pod vlastním
jménem s veøejnì uznanou vlastní strukturou, co dosud nebylo moné. Zdá se, e
práva na druhém stupni jsou skuteènì nad-
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standardní a nejsou nároková. Podle mého
soudu tomu tak úplnì není, protoe tato
práva jsou velice rùzná a týkají se rùzných
rovin náboenského ivota.
Tøeba uznání církevního sòatku jako
obèanského je opravdu nadstandardní a jeho odepøení neomezuje náboenskou svobodu. Stejnì neomezuje náboenskou svobodu skuteènost, e právnický subjekt na
prvním stupni není placen ze státního rozpoètu. V tomto pøípadì je vak poruena
náboenská rovnost, protoe pøísluníci
právnických subjektù prvního stupnì musí
chtì nechtì placením daní podporovat akreditované církve a náboenské spoleènosti,
i kdy jsou tøeba v rozporu s jejich vlastním
náboenským pøesvìdèením nebo programovì meninová náboenská pøesvìdèení
potírají. Toté se týká církevních kol. Vzhledem k tomu, e se tento problém má vyøeit
v dohledné dobì jinak a spravedlnìji, není
tøeba se jím zde dále zabývat.
S pøístupem do vìzení (popøípadì do vojenského objektu) sé to má opìt jinak. Vìzeò,
kterému je odpøena návtìva a duchovní
pomoc ze strany duchovního jeho vyznání
a který se tøeba musí spokojit s pomocí duchovního jiného vyznání, je omezen ve své
náboenské svobodì. Mají-li na duchovní
pomoc svého vyznání nárok vìzni náleející
akreditovaným církvím, mìli by obdobný
nárok mít vichni vìzni.
Nejzávanìjí problém osobnì vidím
v uznání èi neuznání mlèenlivosti duchovního vùèi zpovìdnímu tajemství. Má-li být
zpovìï tím, èím podle svého urèení je, musí
probíhat v atmosféøe úplné dùvìry. Vìøící
si musí být jist, e duchovní zachová mlèenlivost, at uslyí cokoliv. To patøí, podobnì
jako u lékaøe, k podstatì jeho povolání. Duchovní církve èi náboenské spoleènosti na
prvním stupni by v krajním pøípadì nemohl
dostát zároveò svým duchovním závazkùm
i ustanovením zákona. ...
S projevem úcty
Frank Peschel, faráø Obce køesanù
Praha, 18. bøezna 2001

vì skrytý, nevìdomý antisemitismus. Tøetí
id by mìl podezøení spíe na akademickou
povýenost, která události hodnotí pøedevím podle toho, jak rozsáhlou diskusi vyvolají. Ètvrtý id by Vás omlouval, e se
jedná o pouhou nedovzdìlanost v èeském
jazyce, která neví, e by se zde dala pouít
napø. vazba vinou holokaustu.
Ale vichni ètyøi by se asi po vychladnutí oprávnìných emocí shodli na názoru
pátém, e Vá èasopis, kdy u se chce pohybovat na tenkém ideologickém ledì, potøebuje i v jednotlivostech jetì daleko peèlivìjí redakèní práci.
S pozdravem (a i s uznáním, protoe Vá
èasopis je vcelku skvìlý)
Ale Wrana
5. dubna 2001

Podstatnou èást odpovìdi dr. Øepové Dingir otiskne v pøítím èísle.

Cena: 39,- Kè / 40,- Sk

Ohlas
Dingir 1/2001, str. 1, èlánek Fenomén idovství. Formulace: ...odtud je u jen malý krok
k otázce antisemitismu, která se díky tragickému holokaustu stala otázkou pro celou nai civilizaci.
První id by na vás rovnou podal trestní oznámení. Druhý id by v tom hledal prá-

DINGIR

èasopis o souèasné náboenské scénì
Èíslo 2/2001 vychází 11. èervna 2001
Vydává DINGIR, s.r.o.,
Jankovcova 31, 170 00 Praha 7
tel: 02/ 8387 2223; fax: 02/ 8387 2222
e-mail: dingir@dingir.cz
internet: www.dingir.cz
éfredaktor:
PhDr. Zdenìk Vojtíek
tel: 02/ 8387 2222
e-mail: vojtisek@dingir.cz
Redakèní rada:
Martina Dvoøáková, Jiøí Koubek
doc. Tomá Novotný
MUDr. Prokop Reme
doc. Ivan O. tampach
Fotografie na obálce: Vojtìch Vlk
Grafický návrh: Richard Bobùrka
Zlom: Zdenìk Vojtíek
Osvit: CDS - Petr Jandík
Tisk: VS ÈR, Praha 4
Objednávky a urgence:
SEND - pøedplatné, P.O. BOX 141
Antala Staka 80, 140 21 Praha 4
tel: 02 / 6100 6608; 6100 6609
fax: 02 / 6100 6563; e-mail: send@send.cz
http://www.send.cz
ISSN: 1212-1371
Registrace:
MK ÈR 7943 z 30.3.1998

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

Na svou pátou návtìvu do Èeské republiky pøijela sestra Marie Goretti, která má
v øímskokatolické diecézi Karvar na jihozápadì Indie na starosti sociální programy.
V paláci Charitas se 6. kvìtna setkala s nìkterými z rodièù, kteøí adoptovali na
dálku celkem 2 034 dìti z její diecéze.
Za finanèní pøíspìvek rodièù je dìtem zajitìno kolné, pomùcky do koly, strava
a v pøípadì sirotkù i ubytování. V programu Adopce na dálku praské arcidiecézní
charity se zatím podaøilo získat rodièe pro 3 293 dìtí z Indie, Litvy, Lotyska
a Chorvatska.
Foto: Vojtìch Vlk

POZVÁNÍ
A KONTAKTY

Dalí veøejné semináøe Spoleènosti pro studium sekt
a nových náboenských smìrù: 21. 9. 2001 a 26. 10. 2001
od 10 hodin v Pastoraèním støedisku praského arcibiskupství, Kolejní 4, Praha 6. Konference o pozitivním mylení
a Silvovì metodì v druhé polovinì listopadu v budovì
Husitské teologické fakulty UK, Pacovská 350/4, Praha 4.
Spoleènost pro studium sekt a nových náboenských
smìrù, Jankovcova 31, 170 00 Praha 7, hodiny pro veøejnost: ètvrtek 15,30 - 17,30, tel/fax: (02) 8387 2222, e-mail:
sssnns@volny.cz, internet: www.sekty.cz; poboèka Brno,
Gorkého 2, 602 00, hodiny pro veøejnost: pondìlí 16,00 18,00, tel: (05) 4124 8780, e-mail: sssnns.brno@post.cz;
Poradna o náboenských sektách, HTF UK, Pacovská
350/4, 140 00 Praha 4, tel.: (02) 433 386 nebo (02) 433
280, linka 37; Obèanská poradna Jihlava, Palackého 50,
Jihlava, úøední hodiny: èt 15,00 - 17,00, tel.: (066) 733
0164 nebo (0604) 928 733, e-mail: poradcex@centrum.cz.
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Pravdìpodobnì nejpopulárnìjí pøíznivec hnutí Grálu RNDr. Ján Zákopèaník zhodnotil svùj typický pozdrav Slunce v dui, známý z pøedpovìdí poèasí Èeské televize.

Gurukuly hnutí Hare Krna pouívají k výuce kromì
jiného i omalovánky s výjevy z Bhagavadgíty. Na
obrázku je bùh Krna jako vozataj bojovníka Arduny.
Ilustrace z knihy Bhagavad-gítá As It Is, Veda 1995

Výuka v gurukule reflektuje i protest oddaných Krny
proti zpùsobu, jakým se na Západì zachází se zvíøaty, pøedevím s kravami, které jsou v Indii uctívány.
Ilustrace z knihy Animal Factory, Veda 1994

Publikace pro výchovu dìtí
v gurukulách pøipravovalo
nakladatelství VEDA na Krnovì dvoøe v letech 1993 97. - K èlánku na str. 21-22.
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