JEDEN NÁROD
POD OCHRANOU BOÍ
Milo Mrázek
O Spojených státech amerických je moné hovoøit i jako o zemi extrémù
a paradoxù. (Jeden ponìkud jízlivìjí bonmot tvrdí, e jsou jak zemí neomezených moností, tak i nemoné omezenosti.) S paradoxem se setkáme
i v oblasti spirituální. Setkáme se s tvrzením, e americká spoleènost je nejmaterialistiètìjí na svìtì, ale jsou dùvody pokládat ji i za nejnáboentìjí.
V kadém pøípadì je Amerika, co se religiozity týèe, výjimeèná. Byla zaloena jako náboenský projekt, vlastnì hned nìkolik takovýchto projektù, a stále
v ní náboenské komunity hrají výraznou a nepostradatelnou úlohu. Druhé
èíslo letoního Dingiru chce ukázat nìkteré podoby a výsledky tìchto projektù.
Od samého poèátku americké kultury je zajímavým rysem náboenská
rozmanitost. Ovem zvlátì to platí o souèasné náboenské scénì, kdy se zde
setkáme s praktikováním naprosté vìtiny náboenství, která na svìtì existují
a mnoho náboenských smìrù zde má svùj poèátek. Je proto zøejmé, e se
mùeme vìnovat pouze zlomkùm náboenské tváøe této svìtové velmoci.
Úvodní èlánek M. Mrázka v tématu pøedstavuje Ameriku jako laboratoø,
v ní probíhá náboenský experiment, a v obecné rovinì sleduje paradigmatické promìny tváøe americké religiozity v Americe od jejího koloniálního
období a k souèasnosti. Motiv náboenského experimentu dále rozvíjí
slovenský politolog R. Èike, který se ve svém èlánku zabývá specifickým
vztahem státu a náboenství v Americe. I. O. tampach struènì vysvìtluje
pojem obèanského náboenství, který vystihuje religiózní aspekty amerického
vlastenectví. Americká religiozita udivuje neamerické pozorovatele od samého
poèátku. Nejstarí analýzu fungování amerického státu a spoleènosti uèinil
A. de Tocqueville, který si vímá toho, jak náboenská víra vytváøí demokratickou kulturu. Postøehy francouzského myslitele shrnuje ve svém èlánku
. Smolen a konstatuje, e jsou stále aktuální.
Amerika, to nejsou jen imigranti z Evropy a posléze z celého svìta, ale
také domorodé obyvatelstvo, které si dodnes uchovává své náboenské tradice.
Proto je drobný pøíspìvek V. Máchy vìnován také náboenskému svìtu
Indiánù. Patrnì nejvýznamnìjím projevem americké religiozity je evangelikalismus. Pod tímto oznaèením se ovem mùe skrývat leccos. Teolog
a religionista P. Hoek ve svém pøíspìvku uvádí pøehled rùzných zpùsobù
zacházení s tímto výrazem i jeho pomìr k dalímu pro Spojené státy významnému fenoménu - k fundamentalismu. Dùleitou souèástí amerického náboenského experimentu jsou komunitní spoleèenství radikálnì se odliující
svým ivotním stylem od okolní spoleènosti. Nìkteré z tìchto komunit, napø.
Amish, byly ji v Dingiru pøedstaveny. Z. Vojtíek ve svém èlánku pojednává
o tøech dalích: shakerech, Oneidì a Harmonii. Velký spoleèenský význam
mìla tzv. kontrakulturní hnutí, Jejím religiózním aspektùm se vìnují studenti
J. Motl a M. Novák. Do amerického Dingiru jsme pøizvali také americké
autory. S. Landres a R. Bolger ve svém èlánku popisují novou, postmoderní tváø amerického køesanství a idovství v podobì tzv. Objevujících se
hnutí.
S americkými náboenstvími se setkáme i v dalích rubrikách. V zahranièní
je to reportá teologa V. Bera ze salemského èernoského sboru, který patøí
k tzv. megasborùm (megachurches). Americkou náboenskou kulturu výraznì
spoluvytváøí mormonismus, kterému bylo pøed èasem vìnováno samostatné
téma Dingiru (3/2001). Recenzovaná kniha J. Krakauera Ve jménu nebes
ukazuje na stinnou, nelítostnou stránku tohoto bytostnì amerického náboenství.
n
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Religiozita je významnou èástí ivota Romù - jen jí porozumìt

BÙH
V IVOTÌ ROMÙ
Miroslav Pijáèek

Mezi Romy ve velké míøe pøeívá kastovní spoleèenský systém,
a to i pøes postupující rozklad tradièních hodnot vlivem majoritní spoleènosti. Jsou tedy ve své podstatì archaickým národem. Proto se u nich musíme dívat pøedevím na význam jejich
vztahu k Bohu a k boské moci jako takové, bez ohledu na dodrování konkrétních náboenských pøedpisù. Náboenství Romù se pak vnìjímu pozorovateli jeví jako symbióza køesanství, zvykù a obyèejù místního majoritního obyvatelstva
a rùzných povìreèných pøedstav pùvodních náboenství, pøinesených pravdìpodobnì z indické vlasti èi nasbíraných bìhem exodu.
Tím se víra mùe mezi jednotlivými romskými komunitami liit, a to i dost podstatnì,
zvlátì, pokud ijí v rùzných kulturních prostøedích.
Kadopádnì pro Romy Bùh je svrchovaná hodnota, nejvyí síla, ke které se èlovìk obrací, kdy mu jeho slabost nedovoluje
uskuteènit dobro, hodnoty a ideály.1 Je to
velký dobrý duch, který vechno stvoøil,
který øídí svìt i osudy lidí a zvlátì Romù.
Zná jejich problémy a tedy i pøíèiny jejich
jednání, a dobrého èi patného. Proto Bùh
tato jednání neustále omlouvá a má k Romùm (a Romové zase k Bohu) zvlátní pøátelský, ba a rodinný pomìr.
Jedná se o projev urèitých animistických,
ba a démonických praktik, které jsou etnografy, je se zabývají Romy, povaovány za
podstatu romského náboenství. Tyto praktiky, které jsou stále dost ivé mezi ji ojedinìlými, do urèité míry snad jetì uzavøenými2 romskými komunitami na Slovensku, se projevují ve svérázném romském
lidovém náboenství, plném povìr a magie.
Jedná se tak o synkretický komplex køesanských názorù a projevù vlastní víry
Romù, bìných tìsnì pøed rozpadem jejich
tradièních komunit.3
S ohledem na indický pùvod se dá pøedpokládat, e Romové si vzali s sebou i své
pùvodní náboenství. Romského exodu se
vak nezúèastnili romtí bráhmani, peèující
o duchovní ivot pøísluníkù ostatních kast.
Tím Romové vlastnì své náboenství ztratili. Význam tohoto netìstí je zøejmý, kdy
srovnáme romskou meninu s meninou
idovskou, která byla po staletí vystavena
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stejnì krutému pronásledování. idé jsou
národem Knihy a rabíny mìli vdycky s sebou.4
Podle loni zemøelé významné èeské romistky Mileny Hübschmanové si Romové
z Indie odnesli hinduistickou tradici, pøièem slovnì formulovaná nauka je pro nì
málo významná. itá religiozita, která je
podle Hübschmanové podstatnìjí ne uèení, je zakódována ve zpùsobu ivota, ve
zvycích a mravech, v postojích k pøírodì
a vlastní existenci, pospolitosti, v pohostinné otevøenosti, v upøímnosti a pokoøe, v obsahu nejrùznìjích tabu, v øádu vztahù mezi
mui a enami stejnì jako mezi rodièi a dìtmi, ve zpùsobu pøijímání autorit atd. 5
Umìjí se Romové modlit?
Pohled majoritní spoleènosti na religiozitu
Romù je po staletí pokøiven pøedstavou, e
Romové nemají náboenství. Ji v roce
1350 Ludolphus de Sudheim píe, e 
s Øeky jsou Øekové, se Saracény Saracénové. Daleko tvrdìji se o Romech v roce
1530 vyjadøuje tzv. Krantzius ve spise Saxonia, kdy tvrdí: Canino ritu degit: nulla
religionis illi cura: in diem uiuit (ijí na
zpùsob psù: nepìstují ádné náboenství:
ijí den ze dne).
Tyto názory v podstatì pøetrvávají podnes. Podporují je napøíklad i tvrzení, e
Romové nechodí do kostela nebo e se nedovedou modlit. To do urèité míry potvrzuje
i poznatek katolického knìze Jiøího Rouse,
e mnozí Romové si ani nedovedou pøedstavit, e kostol nie je iba pre bielych,
a tradièní romské pojetí také ke kostelu ne-

inklinuje: Doma jsem mezi svými, a tedy
i k Bohu blí. - Vìøící nepotøebuje kostel,
ani faráøe....6
Pro vyvrácení èi potvrzení tìchto názorù
je nutné se zamyslet nad zpùsobem, jakým
Romové komunikují s vyí boskou mocí,
tedy zda vùbec a jakým zpùsobem se Romové modlí. Modlitba je toti povznesení
due k Bohu nebo prosba k Bohu o vhodná
dobra7 a je významnou souèástí køesanské
tradice.
Tuté otázku si klade i Milena Hübschmanová (1999) a rovnou na ni také odpovídá. Modlitba je, kdy èlovìk promlouvá
s Bohem, kdy Bohu dìkuje, kdy Boha
o nìco prosí, kdy Boha chválí èi kdy Boha
oslavuje. V podstatì tak souhlasí s definicemi uvádìnými v Katechismu katolické
církve. Vzápìtí vak dodává, e ten, kdo se
opravdu modlí - to znamená, e neodøíkává
bezmylenkovitì Otèená - nemùe ne dát
tìmto výrokùm zapravdu. A je-li tomu tak,
pak se Romové modlí neustále, protoe
O Roma pes visaren kijo Del tosarastar di
rai (Romové se obracejí k Bohu od rána
do veèera).8
Svùj názor Milena Hübschmanová staví
na modlitbách kulturního prostøedí Indie,
odkud Romové vyli. Jedná se pøedevím
o mantry,9 krátké jednovìté formule vysílané k Bohu, resp. o bidamantry (dosl. semenné mantry), co mùe být pouze opakování boího jména. Dùleitou jejich souèástí
je vìdomí, e toto opakování znamená, e
chci zùstat ve vztahu s Bohem. Formalizovaných i neformalizovaných manter je v kulturnì-sociálním slovníku Romù obsaeno
velké mnoství. Co jiného ne mantry jsou
pøání: ochraòuj tì Pán Bùh, Bùh ti dej tìstí
a zdraví, dej ti Bùh otevøenou cestu. Takových pøání mají Romové bezpoèet, mnohdy
i na místì improvizovaných.10 Tyto modlitby
mají podle mínìní autorky zcela jinou formu
ne modlitby køesanské. Ovem i køesanství, a nejenom køesanství,11 zná velmi
krátké modlitby, které se svým charakterem
blíí mantrám. Uvádìná pøání, jak je
Hübschmanová cituje, jsou navíc témìø
totoná s bìnými pøáními a pozdravy
køesanskými. Pravdou je, e u majoritních
køesanù se z bìného ivota pomalu vytrácejí a navíc se stávají prázdnými, neitými
a vìtinou ji nic neøíkajícími frázemi.
Kostel, knìz, církev
Pøíèina neochoty Romù chodit do kostela
je naznaèena ji uvedenou citací Jiøího Rouse, e mnozí Romové nemohou pochopit,
 e kostol nie je iba pre bielych. To
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odpovídá romskému Rom
problému i pøi nízkém poètu
Romeha, gado gadeha
Romù, kteøí mìli odvahu se ke
(Rom s Romem, gádo s gádsvému romství oficiálnì pøihlásit.
em). Zde se dá opìt usuzoPøíslunost Romù k jednotlivým
vat na ité pozùstatky indické
církvím je tedy velmi obtíné
tradice. V Indii vlivem velké
specifikovat.
sociální distance v dùsledku
Kadopádnì lze konstatovat,
systému kast je docela bìné,
e duchovní aspekt romského
e pøísluníci jedné dátí neetnika je velmi silný. Bùh a víra
navtìvují chrámy urèené pro
v Boha pøes postupující rozpad
jinou kastu.12 Navíc k navátradièních hodnot Romù stále
zání bezprostøedního vztahu
hraje v jejich ivotì velkou úlos Bohem podle vìtiny Romù
hu. Spiritualita Romù a její konení kostel potøeba a vìøící
øeny by zasluhovaly samostatnou
Rom tudí nepotøebuje kostel
studii, která by mohla ukázat
ani faráøe. 13
jednu z cest, jak øeit romskou
Rómský øímskokatolický knìz Eugen Fejczo na pouti v Gaboltove
(1998).
Foto: Arne Mann.
Obecnì je knìz v pojetí
problematiku. Duchovní aspekt
Romù víc ne obyèejný èloromského etnika vak pomalu
vìk. Dokáe toti komunikovat s druhým je nejpøitalivìjí a nejpøijatelnìjí církev pøichází vniveè v prostøedí sekularizované
nepozemským svìtem, co mu zaruèuje pravoslavná. Uvádí dva dùvody. 16 První spoleènosti, a tím se vytrácí monost vyu Romù dostateènou vánost, i kdy témìø z nich je tvrzení, e na Balkánì ije vìtina tvoøit pomyslný most k pøekonání vzájemvdy se jedná o gádovského knìze. Celou Romù a 85% z nich se hlásí k pravoslaví. né, hluboce zakoøenìné nedùvìry. Neøadu úkonù pøi styku s vyí boskou mocí Dalím dùvodem je skuteènost, e øada dùvìry Romù k bílým, s nimi mají velmi
vak obstarávají nìkteré romské eny v rám- romských rodin v jeho rokycanské farnosti patné zkuenosti. Nedùvìry majority vùèi
ci vìtebné praxe.
vlastní pravoslavné obrazy, které pøivezli Romùm, v nich mnozí øádní obèané vidí
V ivotì Romù je ale velmi èasto zapo- jejich pøedkové z východního Slovenska. jen povaleèe, flákaèe a zneuivatele sociáln
tøebí slueb profesionálních obøadníkù, A tito pøedkové, kteøí pøili do Èech zhruba ních dávek.
pøedevím pøi zajitìní obøadù køtù, pohøbù, pøed padesáti lety, na východním Slovensku
Edièní poznámka
vymítání duchù, stvrzování pøísah atp. dávali pøednost obøadníku ruskému, tedy Èlánek vznikl pøepracováním jedné kapitoly diplomové maV tìchto pøípadech ji romské vìtkynì ne- pravoslavnému knìzi pøed katolickým. Tato gisterské práce Romové v èeské spoleènosti na poèátku tøetisíciletí, obhájené na Katedøe pastorální a spirituální
postaèují. Funkce knìze je tak nezastupi- itá tradice u jejich potomkù silnì pøetrvává tího
teologie Cyrilometodìjské teologické fakulty Univerzity Palactelná a Romové se musí obrátit na knìze dodnes. David Dudá tím nevyvrací, ale na- kého v Olomouci.
nacházejícího se v majoritním prostøedí. opak potvrzuje názor Jiøího Rouse, není Redakèní poznámka
Mnohdy ani nerozliují, ke které náboenské dokonce ani v rozporu s Evou Davidovou. Náboenství Romù bylo vìnováno téma èísla Dingir 1/2004.
instituci knìz náleí.14 Proto se také Ro- Na východním Slovensku je pravoslavná Poznámky
1 HÜBSCHMANOVÁ, M. Nìkolik poznámek k hodnomové podle Evy Davidové 15 matriènì hlásí církev velmi rozíøena a za minulého reimu
tám Romù. In: Romové v Èeské republice. Seity pro
k té církvi, která v prostøedí, kde ijí, je, èi byla podporována komunistickými úøady
sociální politiku, Socioklub 1999, str. 39.
2 Z dneního pohledu lze ji tìko hovoøit o skuteènì
pøevauje, a tak nepøímo potvrzuje výe ci- jako protiváha vùèi církvi øímskokatolické
uzavøených komunitách, nebo mocensko - socializaèní
tovaný výrok Ludolpha de Sudheim. Nutno a souèasnì byla náhradou za zakázanou
vliv majoritní spoleènosti a následný proces rozpadu
tradièních romských hodnot zasáhl ji i tyto komunity.
si ale uvìdomit, e v ádném pøípadì se církev øeckokatolickou. A podle Evy Da3 Srv. DAVIDOVÁ, E. Romano drom - Cesty Romù.
nejedná o projev bezcharakterního pøizpù- vidové se Romové hlásí k církvi, která v daUniverzita Palackého, Olomouc 1995, str. 123-137.
sobování se, ale o naplnìní jedné ze základ- né oblasti pøevauje. Vztah k Bohu, a tedy
4 ØÍÈAN, P., S Romy ít budeme - jde o to jak. Portál,
Praha 1998, str. 54.
i pøíslunost k urèité církvi je souèásti tradice
ních ivotních potøeb Romù.
5 Ibid str. 55. Autor zde zaznamenává svùj rozhovor
Pøíslunost Romù k jednotlivým církvím romské rodiny. To platí i pro Romy na
s M. Hübschmanovou.
6 ROUS, J. Romové - vhled do problému a monosti evanje opravdu rùzná, i kdy se dá vysledovat Rokycansku. V pøípadì dedukce o balgelizace. Brno 2002. (Text zveøejnìn na http://www.
urèitá tendence. Vzhledem k romské menta- kánských Romech mùe jít o pøizpùsobení
christnet.cz/magazin/clanek.asp?clanek=1296
7 Srv. Katechismus katolické církve, èl. 2590.
litì a silné zálibì v urèité okázalosti se zdá, se Romù náboenství gádovské majority,
8 HÜBSCHMANOVÁ, M. str. 40.
e Romy budou pøitahovat církve katolic- jako napø. na východním Slovensku.
9 Pojem mantry je pojímán i íøeji. Srv. napø. SKALICkého ritu více ne církve protestantské. TenOficiální údaje o pøíslunosti Romù ke
KÝ, K. Po stopách neznámého Boha. Trinitas, Svitavy
1999, str. 69.
to názor zastává napøíklad ji citovaný Jiøí konkrétním církvím scházejí. Výsledky
10 HÜBSCHMANOVÁ, M. str. 40.
Rous: Témìø vichni se povaují za katolíky. zveøejnìné Èeským statistickým úøadem po 11 Mezi muslimy je rovnì øada podobných pozdravù
a pøání.
K církvi je zøejmì mimo jiné pøitahují ho- sèítání lidu v roce 2001 vùbec neuvádìjí
12 Srv. HÜBSCHMANOVÁ, M. str. 41.
nosné obøady, barvy, vùnì. Jakákoli oslava romskou národnost v tabulce skladby vìøí- 13 Srv. ROUS, J., Romové - vhled do problému...
(i náboenská) bez kolektivu, tance a pití cího obyvatelstva podle náboenského vy- 14 Srv. HÛBSCHMANOVÁ, M. str. 41.
Srv. DAVIDOVÁ, E. . str. 123.
je pro nì neúnosná. Velmi se jim líbí bohatá znání a národnosti.17 Pøestoe se k romské 15
16 Srv. http://Romove.radio.sz/cz/clanek/20068.
kvìtinová výzdoba a rádi pøicházejí tam, národnosti pøihlásilo pouze 11 746 Romù, 17 Pøedbìné výsledky sèítání lidu, domù a bytù 2001.
Èeský statistický úøad. Praha 2001.
kde je mnoho lidí.
jedná se o pochybení státního úøadu. Právì
Ponìkud odliný názor má pravoslavný pro narùstající romskou problematiku mìly
Mgr. et Ing. Miroslav Pijáèek (*1952) je uèitelem
Arcibiskupského gymnázia v Kromìøíi.
knìz David Dudá, který tvrdí, e pro Romy být údaje zveøejnìné ÈSÚ relevantní tomuto
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Jezuitský øád letos slaví nìkolikerá výroèí

TOVARYSTVO
VÈERA A DNES
tìpán Smolen

Tovarystvo Jeíovo je dnes s témìø 20 tisíci èleny nejvìtím
øádem v øímskokatolické církvi a také jedním z nejviditelnìjích.
V èeském povìdomí se vak pøedstava jezuity pojí více s historií
ne s dnekem - mnohým na mysli nejspíe vytane vidina barokního chrámu, planoucích knih a neménì planoucích oèí
pátera Koniáe. Takováto karikatura, tradovaná od dob národního obrození a hojnì ivená za komunistického reimu, ukazuje ale jen výsek skuteènosti a notnì zkreslený. Hned nìkolik
letoních akcí pak mùe chybný obraz napravit.
Oslava jezuitských výroèí
Roku 2006 Tovarystvo Jeíovo po celém
svìtì slaví 450 let od smrti svého zakladatele
sv. Ignáce z Loyoly (1491-1556) a také výroèí narození dvou jezuitských svìtcù první
generace bl. Petra Fabera (1506-1546) a sv.
Frantika Xaverského (1506-1552), jen
proslul jako misionáø v Indii a Japonsku.
V èeských zemích se navíc pøipomíná pøíchod prvních dvanácti jezuitù do Prahy roku
1556. Pøi pøíleitosti tohoto nìkolikanásobného jubilea zorganizovala èeská provincie
øádu ve spolupráci s Katolickou teologickou
fakultou v Praze konferenci Bohemia Jesuitica.1 Vystoupilo na ní více ne sto pøednáejících z celého svìta.
Jezuité byli mezi 25. a 27. dubnem pøedstaveni v prostorách KTF UK z nejrùznìjích úhlù. Nejèastìji se hovoøilo o vìdì
a o kolství, tedy o dvou výsadních oblastech pùsobení øádu. Dalí tematické okruhy
byly spojeny s kulturou - s jezuitským divadlem, hudbou a výtvarným umìním. Pozornosti se dostalo té postavì sv. Ignáce a jeho
spiritualitì. Návtìvník se tak mohl setkat
s podrobným, akademicky seriózním a rozhodnì ne jednostrannì oslavným portrétem
Tovarystva v èeských zemích. koda jen,
e jezuitská souèasnost stála docela ve stínu debaty o starích dìjinách pøed rokem
1773.2
Druhou významnou událostí je výstava
Jezuité a Klementinum otevøená do 15.
èervna v prostorách bývalé klementinské
jezuitské koleje, dnení Národní knihovny.3
Mezi exponáty jsou k vidìní vedle knih
a dokumentù té obrazy, liturgické odìvy
nebo ukázky dobové techniky. Tovarystvo
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Ignác z Loyoly (1491-1556).

se zde pøedstavuje v celé íøi svých èinností
sahajících od zámoøských misií a k meteorologii. Je to úctyhodný poèin, avak stejnì
jako konference klade - z pochopitelných
dùvodù - dùraz spíe na dìjinný význam
jezuitù ne na vlastní náboenská témata
nebo na dnení situaci øádu.
Jezuité a jejich spiritualita
Kdo jsou vlastnì jezuité? Je vùbec moné
podat struènou odpovìï? Pøedevím jsou
øádem, jen klade dùraz na své aktivní pùsobení ve svìtì v duchu hesel být kontemplativní v èinnosti a nacházet Boha ve
vech vìcech. Ignác z Loyoly se pøi organizaci Tovarystva zamìøil na co nejúèinnìjí
slubu aktuálním potøebám øímskokatolické
církve; to jej pøivedlo napøíklad k oputìní
spoleèné chórové modlitby nebo jednotného
øádového odìvu. Vnìjí formy nemìly být
na pøekáku cíli, jím je úsilí o vìtí slávu

Boí (ad maiorem Dei gloriam).4 Také
hierarchická organizace øádu a skládání
zvlátního ètvrtého øeholního slibu být kdykoliv k dispozici papei pro úkoly kdekoliv
ve svìtì, jsou principy zajiující jezuitùm
vìtí operativnost. Jednotliví èlenové, vìtinou knìí, jsou k sobì vázáni spíe sdílenou spiritualitou Duchovních cvièení5 ne
spoleèným ivotem v komunitì - èasto jsou
toti nuceni pùsobit samostatnì v dalekých
krajích. Dùkladná intelektuální a duchovní
formace knìí má té tøíbit schopnost volit
svobodnì vìtí dobro s ohledem na situaci, ani by to bylo v protikladu se zvlátním slibem poslunosti. Øád je tak zvlátì
dobøe uzpùsoben k èinnostem spojeným
s misiemi, pastorací, vìdou a vyuèováním.
Souèasnost èeské provincie6
I z dneních 81 èeských jezuitù pùsobí
znaèná èást na støedních kolách a univerzitách, pøípadnì mezi vysokokolskou mládeí. Otec Ludvík Armbruster, jen strávil
nìkolik desetiletí jako misionáø a profesor
v Japonsku, je nynìjím dìkanem Katolické
teologické fakulty.
Dalí tradièní sférou èinnosti, jí se
jezuité i v souèasnosti vìnují, je poskytování
duchovních cvièení. V desetiletích po II. vatikánském koncilu se pak objevily také nové
dùrazy na ekumenický dialog a na pøednostní slubu chudým a spoleèensky vydìdìným.
První tendenci reprezentuje v èeském
prostøedí Centrum Aletti a pod nìj spadající
olomoucké nakladatelství Refugium, které
se orientuje zejména na stavbu mostù mezi
køesanským Západem a Východem.7 V Øímì pùsobící èeský jezuita kardinál pidlík
patøí ke svìtovým odborníkùm na pravoslaví. Druhá tendence je zosobòována otcem
Frantikem Líznou, nìkdejím chartistou
a disidentem, který se dlouhá léta vìnoval
pastoraci ve vìzeních a mezi Romy. Jezuité
také usilují o zlepení komunikace mezi
køesanstvím a souèasnou kulturou a spravují èeskou redakci Vatikánského rozhlasu.8
Øád je tedy dnes hojnì èinný, zároveò
se vak musí potýkat i s personálními problémy, je zpùsobila - tak jako v jiných øeholích - léta komunismu, ale té bouølivé porevoluèní roky, kdy do Tovarystva sice
vstoupili noví lidé, avak vìtinou nesetrvali.
Mladých, kteøí odeli, bylo vposledku více
ne tìch, kdo zùstali. 9
Jezuité ve svìtì
Jezuitská spiritualita nikdy nemìla blízko ke
kláterní odlouèenosti. Naopak, dùraz byl
a je kladen na pøizpùsobení dobì, místu
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i dané kultuøe. Platilo to pro zámoøské misie
bìhem novovìku a platí to i dnes, kdy jezuité mívají nejpropracovanìjí internetové
stránky a ochotnì vyuívají moderních médií. Sili se s podmínkami 21. století a snaí
se øímskokatolickou církev posouvat stejným smìrem.
Tento duch pokrokovosti a pøizpùsobení
byl posvìcen reformami II. vatikánského
koncilu. Léta následující po tomto koncilu
se vak zároveò stala pro Tovarystvo
dobou bolestného hledání identity a krize
vztahù s Vatikánem. Pnutí mezi reformou
a tradicí zpùsobilo v jezuitském øádu otøesy,
které jej v pokoncilních letech pøipravily
v Evropì a Severní Americe o nìkolik tisíc
èlenù.
Pøevládly spíe progresivní tendence.
Tovarystvo Jeíovo je dnes - pøedevím
v Asii - hlasatelem mezináboenského dialogu; ve Støední a Jiní Americe se jezuité
politicky angaují v boji za spravedlnost
a na Západì, hlavnì v USA, zase mnozí
pøedstavitelé øádu otvírají k diskusi otázky
knìského celibátu nebo sexuální morálky.
V tìchto sférách se jezuité nìkdy dostávali do napìtí se stanovisky Jana Pavla
II. Øád, jeho pøedstavitelé skládají zvlátní
slib poslunosti papei, se tak ocitl v ponìkud paradoxní situaci.
Spravedlnost se po XXXII. generální
kongregaci øádu v roce 1975 stala zøejmì

nejdùleitìjím heslem jezuitského slovníku.10 Jedná se o slovo, které se snadno
vysloví, které se vak nekoneènì tìko definuje nebo uvádí v praxi.11 Úsilí o spravedlnost má na jedné stranì podobu napøíklad
sluby uprchlíkùm, avak i kontroverznìjí
tváø, jí je teologie osvobození. Tento teologický proud klade dùraz na osvobozující
rozmìr køesanské zvìsti nejen ve vztahu
k høíchu, ale té k materiální bídì a politické
nesvobodì; v praxi se nechal inspirovat
marxistickou kritikou spoleènosti. Proti
nìkterým pøíli svìtským aspektùm tohoto
mylení se roku 1984 postavila vatikánská
Kongregace pro nauku víry v èele se souèasným papeem Josephem Ratzingerem.12
Aèkoliv vliv teologie osvobození v posledních letech ustupuje i v Latinské Americe,
otazníky ohlednì moných zpùsobù chápání
spravedlnosti zùstávají.
Ani mezináboenský dialog se neobeel
bez kontroverzí. Odvánìjí teologické koncepty jezuitských autorù byly zkoumány
Kongregací pro nauku víry kvùli moné
relativizaci køesanského nároku na pravdu
a obhajobì náboenského pluralismu.
V posledních letech se Kongregace kriticky
vìnovala jezuitùm A. de Mellovi (1998),
J. Dupuisovi (2001) a R. Haightovi (2003).
Té hojnì diskutovanou vìrouènou deklaraci Dominus Jesus (2000) obhajující mimo
jiné jedineènost øímskokatolické církve v dì-
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jinách spásy lze chápat jako jisté vyústìní
tìchto odsudkù.13
Na Západì, zvlátì v USA, se nìkteøí
jezuité stavìjí do opozice vùèi oficiálnímu
uèení církve v otázkách homosexuality,
celibátu nebo potratù. Jezuita P. Robert
Drinan byl v letech 1971-1981 èlenem Kongresu za Demokratickou stranu a obhajoval
zde práva en na interrupci.14 Otevøeným
pøístupem k oehavým teologickým a morálním otázkám je znám té velký jezuitský
týdeník America, jeho pøedchozí éfredaktor Thomas Reese odstoupil v dubnu
2005 právì v reakci na dlouhodobé spory
s Vatikánem.15 Tovarystvem stejnì jako celou církví ve Spojených státech v posledních
letech otøásly také sexuální skandály a problémy s homosexuální subkulturou uvnitø
øádu.16 Podle nìkterých pøíli levicové postoje jezuitù jsou té terèem kritiky konzervativnìjích katolických médií.17 V rámci
Tovarystva Jeíova se vak setkáme s celým spektrem názorù, z nich je tìké naèrtnout nezkreslený obraz a vyvozovat obecné
závìry. Situace øádu ve Spojených státech
jistì souvisí se specifickým stavem církve
v této zemi a spory nad místem øímského
katolictví v souèasném svìtì nejsou rozhodnì výsadou jezuitù - ti jsou jen více vidìt,
a to i proto, e je v jejich øadách vìtí poèet
intelektuálù. Je té dobré mít na pamìti, e
mezi témìø 20 tisíci jezuity roste podíl èlenù

Rozhovor s P. Frantikem Hylmarem, provinciálem jezuitù
V devadesátých letech u nás opustilo jezuitský øád mnoho mladých lidí. Dokázal byste øíci, jaké byly
pøíèiny takového odlivu? Je dnes ji situace jiná?
V osmdesátých letech vstoupila tajnì do øádu aspoò dvacítka muù, kteøí vystudovali teologickou fakultu
v Litomìøicích. Od roku 1991 do roku 1994 pak vstupovalo roènì asi devìt kandidátù. Ze vech tìchto
lidí dnes zùstala ne více ne tøetina. Pøíèiny? Velkou roli hrála hluboká promìna spoleènosti a církve.
V nové situaci se pùvodní motivace rozplývaly. Nadení vstupujících bylo èasto doprovázeno lidskou
nevyzrálostí. Svou roli sehrál také generaèní rozdíl. Starí jezuité nedokázali porozumìt mladým a ti zase
pøehlíeli to dobré, co jim starí nabízeli. Navíc jezuité ve svìtì od konce edesátých let promìnili tváø
øádu smìrem k vìtí osobní zodpovìdnosti a volnosti, co nìkteøí starí u nás neumìli docenit a mladí
pøehánìli. Ukázalo se, e ivot v øádu není snadný, e svìt s tolika novými monostmi silnì pøitahuje a e
mnozí nemají dost pokory a vytrvalosti. Domnívám se, e nìco podobného si proily i jiné øády i diecézní
semináøe. Od roku 1995 vstupuje ménì zájemcù, ale jsou vytrvalejí a jejich motivace je realistiètìjí.

P. Frantiek Hylmar.

Tovarystvo Jeíovo má povìst jakési papeovy armády, která je Svatému otci zavázána zvlátní posluností. Dnes se ale skoro
zdá, jako by mnozí jezuité autoritu církve doèista ignorovali. Není to vechno v rozporu se slibem poslunosti?
Teologie a spiritualita jako ivé disciplíny nespoèívají v opakování jednou vyøèeného a pøi hledání nových zpùsobù vyjádøení se
nìkdy dojde k závìrùm, které kongregace prostì nepovauje za vhodné. Za kadou odchylkou od uèení církve není nutno vidìt
opozici vùèi církevní autoritì. Poslunost jezuitù se týká pøedevím misií. V posledních letech na pøání Jana Pavla II. napøíklad
otevøeli semináø v Albánii, fakultu sociálních vìd v Kamerunu a zaèali pùsobit v Rusku. K dnenímu dni je asi devadesát jezuitù
biskupù. Veobecné a mocné pokoncilní víøení jezuity pochopitelnì také zasáhlo a protoe byli intelektuálnì zdatní, projevily se
jejich hlasy snad silnìji ne jiných. Døíve byli jezuité vìtinou osoèováni z nemyslící slepé poslunosti, a teï zase z pøíliného
rebelantství. Není prochu, aby na nìm nebylo pravdy trochu, ale z jednotlivých pøípadù, které se objevily v médiích, bych obecné
závìry o øádu nevyvozoval.
Pøipravil tìpán Smolen.
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z Jiní Ameriky a Asie, co jsou oblasti, kde
palèivé problémy církve bohatého Západu
nebývají na programu dne.
Jezuité zítra?
Hledání spoleèné identity v globalizovaném
svìtì bude pro obrovský organismus jezuitského øádu výzvou nepochybnì i v pøítích
letech. Otázky spojené s pojetím spravedlnosti, mezináboenského dialogu a vztahu
k církevní autoritì jsou nadále otevøené
a nelze èekat, e by byly brzy zodpovìzeny.
Na leden 2008 byla nicménì generálem øádu
Peterem Hansem Kolvenbachem svolána
generální kongregace, která bude pøíleitostí
pro diskusi o dalím smìøování Tovarystva
a o jeho prioritách ve 21. století.
n

Poznámky
1 http://www.bohemiajesuitica.cz/.
2 V tomto roce byl jezuitský øád papeem Klementem XIV.
pod rostoucím tlakem evropských velmocí zruen. K jeho
obnovení dolo roku 1814.
3 Viz stránky Národní knihovny: http://www.nkp.cz/pages/
page.php3?page=jezuiti.htm.
4 Heslo (Omnia) ad maiorem Dei gloriam je jedním ze
støedobodù jezuitské spirituality a té v podobì zkratky
AMDG se s ním setkáváme v dokumentech a na místech
s øádem spjatých.
5 Tato pøíruèka ke ètyøem týdnùm meditací nad lidským
høíchem a nad ivotem, utrpením a vzkøíením Jeíe
Krista je nejdùleitìjím spisem sv. Ignáce a patøí mezi
základní texty køesanské spirituality.
6 http://www.jesuit.cz/.
7 http://www.aletti.cz/; http://www.refugium.cz/.
8 http://www.radiovaticana.cz/.
9 Viz rozhovor s P. Vojtìchem Suchým, SJ: Co se týèe
budoucnosti, jsem optimista, in: Bulletin Jezuité,
5/1999 (http://www.jesuit.cz/bulletin/?rok=1999&cislo=
5&clanek=rozhovor).
10 Viz 4. dekret kongregace: Our Mission Today: The
Service of Faith and the Promotion of Justice (http://
www.creighton.edu/CollaborativeMinistry/our-missiontoday.html).
11 Jonathan Wright: The Jesuits. Missions, Myths and Histories, Harper Collins, London, 2005, s. 263.
12 Instruction on certain aspects of the Theology of Liberation (http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19840806
_theology-liberation_en.html).
13 Dokumenty Kongregace pro nauku víry: http://www.
vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/doc_doc_
index.htm.
14 http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Drinan.
15 Stránky èasopisu: http://www.americamagazine.org/.
16 Napø. èlánek Paula Shaughnessyho, SJ: Are the Jesuits
Catholic? (http://www.weeklystandard.com/Content/
Public/Articles/000/
000/001/295pzsns
.asp ?pg=1).
17 Napø. èasopis
First Things
(http://www.
firstthings.
com).

tìpán Smolen (*1983) studuje religionistiku na Filozofické fakultì Univerzity Karlovy v Praze.
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Záitek s americkým køesanským sborem Salem Baptist

MOC I VÍRA
V SALEMU
Viktor Ber

V létì 2005 jsem se zúèastnil studijního pobytu ve Spojených
státech poøádaném ve spolupráci s Wheaton College (Chicago,
Illinois). Jednou z nezapomenutelných kulturních událostí byla
návtìva èernoského megasboru Salem Baptist Church of
Chicago.
Nae skupina se záhy rozpustila v èerJi pøíjezd naí skupiny (minibus bílých
Amerièanù a Evropanù) byl poznamenán ném moøi, zaèíná bohosluba. Od zaèátku
lehce komickou situací. Poøadatelská sluba do konce je ve perfektnì zorganizováno.
na parkoviti (2 120 parkovacích míst) Vude poøadatelé a jakási ochranka se
nejprve vzhledem k naemu neèernoskému sluchátky na uích. Bìhem bohosluby nám
vzezøení pøedpokládala, e jsme k nim za- èernoské tetièky prùbìnì nabízejí
bloudili omylem, a ochotnì nám radila, jak navlhèené hygienické kapesníky, i kdy
zase odjet pryè. Jejich pochybnosti rozptýlil budova je samozøejmì klimatizovaná.
ná øidiè a vedoucí v jedné osobì, zapar- Vude èistota a poøádek.
Jako témìø jediní bìloi v nìkolikatisíkovali jsme a vydali se smìrem ke kostelu.
Budova to byla vskutku impozantní. covém èerném shromádìní se vyjímáme
Zbrusu nová (otevøená 3. èervence 2005, opravdu zajímavì. Druhou podobnou
dva týdny pøed naí návtìvou). Jméno: skupinou je táb místní televizní spoleènosti.
House of Hope, neboli Dùm nadìje. Ji Ten zde není náhodou, v prùbìhu shrosamotná èísla popisující budovu jsou pù- mádìní se dozvídáme více k dùvodùm jeho
sobivá: 10 500 míst k sezení, 100 dámských pøítomnosti. Jedná se skuteènì o pikantní
a 78 pánských toalet, tøi plnohodnotná záleitost.
Právì v týdnu pøed touto nedìlí policejní
basketbalová høitì, ozvuèení v cenì 1,4
miliónù dolarù... K èervenci 2005 byl hlídka v Chicagu zastavila pastora tohoto
udáván poèet 20 000 èlenù tohoto obøího èernoského megasboru, reverenda Jamese
T. Meekse. Dolo k jakémusi incidentu, pøi
sboru.
Bill Hybels
je inspirátorem hnutí tzv. megasborù (seeker churches,
viz rámeèek na protejí stranì) a zakladatelem prvního
z nich, sboru Willow Creek v obvodu South Barringtonu
na pøedmìstí Chicaga ve Spojených státech.
Bill Hybels (*1952) se narodil v rodinì úspìného
obchodníka se zeleninou. Po studiích sice pøevzal otcùv
podnik, ale brzy se tohoto místa vzdal. Ve dvaceti se
pøidal ke køesanskému misijnímu projektu svého pøítele
Davea Holmboa. Pøi setkáních tìchto mladých lidí se hrál køesanský rock, pøipravovalo
se drama s duchovní zvìstí a zaznìl krátký a praktický výklad Bible. Na tomto základì
vzniklo roku 1973 Son City, støedisko køesanské misie pro mláde, a zaznamenalo
velký úspìch - za rok bývalo na pravidelných setkáních ji tisíc návtìvníkù.
Misijní práci mezi mladými Hybels i Holmbo brzy opoutìjí a zakládají vlastní sbor,
pozdìji zvaný Willow Creek Community Church. Holmbo se vìnoval pøedevím hudbì, dramatu a dramaturgii bohoslueb, Hybels kázání. Vliv na podobu nového sboru
mìl Gilbert Bilezikian, profesor biblistiky, jeho dùrazem byla komunita vìøících,
a Robert Schuller, známý kazatel, který byl ale èasto kritizován pro rozmìlòování
køesanství v populární psychologii. Hybelsovo spoleèenství si prolo v letech 19781981 krizí (na jejím zaèátku Holmbo odeel), pøesto je jeho vzrùst a vliv mimoøádný.
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kterém se pastor Meeks údajnì choval
ponìkud nestandardnì (ani by vak poruil
psané zákony) a policisté s ním zacházeli
ponìkud razantnìji. To si vak nabìhli,
nebo reverend James Meeks je zároveò
senátorem v zastupitelstvu Státu Illinois.
Výsledkem byl skandál, který právì do
tohoto nedìlního shromádìní pøiel osobnì
vyehlit nejvyí pøedstavitel chicagské policie s poèetným doprovodem vysokých
policejních úøedníkù Chicaga. A tak televize
pilnì toèila a my naslouchali politicky
korektní a omluvné litanii milého (bílého)
náèelníka policie, následnì pak i neménì
korektnímu, ale o poznání asertivnìjímu
proslovu èernoského reverenda. Ten ujistil
své èerné bratry a sestry, e bude maximálnì
bojovat proti jakékoli rasové diskriminaci
a e se jakoto senátor zasadí o zavedení
kartièky práv a povinností pro kadého
øidièe, aby tak bylo jasné, jak se v pøípadì
policejní hlídky má øidiè (rozumìj èerný
øidiè) chovat, aby nevyvolal incident a nebyl
policií ikanován.
Tento omluvný výstup policejního náèelníka a následný proslov reverenda vyvolal
v naí skupinì pøi zpáteèní cestì velikou diskuzi. Jednalo se v pøípadì pastora Meekse
o ikovnou politickou agitaci, nebo o krásný
pøíklad boje za spravedlnost v duchu bible?
Mìlo, nebo nemìlo se to øeit v kostele,
v prùbìhu nedìlní bohosluby? A znovu:
Kdo je vlastnì ten kazatel? Je moné, e
celý incident s policií vyvolal zámìrnì? Jak
to, e kvùli nìmu napochodovalo osobnì
celé vedení policie mìsta Chicaga? Dostavili
se vzhledem k velikosti sboru, v zájmu pre-

vence rasových nepokojù, kvùli senátorské
funkci pastora? Nebo se jednalo o bìný
projev sluebného chápání funkce veøejného
èinitele, který se cítí pøirozenì odpovìdný
za pøehmat svých podøízených?
Na stránkách sboru je reverend Meeks
charakterizován jako dynamický kazatel,
mocnì pùsobící kazatel a uèitel. Dynamicky rozhodnì pùsobil. Jak v odpovìdi
na øeè policejního náèelníka, tak i ve
vlastním kázání. Základem pro zvìst byl text
z Markova evangelia (8,29), ve kterém se
Jeí ptá uèedníkù: A za koho mì pokládáte vy? Pastor Meeks v nesmírnì emotivním projevu uèinil z této otázky ústøední
bod pro své posluchaèe: Za koho pokládáte
Jeíe? Odpovìdí na tuto otázku se sami
pøedstavujete, odpovìdí sami urèujete, kým
jste ve vztahu k Bohu.
Nelo ale pouze o tuto jistì dùleitou
otázku. Opravdovým záitkem byl pøednes
pastora Meekse. Kázal, volal, zapøísahal.
Pøecházel od apelù na své posluchaèe do
zpìvu, od zpìvu k modlitbám. V okamiku
gradace pøednesu, kdy se kazatel dostával
témìø do transu, zaèala jeho slova podbarvovat hudba, zejména rytmická sekce hudební skupiny. Nezdálo se vak, e by lo
o zcela volnou improvizaci. Mìl jsem spíe
dojem, e spád shromádìní (vèetnì kázání)
je veden víceménì jasnou strukturou a dramaturgií.
Posluchaèi samozøejmì reagovali velice
ivì, hlasitì kazateli pøitakávali, povzbuzovali jej v prùbìhu kázání výkøiky a povzdechy. Kdy se
zpívalo, nadenì zpívali vichni,

kdy vystoupila
mláde s taneèním
èíslem (perfektnì
podaným), obecenstvo jim nadenì aplaudovalo.
Salem Baptist
Church je megasbor a návtìvník
Reverend James
T. Meeks.
si je toho vìdom.
http://
Nejednalo se rozwww.sbcoc.org/
hodnì o intimní
duchovní zkuenost. Pøesto jsem byl pøíjemnì pøekvapen pøátelským a nenuceným
chováním naich sousedù v øadì vedle nás
i za námi, které vak ani na okamik nepùsobilo vtíravì èi nepøirozenì. Pozice kazatele je zøejmì zcela jedineèná - má osobní
ochranku, sbor se navenek prezentuje jeho
osobou kazatele (viz webovou prezentaci1),
kazatel má dle informací naich prùvodcù
ve vedení sboru naprosto dominantní pozici,
jeho sebevìdomé a razantní vystupování
pùsobilo na Evropana zvlátnì, sbor vak
právì toto oèividnì od svého vùdce oèekává. Velmi rád bych tuto zkuenost pøítì
porovnal s návtìvou meního èernoského
sboru.
n

Poznámka
1 http://www.sbcoc.org
Viktor Ber, Th.D., (*1972) je uèitelem na Evangelikálním teologickém semináøi v Praze.

Salem Baptist Church
je jedním z tzv. megasborù nebo té tzv. sborù hledaèù (seeker churches). Je
souèástí dnes u mezinárodnì rozvinuté sítì podobných protestantských
evangelikálních samostatných sborù, její instituèním zázemím je Willow
Creek Association. Tato organizace sdruuje více ne pìt tisíc velkých sborù.
Základní ideou tìchto sborù je pøesvìdèení, e nekøesané mají poznat
køesanství v jejich vlastním prostøedí, tedy mimo náboenské tradice, které
je odrazují. Tyto sbory jsou tedy primárnì urèeny tzv. hledaèùm, lidem, jim
není náboenství lhostejné, ale kteøí se nedokázali ztotonit s ádnou církví
a jejím kulturním dìdictvím. Této ideji je ve podøízeno: jedná se velmi dobøe
zaøízené komplexy budov, které nemají ádný architektonický odkaz ke
køesanským symbolùm, zato v nich jsou konferenèní sály, tìlocvièny, kavárna,
knihovna a knihkupectví, místnosti pro matky s dìtmi i herny, øada kluboven
apod. Hudební produkce, dramata a celá dramaturgie bohoslueb je na pièkové profesionální i technické úrovni.
První a doposud vzorový sbor hledaèù, Willow Creek, poøádal 12. 10. 1975 první bohoslubu v divadle Willow Creek Theatre.
Bìhem jednoho roku vyrostl na tisíc èlenù a roku 1981 otevøel moderní centrum u Chicaga. V souèasnosti toto stále moderniozované a pøistavované centrum navtíví v nedìli pøi bohoslubách celkem asi 18 tisíc lidí. Setkání pro hledaèe jsou typická mnoha
druhy kreativní zábavy, hravostí, nápady i emocemi. Kázání obsahuje øadu obrazù ze ivota a zjevnì chce køesanství pøedstavit
atraktivnì, a dokonce provokativnì. Praktukující køesané se pak bìhem týdne setkávají v mnoství skupinek podle vìku, stavu,
povolání, zájmù, potíí apod. Velmi rozvinuté jsou i podpùrné sociální systémy nebo práce s dìtmi.
Oba rámeèky: Zdenìk Vojtíek.
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Od puritánské teokracie k náboenskému pluralismu

AMERICKÝ
SVATÝ EXPERIMENT
Milo Mrázek

Gilbert K. Chesterton charakterizoval Amerièany jako národ s duí církve, aby tak odkázal
na jednu dùleitou, jednìmi cenìnou, jinými vysmívanou, pro vnìjího pozorovatele vak tìko
pochopitelnou stránku kultury této svìtové velmoci. Tím je výrazný vliv náboenství na ivot
spoleènosti i státu, èím se výraznì odliuje od jiných vyspìlých státù západní civilizace. Od
dob, kdy anglický spisovatel pronesl svá slova, uplynulo mnoho desetiletí, ale alespoò ze
statistického hlediska národ zùstává stále religiózní. Podle nìkterých sociologických etøení
dokonce pøíslunost k náboenským organizacím stoupá a za nìjak náboenské se povauje
a 90% Amerièanù. I podle tìch skeptiètìjích výzkumù témìø 30% Amerièanù kadý týden
dochází na bohosluby. Mnohé výzkumy udávají èíslo podstatnì vyí. Náboenské organizace
se ve srovnání s jinými institucemi dlouhodobì tìí nejvyí dùvìøe. To ve vak odkazuje
i k urèitému paradoxu, protoe pro mnohé je pojem American Way of Life spojen spíe
s materiálním konzumem. Nìkteøí - v Americe i mimo ni - o Americe hovoøí dokonce jako
o nejmaterialistiètìjí zemi na svìtì.1
Dvì mìsta nového Izraele
grim Fathers). V roce 1620 pøipluli z Ho- dì.2 Tato smlouva pøipomínala Lockovu
Od samého poèátku Spojených státù a do landska na lodi Mayflower. Jetì na palubì teorii spoleèenské smlouvy, ale pøedevím
dneka se v souvislosti s americkou kultu- lodi uèinili nìco velmi významného, a sice starozákonního pojetí smlouvy mezi Hosrou a politikou hovoøí o experimentu, nebo smlouvu o uspoøádání vztahù v nové osa- podinem a jeho vyvoleným lidem. Jak
lépe o experimentech, kdy jedním
konstatuje Paul Johnson, výjiz nich je i ten náboenský.
meèný na této smlouvì z MayAmerickou kulturu tedy mùeme
flower byl fakt, e ji neuzavíral
chápat jakou jakousi laboratoø.
sluebník se svým pánem, ani lid
Asi první, kdo tuto metaforu
s králem, ale skupina podobnì
v souvislosti s americkou religiosmýlejících lidí s kadým jedzitou pouil, byl William Penn,
notlivým èlenem, pøièem svìdkterý o svém projektu v kolonii
kem a symbolickým spolusignanesoucí jeho jméno, hovoøil právì
táøem dohody byl Bùh.3 Piljako o svatém experimentu.
grims Fathers se toti sami
Budeme-li v této metafoøe pochápali jako Bohem vyvolený
kraèovat, mùeme u na poèátku
a vedený lid, a zemi, kam pøirozliovat laboratoøe minimálnì
pluli, chápali v biblickém smysdvì: V první - puritánsko-teokralu jako zaslíbenou, kde bude
tické - se bude experimentovat
moné v èistotì realizovat pravé
s mìstem na hoøe. Liberální lakøesanské ideály.
boratoø pak bude testovat mìsto
Novoplymouthtí kolonizábratrské lásky.
toøi patøili k radikálnímu proudu
Poèátky americké kultury vypuritánù, tzv. separatistù, kteøí
rùstají z pùdy puritánské spise od anglikánské církve jako
rituality. Právì bojovníkùm za
nereformovatelné oddìlili. Naèistotu anglikánské církve,
proti tomu druhou vlnu puritánkteøí pro svou horlivost a nekomského osidlování Nového svìta
promisnost museli opustit svou
tvoøili kongregacionalisté. Ti nevlast, aby nalezli novou v Novém
chtìli církev opustit, ale oèistit.
Byli vedeni Johnem Winthrosvìtì, se podaøilo vybudovat
pem, který bývá nìkdy oznaèojedny z prvních úspìných koV Severní Americe bylo více ne v jiných zemích náboenství
vdy také cestou k úspìchu: ebøík k plodùm Boí pøízeò,
ván jako první velký Amerilonií: New Plymouth a Massabohatství, vliv, dobré svìdomí, úspìch apod. je tvoøen
èan. Ten na lodi Arbella pronesl
chusetts.
podpìrami mravnost a èest a stupni píle, trpìlivost,
slavné kázání, ve kterém starý
Zakladatelé té první veli do
odvaha, spoøivost a dalími. Obraz z roku 1875 visíval
v nedìlních kolách i v domácnostech.
kontinent oznaèil za duchovnì
dìjin jako Otcové poutníci (Pil-
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mrtvý a pøíchod svých souputníkù pøirovnal
k exodu Izraelitù z Egypta. Pro svùj program pouívá novozákonní symbol mìsta
na hoøe (Evangelium podle Matoue 5,14).
Amerika je zaslíbenou zemí pro nový Izrael,
odkud se bude íøit svìtlo do celého svìta.
Teokratický Winthropùv reim byl silnì
autoritáøský. Puritánský vùdce poadoval,
aby komunita po vech stránkách dokazovala to, e je Bohem vyvolená. Nerespektování církevních pravidel a nemravnost se
pøísnì trestaly. Brzy dochází ke konfliktu
s nonkonformisty, kteøí poadovali osobní
svobodu ve vìcech víry a kladli dùraz na
osobní proitek vztahu s Bohem. V kontextu napìtí, které v kolonii vládlo, byly
16. 5. 1637 uspoøádány první volby, jejich
výsledek teokratický reim utvrdil. Nonkonformisté byli nuceni komunitu opustit.
Nejvýznamnìjí z nich byl Roger Williams, který se dostal do sporu s vedením komunity a opoutí ji jetì pøed zmínìnými
volbami. Na místì, které koupil od indiánských kmenù, zakládá osadu Providence
(prozøetelnost), která se stala základem
nové kolonie Rhode Island. Williams byl
separatista nejen ve smyslu oddìlení se od
anglikánské církve, ale i ve smyslu prosazování oddìlení svìtské vlády a náboenství.
Na rozdíl od Winthropa, jemu lo o svobodu pro realizaci puritánského programu,
chce svou osadu postavit na svobodì náboenství pro vechny, dokonce i pro nekøesany. Williams, který vlastnì uvádí na
americkou scénu baptistické hnutí, se øídil
zásadou, e pravda nemùe být ohroena
ádnou lí, a není tedy dùvod ji zakazovat.4
Tento liberální projekt byl schválený nejdøíve anglickým parlamentem, v roce 1663
králem Karlem II.
Podobnì v duchu náboenské svobody
zakládá ji zmínìný W. Penn kolonii
s hlavním mìstem Filadelfie, tedy mìstem
bratrské lásky. Penn primárnì myslel na své
v Británii utiskované kvakerské souvìrce,
ale od poèátku zval na své území lidi rùzného vyznání, aby zde v bratrské atmosféøe mohli ít podle svého svìdomí. Podobnì jako Williams usiloval Penn také jako
jeden z mála kolonistù o dobré vztahy
s pùvodním obyvatelstvem.
Dalí experiment se odehrával v kolonii
Georgie, kterou její zakladatel James Oglethope chtìl vést v duchu humanistických
osvícenských ideálù. I kdy Oglethope
nedokázal svùj projekt uskuteènit a zabránit
otroctví, osvícenství se výraznì podílelo na
vzniku americké ideje. Byli to osvícenci,
kteøí stáli v èele americké revoluce, ve které
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ovem nejvíce bojovali právì pøísluníci
denominací vzelých z puritánské tradice,
na rozdíl od anglikánù èi kvakerù. Dolo
zde tedy ke spojenectví, které se mùe jevit
dosti paradoxním. Ve spojenenctví byla na
jedné stranì puritánská ideologie, která
hlásala naprostou lidskou zkaenost a nehodnost v oèích pøísného Boha, který si jedny vyvolil ke spáse, a jiným urèil vìèné
zavrení.5 Na druhé stranì spojenectví byli
stoupenci osvícenských mylenek o pùvodní
dobrotì èlovìka zdùrazòující jeho schopnost vytváøet lepí spoleènost, ne je ta ve
starém svìtì.6 Osvícenci nali své institucionální vyjádøení v podobì zednáøských
lóí. 52 z 56 signatáøù Prohláení nezávislosti byli zednáøi.7 Zednáøská symbolika
tvoøí významnou souèást americké národní
ikonografie, kterou nalezneme napø. na dolarových bankovkách. Pøes zásadní rozdíly
se vak kalvinisté a osvícenci v nìkterých
idejích setkali. Vedle demokracie to bylo
pøedevím pøesvìdèení o zvlátním poslání
Ameriky.
Americký národ a duchovní probuzení
Puritanismus i osvícenství tak spoleènì
pøipravily pùdu pro americkou revoluci,8
která byla dobovì popisována jako náboenská událost.9 Tomu ovem pøedcházelo
dìní oznaèované jakoVelké probuzení.
Dolo k nìmu v situaci, která výraznì postrádala náboenský zápal prvních puritánských osadníkù. Dùvody této zmìny

vystihl na poèátku 18. století moná nejvýraznìjí americký myslitel své doby Cotton Mather z massachusettské kolonie. Vidí
je v tom, co pozdìji Max Weber vyjádøil
svou teorií vzniku ducha kapitalismu
z protestantské etiky. Pùvodní puritánská
mravnost zdùrazòovala disciplinovanost,
osobní odpovìdnost a tvrdou práci. To se
stalo poèátkem ekonomického úspìchu.
Náboenství dalo vzniknout prosperitì
a dcera zabila matku, stýská si Mather
a pøidává svou obavu z nebezpeèí, e oèarováni tímto svìtem zapomenou lidé na úèel
své cesty do divoèiny.10
K opìtovnému náboenskému zápalu
ovem dolo - díky charismatickým kazatelùm, kteøí putovali napøíè koloniemi a pøi
masových kázáních se snaili probudit
v lidech touhu po pokání a osobním setkání
s Kristem jako spasitelem. Historicky významným se vak toto hnutí stalo svými
svìtskými kulturními dùsledky, které vytvoøily atmosféru vhodnou pro vznik a realizaci revoluèních mylenek. Probuzení toti
na jedné stranì posílilo individualismus, na
stranì druhé vìdomí jednoty národa a vyvolenosti.
Po úspìném boji za nezávislost spoleènost nastoupila separatistickou cestu
vztahu mezi státem a náboenstvím. Ústava
Spojených státù, pøesnìji její První dodatek,
stanovuje, e stát nesmí ádné náboenství
podporovat, a zároveò nesmí omezovat
svobodu náboenské praxe. Text tohoto

Satirická rytina z poèátku 18. století ukazuje puritánský zpùsob trestu za mení
provinìní. Nohy v kládì znamenaly nejen nepohodlí, ale také pokoøení a výsmìch.
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dodatku11 a jeho praktická aplikace dodnes,
èi moná právì dnes, pùsobí øadu sporù.12
Na poèátku 19. století, po dalím náboenském ochlazení, dochází k novému náboenskému probuzení. Jedním z jeho
výsledkù byl i vznik mnoha nových denominací v rámci tradièního protestantismu èi
ke vzniku nových náboenských hnutí, pøedevím mormonismu, uèednického hnutí,
køesanské vìdy aj. V tomto smyslu tedy
dolo k jakémusi rozdrobení národa. Nicménì zároveò posílil vliv køesanství jako
takového. To se odrazilo pøedevím ve
veøejném kolství, ve kterém v souladu
s ústavní separací náboenství a státu
nemohlo být vyuèováno náboenství podle
uèení konkrétní denominace, ale naopak se
prosadilo vzdìlávání podle jakéhosi
základního protestantismu, které bylo
zaloeno na výuce Bibli, spoleèných modlitbách apod.13

Protestantské paradigma
Ve sledování výsledkù amerického náboenského experimentu se nyní zamìøme na
vytváøení kolektivní identity v íøi celého
národa, tedy toho, kdo je povaován plnì
za Amerièana, a kdo patøí mezi ty druhé.
Zatím jsme sledovali, jak je americká kultura
formována protestantismem. Mùeme tedy
hovoøit o protestantském paradigmatu.14
Amerièané jsou rozdìleni do mnoství denominací a sekt, ale co je spojuje, je spoleèné
protestantské dìdictví. Ti, kteøí jej nesdílí,
nejsou povaováni plnì za Amerièany. Ti,
kteøí za nì povaováni být chtìjí, o to musejí
bojovat. Jde pøedevím o poèetnì významné
komunity katolické a idovské, které se
mnohdy setkávaly s velkým nepøátelstvím,
mající nìkdy charakter i organizovaného
fyzického násilí. Vzpomeòme napø. protikatolickou kampaò, na ní se podílela
významná osobnost Druhého velkého probuzení Lyman Beecher (otec Harriet Bee-

cher Stoweové, autorky bestselleru Chaloupka strýèka Toma). V roce 1834 po jeho bouølivém proslovu pøíznaènì nazvaném
Ïábel a øímský pape dolo ve státì Massachusetts k fyzickému útoku na katolickou
komunitu vèetnì zapálení klátera vorilek.15
Amerika nejenom protestantská
Zmínìným odmítaným komunitám se vak
stále více daøilo prokazovat, e mohou být
pøijati do hlavního proudu americké spoleènosti. Katolíci napø. horlivou sociální
èinností èi úèastí ve svìtových válkách.
Právì v ideovém kontextu II. svìtové války
se zaèíná hovoøit o boji za nikoliv pouze
protestantskou, ale idovsko-køesanskou
civilizaci, kterou mají USA ztìlesòovat
a ochraòovat. Ti, kteøí hrají hlavní roli
v americkém náboenském experimentu, ji
nejsou pouze pastoøi, ale také knìí a rabíni.
Jako televizní diváci jsme mohli být svìdky

Náboenský svìt Indiánù
O ivotì a náboenství amerických domorodcù pøed pøíchodem Evropana nevíme témìø nic. S jistotou mùeme øíci jen
to, e Severní Amerika byla osídlena
nejménì 30 tisíc let pøed pøíchodem
prvních Evropanù. Do roku 1492 ilo na
tomto území nejménì 300 kmenù èítajících
dohromady pøes jeden milión lidí. Kmeny
se liily nejen jazykem, ale i legendami,
mýty o stvoøení svìta, rituály a zvyky.
Náboenský ivot takového mnoství tak
rozlièných kmenù je natolik rùznorodý
Rytina podle známého obrazu Benjamina Westa zachycuje podpis smlouvy, kterou
a odliný, e jakýkoli pokus o jeho struèný
uzavøel britský osadník William Penn (náboenskou pøísluností kvaker) s Indiány.
souhrn by bezesporu skonèil neúspìchem.
Pokusme se tedy zamìøit na ty jevy, které tvoøí tres indiánské spirituality obecnì.
Je to zejména víra v magickou potenci slova. Slovo je moc, ivot, substance reality. Slovem nebo písní mùe jedinec obnovovat,
znovu-vytváøet svìt. Píseò provází vechny ivotní situace. Úèelem nemusí být jenom uzdravení trpícího nebo vyprovození mrtvého
do zásvìtí, píseò mùe stejnì tak vystihnout okamiky odlouèení od pøátel a od domova. Je tedy hluboce niterným záitkem, který
prýtí ústy ven a zasahuje nejblií okolí. Slovo se objevuje i v èetných stvoøitelských mýtech, které jsou nedílnou souèástí indiánského
náboenského smýlení. Není to jen parafráze biblického pøíbìhu, v nìkterých amerických mýtech bylo skuteènì na poèátku slovo.
Slovo vak nepocházelo od Boha, samo dalo vzniknout Otci. Pøedcházelo samotnému stvoøiteli. Indiáni neznají creatio ex nihilo - na
poèátku musí vdy existovat nìco stálého, mající pevný základ schopný nést celou konstrukci stvoøení. Tím se dostáváme k chápání
svìta jako takového. Velké mystérium je jedinou vhodnou charakteristikou indiánského pohledu na ivot v jeho celku. Celá krajina
obklopující domorodce, kadý tvor, strom tancující ve vìtru, zurèící potok, masivní skalisko i drobounký oblázek je ivý, obdaøen
duí. Nejsou jen nìmými svìdky lidského poèínání, promlouvají a radí èlovìku v jeho vedních útrapách i radostech. A opìt záleí
jen na lidském jedinci, zda toto volání uslyí, nebo k nìmu zùstane neteèný a hrubý. Náboenským prostorem není pro indiána jen
obìtitì nebo svatynì, ale celý svìt, ve kterém má ve svou hodnotu a funkci. Jak jsme ji øekli, celé stvoøení je jedno velké
mystérium, podstatou pro vìtinu záhadné. Jeho pochopení a zprostøedkování ostatním nemají vak na starost amanové nebo
kmenoví náèelníci, ale klauni. Klaun je v kmenové hierarchii ten nejvýe postavený. Mùe ve - krást amanovy lektvary, zesmìnit
náèelníka, støílet ve váleèné vøavì do vlastních øad. Proè? Protoe je expertem na posvátno, je tím, který ho dìlá svými èiny více
srozumitelným. Jeho konání vyvolává u jeho soukmenovcù smích, uvolòuje spoutané emoce a umoòuje tak ostatním proít
náboenskou zkuenost naplno. Vechny tyto jednotlivosti èiní z indiánského náboenského ivota neopakovatelný a zcela originální
útvar. Fenomén krystalizující tisíce let ve svých specifických podmínkách byl ale støetem s bílou civilizací pøetaven.

Viktor Mácha
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pohøebního obøadu prezidenta R. Reagana,
který se odehrával v Národní katedrále ve
Washingtonu, na nìm se podíleli právì
zástupci tìchto tøí náboenských komunit.
(Pøi kázání byl zmínìn i prezidentùv pozitivní vztah k Winthropovì ideji Ameriky
jako mìsta na hoøe.)
Proto mùeme hovoøit o vytvoøení idovsko-køesanského paradigmatu. Nìkteøí
sociologové pøitom poukazují na to, e toto
pøijetí katolíkù, dále vech neprotestantských køesanù, a idù do hlavního proudu
bylo za cenu protestantizace tìchto komunit.16 A nejen tyto, ale i dalí náboenské
komunity pøijímají protestantské formy v bohoslubì (dùraz na kázaní), ve správì
farností a obcí, misijní aktivitì atd.
Amerika nejenom køesanská
Tím se dostáváme k druhé paradigmatické
revoluci smìøující k vytvoøení multikulturní
èi náboensky pluralitní spoleènosti. K tomu
výrazným zpùsobem pøispìly kulturnì politické zmìny v edesátých letech, které
vedly k výrazné liberalizaci imigraèního zákona. Svou specifickou roli zde sehrálo
kontrakulturní hnutí zpochybòující tradièní
americké hodnoty.
Americká náboenská scéna byla od
samého poèátku pestrá. U na konci 18.
století se Charles Talleyrand podivoval nad
tím, e v Americe mají tøicet dvì náboenství, ale jen jeden druh omáèky. Nicménì
pro souèasnou Ameriku je typický jak pod-

statnì vìtí poèet náboenských skupin17 nejrùznìjího
náboenského pozadí,18 tak
výraznìjí vliv rùzných skupin jakoto rùzných. S tím
souvisí i diskuse, nakolik
jsou nadále USA køesanskou èi idovsko-køesanskou zemí a jaké místo zaujímají tradièní náboenské
hodnoty vyjádøené tradièními symboly - napø. desky
Desatera - ve veøejném prostoru. Tyto diskuse výraznì
ovlivòují i americkou politiku.
Je otázkou, zda mùeme
pøechod k pluralistickému
paradigmatu chápat jako
koneèný výsledek americPro americký národ je specifický vztah ke státu a jejím
kého experimentu. Nìkteré
symbolùm, který sociologové nazývají obèanské náboenství (civil religion). Typickým výrazem obèanského
hlasy, které situaci nejen
náboenství je monumentální socha A. Lincolna
popisují, ale i hodnotí, tuto
v památníku v centru Washingtonu, D. C., s nápisem
V tomto chrámu jako v srdcích lidí, pro které zachránil
variantu nevyluèují. A u
jednotu, je posvátnì uchována památka na vìky.
jsou to hlasy oslavné, které
Foto: Milo Mrázek.
v pluralitní situaci vidí jakýsi
vrchol amerických dìjin, který má být k idovsko-køesanským hodnotám, druhý
vzorem pro celý svìt, èi naopak hlasy k Americe protestantské, oba vak vidí jako
pesimistické, kontrarevoluèní, které jsou nemoné, aby se v pluralistickém a multimnohdy slyet i pøes oceán a které hovoøí kulturním prostøedí dalo pokraèovat v uskuo brzkém zániku americké kultury. U nás teèòování odkazu Otcù poutníkù a Otcù
n
nedávno vyly knihy Patrika Buchanana zakladatelù.
Poznámky a autorùv medailonek
Smrt Západu èi Samuela Huntigtona Kam
na dalí stranì.
kráèí Ameriko? První volá po návratu
Obèanské náboenství
Jev uvádìný zejména ve Spojených státech amerických pod názvem
civil (èi civic) religion (s analogiemi v jiných zemích) je jednou
z podob vztahu náboenství a státu. Lií se od tradièního spojení trùnu
a oltáøe, kde má privilegované místo konkrétní vyznání. Dodnes existuje
i v zemích Evropské unie státní náboenství, by v kombinaci se svobodou vyznání. V USA nominálnì platí odluka státu a církví, ale dochází
k neoficiální a víceménì neformální souèinnosti mezi státem (unií)
a vìtími náboenskými uskupeními, jsou-li ochotna se podílet. Za
typický projev tohoto prolínání se povauje napø. Slib oddanosti
hromadnì recitovaný pøi veøejných pøíleitostech s rukou na srdci.
Slibuje se oddanost praporu zastupujícímu Republiku a jednotnému,
nedìlitelnému národu pod Bohem. Nastolení presidenta je náboenským obøadem s modlitbami reprezentantù èetných vyznání. Pøedstavitelé veøejného ivota se ve veøejných proslovech odvolávají na
Boha, citují náboenské normativní texty, napø. Bibli. V kostelech
v blízkosti oltáøe èi kazatelny bývá instalován prapor USA. Nìkdy se
jako projev obèanského náboenství uvádí i uctívání Otcù zakladatelù
a jiných politických vùdcù minulosti, jako i padlých váleèných hrdinù,
a dále i nekritické opakování zakladatelských mýtù.
Ivan O. tampach
ï Rytina Jamese Barraleta Apoteóza George Washingtona z roku 1802 ukazuje, e
v americkém obèanském náboenství byl tento politik po své smrti témìø zbotìn.
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Poznámky
1 Za vechny ocitujeme slova amerického spisovatele s výrazným vlasteneckým cítìním, Franka Schaeffera: My
Amerièané jsme patrnì nejmaterialistiètìjím a zesvìttìlým národem na svìtì. Dancing Alone, Brookline,
Massachusetts: Holy Cross Orthodox Press 1994, s. xv.
2 Loï toti z dodnes historikùm nejasných dùvodù nezakotvila na území patøící pod virginskou jurisdikci, ale
mimo nìj.
3 Paul Johnson, Dìjiny amerického národa, Praha: Academia 1997, s. 34.
4 Zdenìk V. David pøirovnává Williamsùv náboenský
pluralismus k èeské náboenské toleranci v prvních
desetiletích 17. století. Finding the Middle way. The
Utraquist liberal Challenge to Rome and Luther, Baltimore: W. Wilson Center 2003, s. 320.
5 Nesmíme vak zapomenout sledovat, jak je v americké
reformované tradici pùvodní kalvinismus postupnì vytlaèován s ohledem na èlovìka mnohem optimistiètìjí
teologií, tzv. arminianismem.
6 Zde zase nesmíme zapomenout na výrazné odlinosti
amerického osvícenství od francouzského, které bylo
vùèi náboenství obecnì vstøícnìjí. Aèkoliv Otcové zakladatelé nebyli ortodoxními èi vùbec nìjakými køesany,
pozitivní sociální význam církví nijak nezpochybòovali.
7 Catherine L. Albanese, Americas Religions and Religion, Belmont: Wadsworth 1999, s. 123.
8 Srv. Kenneth D. Wald, Religion and Politics in the
United States, Lanham: Rowman & Littlefield 2003,
65-66.
9 Zásadní rozdíl mezi americkou a francouzskou revolucí
spoèívá v tom, e ta americká byla alespoò ve svých
poèátcích náboenskou událostí, kdeto francouzskou
nesl zcela protináboenský étos. P. Johnson, tamt.
s. 96.
10 Cit. dle P. Johnsona, tamt., s. 74.
11 Congress shall make no law respecting an establishment
of religion, or prohibiting the free exercise thereof.
12 Viz napø. Phillip E. Hammond, With Liberty for All.
Freedom of Religion in the United States, Louisville:
Westminster John Knox Press 1998.
13 Srov. P. Johnoson, tamt. s. 245-6.
14 Volnì zde poíváme teorii paradigmat Thomase Kuhna,
kterou sám aplikoval na dìjiny vìdy, kdy hovoøí o tom,
e výklad jevù se ve vìdì odehrává vdy v urèitém paradigmatu a jevy, které v nìm nejdou vysvìtlit, se vytìsní
za hranici zájmu, dokud se nenahromadí náleité mnoství takovýchto anomálií, které pak vyvolá paradigmatickou revoluci. K aplikaci této teorie na dìjiny
americké religiozity viz napø.: Elizabeth H. Prodromou,
Religious Pluralism in Twenty-Century America, in
Journal of the American Academy of Religion, 72.3
(2004): 733-757.
15 Viz James T. Fisher, Community of Immigrants, Oxford
University 2002, s. 46.
16 Napø. C. Albanese hovoøí o katolické církvi v USA jako
o Protestant-American Catholicism, tamt., s. 99.
A dodává, e toto je osud vech náboenství, která se
chtìjí plnì zapojit do americké spoleènosti.
17 Gordon J. Melton jich ve své Encyclopedia of American
Religion (7th ed., Detroit, 2002), uvádí pøes dva tisíce.
18 Odhaduje se, e pøísluníkù náboenství mimo køesanství a judaismus jsou v americké populaci asi 3%.
Na poèátku sedmdesátých let to bylo asi jen 0.8%. Srov.
T. W. Smith, Religious Diversity in America, Journal
for the scientific Study of Religion 41.3 (2002):578.
Ilustrace
Ilustrace na stranách 44 a 47 (v rámeèku) jsou z knihy Catherine L. Albaneseové America Religions and Religion, Wadsworth Publishing Company 1999.
Ilustrace na stranách 45 a 46 (v rámeèku) jsou z knihy
Stephena J. Steina Alternative American Religions, Oxford
University Press 2000.
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Od náboenského experimentu k religióznej ve¾moci

ODLUKA TÁTU
A CIRKVÍ V USA
Radovan Èike

Známy britský historik a publicista Paul Johnson sa vyjadril,
e Spojené táty americké boli zaloené ako náboenský experiment, z ktorého sa postupne stala v rámci západnej civilizácie najreligióznejia krajina s najväèím poètom veriacich.
Napriek tomu vak Johnson tvrdí, e v USA nikdy nezaili klerikalizmus, pretoe klérus nikdy nemal viac moci, ako im dala
ich kongregácia. Táto na prvý poh¾ad paradoxná situácia je
sèasti dôsledkom fungujúcej odluky tátu a cirkvi. Jej základy
tvorili fundament a stali pri zrode samotného tátu.
Pozorovatelia a znalci amerického spôsobu zaujíma ïalie európske mocnosti ako
ivota hovoria, e Amerièania od druhej Francúzsko, Anglicko i Holandsko. Prvé
polovice 20. storoèia stali úplne homogénni poèetnejie skupiny prisahovalcov prichádèo sa týka stravy, obliekania èi módy, ale zali z Anglicka najmä z náboenských príèin.
náboenská rozdielnos, ktorá bola charak- Po mnohých náboenských prenasledoteristická od samotného vzniku tátu, nado- vaniach v Európe, ako boli napr. perzekúcie
budla priam gigantické rozmery. Uspo- hugenotov vo Francúzsku, jezuitov alebo
riadanie pomerov medzi tátom a cirkvami puritánov v Anglicku èi vyhnanie mennoje vak na rozdiel od európskych pomerov nitov z Nizozemska, h¾adali títo vysahoznaène odliné, pretoe oddelenie tátnej valci nový slobodný svet. Viaceré osady
moci od cirkevnej autority sa neudialo v Novom Anglicku sa tak postupne od roku
politickým potláèaním náboenstva tak, ako 1620 usilovali o vybudovanie modelových
to bolo v mnohých krajinách starého kon- kresanských komunít. Prvá kolónia Plytinentu. Spojenie náboenského presved- mouth bola napr. zaloená najextrémnejou
èenia a politickej praxe sa vak paradoxne a nekompromisnou sektou puritánov, ktorí
uskutoèòuje ove¾a uím spôsobom ne úplne preruili vetky zväzky s anglikánskou
v niektorých krajinách Európy, kde bola cirkvou. Obèianska vláda vak vyrastala
a je tátna cirkev. Toto spojenie sa vak z vlády cirkevnej a v tomto období boli ete
v zmysle ústavy nesmie viaza na konkrétnu totoné. Kolónie teda vznikali ako náboenský projekt, ako zúfalý pokus uniknú
cirkev èi denomináciu.
Systém odluky je v USA úzko spätý európskym náboenským vojnám. Postupne
s historickými udalosami. Po objavení sa vak kolónie profilovali a prevahu v juAmeriky a po ustanovení prvých paniel- ných tátoch (Virginia a Maryland) získaskych kolónií sa zaèali o Severnú Ameriku vala anglikánska cirkev, ktorá bola vyhláÚSTAVA SPOJENÝCH STÁTÙ AMERICKÝCH
ÈLÁNEK VI. (...) Senátoøi a èlenové Snìmovny reprezentantù, èlenové zákonodárných
sborù jednotlivých státù, jako i vichni nositelé výkonné i soudní moci jak Spojených
státù, tak jednotlivých státù jsou pøísahou nebo slavnostním slibem vázáni dodrovat
tuto ústavu, ádné náboenské vyznání se vak nesmí vyadovat jako podmínka
k zaujetí funkce èi plnìní jakékoli spoleèenské povinnosti ve Spojených státech.
DODATEK I.
Kongres nesmí vydávat zákony zavádìjící nìjaké náboenství nebo zákony, které by
zakazovaly svobodné vyznávání nìjakého náboenství; právì tak nesmí vydávat zákony
omezující svobodu slova nebo tisku, právo lidu pokojnì se shromaïovat a právo
podávat státním orgánùm ádosti o nápravu køivd.
George B. Tindall, David E. Shi: DÌJINY STÁTÙ / USA, NLN, 1994.
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sená za tátnu cirkev s daòovou podporou.
Na severe mali prevahu puritáni èi baptisti
a v Pensylvánii kvakeri. Dôleitou charakteristikou bola od zaèiatku rôznos týchto
náboenských skupín, a z toho vyplývajúce
odhodlanie nedovoli, aby jedna z nich
preváila nad ostatnými. Významným prelomom boli aj revoluèné roky koncom 18.
storoèia, ktoré znamenali prechod od náboenskej tolerancie k úplnej náboenskej
slobode a oddeleniu tátu a cirkvi.
Základné princípy amerického poòatia
náboenskej slobody sú obsiahnuté v èl. 6
a prvom dodatku k americkej ústave. Ústavný èlánok 6 konèí ustanovením, e iadne
náboenské vyznanie sa nesmie vyadova
ako podmienka k prevzatiu funkcie alebo
plneniu akejko¾vek verejnej povinnosti
v Spojených tátoch. Tvorcov ústavy viedla
k tejto formulácii zlá skúsenos z európskej
tradície, kde príslunos ku konkrétnej viere
bola základným predpokladom k prevzatiu
verejného postu. Reálnym naplnením náboenskej slobody vo vtedajích Spojených
tátoch bolo práve toto ustanovenie, ktoré
bolo zárukou, e prístup k funkciám vo
federálnych úradoch budú ma ¾udia vetkých vyznaní, prípadne aj bez vyznania.
Priam revoluèným poèinom bolo v dejinách ústavných systémov ustanovenie
prvého dodatku k ústave: Kongres nesmie
schváli zákony, ktoré zavádzajú akéko¾vek
náboenstvo alebo zákony, ktoré by zakazovali slobodné vyznávanie nejakého náboenstva. Na margo tohto dodatku sa niekedy vtipne uvádza, e len právnik môe
tvrdi, e jasne nerozumie významu jeho
slov. Thomas Jefferson, tvorca predlohy pre
text prvého dodatku ústavy chcel zaruèi,
e kongres nikdy neustanoví iadnu národnú
náboenskú denomináciu a e nebude nikdy
vyadova od Amerièanov, aby boli èlenmi
akejko¾vek cirkvi. Náboenské vojny a tyranie boli negatívnym mementom, ktoré vyjadril aj James Madison, tvorca ústavy
a v poradí tvrtý prezident, keï povedal, e
¾udia sa obávajú, e jedna sekta by mohla
získa dominanciu alebo sa dve sekty mohli
spoji a zaloi náboenstvo, ktoré by nútilo
ostatných sa prispôsobova. Madison
ovplyvnený mylienkami osvietenstva zároveò nepovaoval náboenskú slobodu ako
dar vlády ¾udu, ale ako prirodzené a neodcudzite¾né právo kadého obèana.
Schválením prvého dodatku sa teda zamedzilo tomu, aby sa v budúcnosti zriadila
národná cirkev pre 13 èlenských tátov
a vznikla tak jedna Cirkev Spojených
tátov amerických. Pôvodná Jeffersonova
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koncepcia wall of separation medzi tátom a cirkvami tak nebola chápaná ako
separovanie tátu od kresanských hodnôt
a princípov, ale tento obrazne povedané
múr symbolizoval ochranu cirkvi od tátu
a jeho mocenských zásahov. Orgány tátu
nemali zasahova do autonómnych záleitostí cirkví, ale kresanské princípy mali
zosta prítomné v rozhodnutiach svetskej
moci. Pod¾a rozhodnutia amerického Najvyieho súdu majú zosta federálne orgány
neutrálne a nesmú zvýhodòova iadnu cirkev zjavnou podporou. Druhým výrazným
momentom bola náboenská sloboda v individuálnom i kolektívnom poòatí, ktorá nala
svoje vyjadrenie vo ve¾mi badate¾nom hlase
a vidite¾nom postavení a angaovaní cirkví
v spoloèenskom ivote Ameriky. Toto angaovanie a vplyv cirkvi na verejný ivot je
jedineèným dôsledkom takto upraveného
vzahu medzi tátom a cirkvami a pretrváva
aj v súèasnosti.
Fakt, e otázka odluky tátu a cirkvi
v USA je stále aktuálnou témou, dokazujú
aj mnohé prípady, ktorými sa zaoberá súdna
moc ako aj kadodenná realita. V dejinách
rozhodnutí Najvyieho súdu je nepreberné
mnostvo káuz, ktorými sa sudcovia zaoberali a ktoré priamo èi nepriamo súviseli
s prvým dodatkom ústavy. Výsledkom
týchto káuz je mnoho aj kontroverzných
rozhodnutí. Len v rokoch 1947 a 1968
bolo 7 zásadných rozhodnutí súdu, ktoré
znamenali miernejie posudzovanie verejnej
pomoci náboenským kolám a vyuèovaniu
náboenstva, ale sprísnili a v podstate netolerovali modlitby a vyuèovanie kreacionizmu na verejných kolách. Následné sedemdesiate a osemdesiate roky boli poznaèené neustálymi diskusiami medzi
zástancami striktnej odluky a náboenskej
slobody s fundamentalistickými náboenskými skupinami. Prví odmietali dobrovo¾né
modlitby na verejných kolách, druhí hodnotili vyuèovanie evolúcie a sekulárneho
humanizmu na verejných kolách ako poruenie prvého dodatku. Kontroverzie pokraèovali aj oh¾adne tzv. náboenských
iniciatív (faith-based iniciatives). Tie sú
v súèasnej americkej spoloènosti diskutovanou témou, pretoe ich kritici hovoria
o naruení ústavného princípu separácie
tátu a cirkví. Ich obhajcovia naopak tvrdia,
e ide len o zrovnoprávnenie celého systému, ktorý neumoòoval prístup a èerpanie
federálnych zdrojov urèených na verejnoprospené úèely náboenskými intitúciami.
Separácia cirkvi a tátu je teda v USA témou stále aktuálnou a o jej dôleitosti

Thomas Jefferson.

svedèí aj fakt, e práve táto problematika
zohrala v poslednej prezidentskej volebnej
kampani k¾úèovú úlohu. Niektorí odborníci1 vidia zvýenie záujmu o otázky spojené
so vzahom tátu a cirkvi v USA od druhej
polovice 20. storoèia predovetkým s postupným poklesom hegemónie a vplyvu
protestantizmu a rozirovaním náboenskej
plurality, rastom tátnych intervencií na
kadodenný ivot Amerièanov, vrátane ich
náboenského ivota a rozirovaním a zvidite¾òovaním nových náboenstiev,2 ktoré
nevychádzajú priamo z judeo-kresanskej
tradície.
V rozmanitosti a rôznosti je naa sila.
Tento okrídlený a známy výrok je v USA
poèu ve¾mi èasto. Symbolizuje fakt, e
Ameriku tvorí národ, ktorého základy poloili vysahovalci a emigranti zo vetkých
konèín sveta. Bolo by teda nemoné a pre
budúcnos krajiny aj ve¾mi nebezpeèné
zavies a uzákoni supremáciu jednej skupiny zaloenej na rase, náboenstve èi
kultúre, èo si uvedomovali u otcovia zakladatelia pri koncipovaní ústavy koncom
18. storoèia.
n

Poznámky
1 Pozri Hammond, Ph.: With liberty for all, Louisville
1998, s. 19.
2 Napr. Santeria ako mix afrických náboenských predstáv
bývalých otrokov s kresanskými symbolmi. Prísluníci
kultu vykonávajú aj rituálne ukriovanie zvierat, ktoré
bolo súdom na Floride zakázané, ale Najvyí súd v roku
1993 zruil toto rozhodnutie, lebo to posúdil ako zásah
do slobodného praktizovania viery.
PhDr. Radovan Èike (*1976), pracuje na cirkevnom
odbore Ministerstva kultúry SR, venuje sa otázkam vzahu
tátu a cirkví, financovaniu cirkví a náboenskej slobode.
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t é m a
Podivné slovo evangelikál èasto charakterizuje americkou náboenskou i politickou scénu

KDO JSOU
EVANGELIKÁLOVÉ
Pavel Hoek

Není snadné podat pøesnou definici slova evangelikál. Snad bude nejlepí zaèít jeho pùvodem.
V èetinì máme hned tøi pøídavná jména odvozená od podstatného jména evangelium: evangelijní, evangelický a evangelikální. Tato slova pùvodnì znamenala naprosto toté (tedy mající
kvalitu evangelia). Pozdìji se v dùsledku historického vývoje jejich významy vyprofilovaly
a odliily, a jsou spojovány s konkrétními dìjinnými a církevními útvary 1 .
Kdy poèátkem estnáctého století Martin k odkazu puritanismu, pietismu, metodismu, l výsostné postavení Syna kvùli jeho køíi,
Luther vystoupil se svou kritikou zloøádù tzv. Velkých probuzení (Great Awakenings) l panství Ducha svatého v jeho slubì, nebo
støedovìké církve, volal po návratu k pù- a podobných hnutí.6
¤ zjevující iniciativa Otce (pùvod Evangevodní ryzosti køesanství, v jeho støedu je
V anglickém jazykovém prostøedí (ale lia), ¤ vykupitelské dílo Syna (obsah Evanevangelium. V této souvislosti uíval pøí- dnes u vlastnì po celém svìtì) jsou tedy gelia), ¤ promìòující sluba Ducha svatého
davné jméno odvozené od slova evangelium evangelikálové (na rozdíl od mainstream (uplatnìní Evangelia),13 a podobnì.
(tj. evangelijní), aby podtrhl centrální dùraz protestants, protestantù hlavního proudu)
svého programu2 . V Lutherovì rodné nìm- klasifikováni jako konzervativní protestanté, Výzva fundamentalismu
èinì jde o slovo evangelisch (pøekládané kteøí kladou rozhodující dùraz na autoritu Dùleitým mezníkem v dìjinách evangelido èetiny nejèastìji slovem evangelický3 ). Písma ve vìcech víry a ivota. Dalími kálního hnutí bylo vyrovnávání se s fundaOvem do angliètiny se Lutherovo dùrazy evangelikálního hnutí jsou výsostné mentalismem.14 Mnozí vnìjí pozorovatelé
evangelisch pøekládá slovem evangelical. a ústøední postavení Krista (christocentris- a patnì informovaní novináøi povaují doTo, co èetina vyjadøuje slovem evangelijní mus), potøeba osobního obrácení a ne- dnes slova evangelikál a fundamentalista za
(to jest mající kvalitu evangelia) vyjadøuje zbytnost zvìstování evangelia.7 Evange- více ménì synonymní. Hnutí fundamennìmèina slovem evangelisch (evangelic- likální hnutí je dnes rozíøené po celém talistù toti vzniklo mezi americkými konký), zatímco angliètina vyjadøuje toté svìtì, hlásí se k nìmu nìkolik set milionù zervativními protestanty (tedy evangelislovem evangelical (èemu odpovídá lidí,8 je naddenominaèní (má své stoupence kály), kteøí v reakci na kulturní liberalizaci
èeské slovo evangelikální). Odtud tedy ten v rùzných církvích), nemá vyhranìné pojetí americké spoleènosti zformulovali základy
sémantický zmatek.
církve - je tedy sluèitelné (fundamentals) køesanské víry. Ty chtìli
s nejrùznìjími typy církevní hájit pøed destruktivním vlivem sekulární
Koøeny evangelikálního
struktury, a je ekumenicky vìdy a obecné kultury.15
hnutí
orientované (ovem pøedeFundamentalisté mìli ovem od poèátku
V anglicky mluvících zemích
vím na spolupráci s podobnì také politické ambice, tj. chtìli chránit
ovem dolo v dùsledku dì- tj. evangelikálnì smý- spoleènost pøed rozkladnými vlivy i mojinného vývoje k tomu, e
lejícími køesany).9
censkými prostøedky.16 Nechvalnì prosluli
adjektivum evangelical se
Evangelikální hnutí tedy svou snahou zakázat výuku evoluèní teorie
postupnì naplnilo konkrétnení jasnì ohranièeno ani na kolách,17 zakázat výrobu a konzumaci
ním významem, uím, ne
vìrouènì, 10 ani církevnì. alkoholu a podobnì. V rámci konzervativbyl ten pùvodní. Evangelical
Existuje øada seznamù ty- ního protestantismu se ovem záhy roz- evangelikální køesanství je
pických znakù evangelikalis- poutala diskuse o nìkterých problematictoti v anglofonním svìtì nemu: napø. l svrchovanost Pís- kých rysech fundamentalismu (napø. obecná
Billy Graham (*1918),
odmyslitelnì spojeno s obma, l výsostné postavení podezøívavost ke vzdìlání a vìdì, pojetí
pravdìpodobnì porodnými hnutími v rámci
Krista, l panství Ducha sva- vzniku bible jako mechanického diktátu
slední z velkých evangelikálních misionáøù
protestantismu, k nim dotého, l nezbytnost obrácení, Ducha svatého, kulturní separatismus, místy
(evangelistù èi evancházelo ve Velké Británii
l priorita evangelizace, l dùkrajnì pravicové a rasistické postoje v zágelizátorù), øeèník pro
davy i pøítel americ(vèetnì kolonií) a v severní
leitost spoleèenství11 nebo ¤ jmu oèisty spoleènosti atd.).18 Nìkteøí evankých prezidentù.
Americe od osmnáctého
konverzionismus (dùraz na gelikálové se k fundamentalismu hlásili,
století a po poèátek století dvacátého. 4 obrácení), ¤ aktivismus, ¤ biblicismus, nicménì evangelikální hnutí jako takové se
Historicky je tedy evangelikální køesanství ¤ krucicentrismus (dùraz na Kristùv køí),12 vùèi fundamentalismu velmi jednoznaènì
svou zboností, teologickým profilem v poslední dobì se øada evangelikálních ohradilo a obvykle se vymezuje jako støední
a centrálními dùrazy spojeno s probuze- teologù pokusila vyjádøit základní charak- cesta mezi teologickou pravicí a teologicneckými hnutími anglosaského protes- teristiky evangelikálního hnutí v rámci uèení kou levicí, tedy mezi fundamentalismem na
tantismu,5 evangelikálové se dodnes hlásí o Trojici: l autorita Otce skrze Písmo, jedné stranì a liberalismem na stranì druhé.
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Vyznání víry
Èeské evengelikální aliance
Vyznáváme:
1. Suverenitu a milost Boha Otce, Boha
Syna a Boha Ducha svatého ve stvoøení,
prozøetelnosti, zjevení, vykoupení,
posledním soudu a konci tohoto svìta.
2. Boí inspiraci Bible a její celou vìrohodnost a nejvyí autoritu ve vìcech víry
a zpùsobu ivota.
3. Veobecnou høínost a vinu padlého
èlovìka, která jej èiní pøedmìtem Boího
hnìvu a zavrení.
4. Zástupnou obì vtìleného Boího
Syna jako jediný a dostaèující základ
vykoupení z viny a z moci høíchu a jeho
vìèných následkù.
5. Ospravedlnìní høíníka pouze Boí
milostí, prostøednictvím víry v Krista
ukøiovaného a vzkøíeného z mrtvých.
6. Osvìcující, obnovující a posvìcující
dílo Boha Ducha svatého v nás.
7. Knìství vech vìøících, kteøí tvoøí
veobecnou církev: tìlo, jeho hlavou je
Kristus a které je vázáno jeho pøikázáním
hlásat evangelium celému svìtu.
8. Oèekávání osobního a viditelného návratu Pána Jeíe Krista v moci a slávì.
http://www.ea.cz/cea/stanovy

Evangelikál jako nálepka
Jak je to s významem slova evangelikál
dnes? Vzhledem ke spletité historii evangelikálního hnutí slovo evangelikál není vìtinou uíváno popisnì. V èeské církevní
i sekulární spoleènosti to platí snad jetì víc
ne jinde. Buï je oznaèení evangelikál
mínìno hanlivì, pejorativnì, a je tak v podstatì synonymní s oznaèením fundamentalista.19 Vnìjí pozorovatelé jiného církevního zázemí toto deklasující pøedznamenaní slova evangelikál uívají k vymezení
(a podepøení) vlastní identity, ke zøetelnému
oznaèení toho, co nejsou a nechtìjí být
(a nad èím ohrnují nos). V této funkci je
pak slovo evangelikál uíváno jako negativní zrcadlo, pøípadnì jako vhodný fackovací panák.20 Není jistì tøeba dodávat, e
podobné klasifikace evangelikálù jsou
nepøípustným a úèelovým zjednoduením.
Karikatura typického evangelikála tak
nejednou pøipomíná rasistické karikatury
z antisemitských tiskovin.
Na druhé stranì se ovem výrazu
evangelikál uívá také jako sebeoznaèení.21
I toto uití je ovem problematické: evangelikálové èasto tuto nálepku uívají jako
patronát na ústøední dùrazy evangelikálního
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hnutí (poslunost Písmu,
víra v Krista, zvìstování
evangelia), tj. s velmi podivným pøedpokladem, e
neevangelikálùm (tedy u nás
vìtinou evangelíkùm, katolíkùm, èi husitùm) nìco
podstatného v tìchto oblastech chybí. Mávání evangelikálním praporem také èasto prozrazuje (vedle mocenských ambicí) velmi ideologické pojetí víry - tedy
pøedpoklad, e to nejdùleitìjí na svìtì jsou pøesné
mravouèné a vìrouèné definice. Vzhledem k tomu, e
(zejména ve Spojených
Obraz metodistického pastora, který navzdory nepøízni
státech) mají dnes evangepoèasí objídí jednotlivé skupinky vìøících, patøí k polikálové neobyèejnì silný
èátkùm evangelikalismu v 18. století.
kulturní a politický vliv, sta9 U nás se k evangelikálnímu hnutí hlásí asi 20 a 30 tisíc
la se navíc pøináleitost k evangelikální
køesanù, pøedevím z tzv. malých protestantských církrodinì vítaným sebeoznaèením a výtahem
ví, které vesmìs vznikly spolupùsobením misie z anglodo lepí spoleènosti pro nejrùznìjí probsaských zemí (Církev bratrská, Bratrská jednota baptistù, Apotolská církev, Køesanské sbory, Církev Køeslematické a sektáøské skupiny, které ovem
anské spoleèenství atd). Ekumenickou platformou
svou hlasitou sebeidentifikací silnì ovlivòují
evangelikálních køesanù je Èeská evangelikální aliance
(http://www.ea.cz), jejich vzdìlávacím støediskem je
mediální obraz (resp. veøejné mínìní) o tom,
Evangelikální teologický semináø (http://www.etspraha.
co znamená evangelikální hnutí jako celek.
cz).
Z výe uvedených dùvodù se slovo evan- 10 John Stott jmenuje mezi teologicky nevyhranìnými tématy v rámci evangelikalismu otázky spojené s køtem
gelikál jeví mnohým (vèetnì autora tohoto
a Veèeøí Pánì, s církevní strukturou, se zpùsoby zboèlánku) jako spíe zavádìjící, neuiteèné
nosti, s letnièními a charismatickými projevy, s postavením en v církvi, s výkladem starozákonních proroctví,
a významovì nevyhranìné slovo, které navíc
s posvìcením, se vztahem ke státu, s misií a s eschatonevyrùstá z èeských duchovních tradic. Asi
logií, viz Stott J., Evangelical Truth, IVP, Leicester, 1999,
str. 142n.
by bylo nejlépe jej opustit, kdybychom jej
11 Packer J. I., The Evangelical Anglican Identity Problem,
ovem mìli èím nahradit.
Latimer House, Oxford, 1978, str. 15nn.
n

Poznámky
1 K tìmto tøem adjektivùm a k dìjinám jejich významu
viz Hanes P., Historický poh¾ad na evanjelikálne kresanstvo, in Evanjelikálne kresanstvo, ECM, Bratislava,
1995, str. 16n.
2 Viz k reformaèním koøenùm evangelického - evangelikálního køesanství Procházka P., Sila a slabosti evanjelikálneho kresanstva, in Evanjelikálne kresanstvo,
str. 47n.
3 Slovo evangelický (evangelík) má dnes v èetinì pøiblinì
stejný význam jako slovo protestantský (protestant), tedy
køesan, který se (na rozdíl od katolických èi pravoslavných køesanù) hlásí k reformaci. Pøípadnì se slovem
evangelický (evangelík) míní pøíslunost k nejvìtí
protestantské denominaci u nás, k Èeskobratrské církvi
evangelické.
4 Viz k tomu Bebbington D.W., Evangelikální hnutí:
Británie, a Erickson M., Evangelikální hnutí: USA, in
McGrath, Blackwellova encyklopedie moderního køesanského mylení, Návrat domù, Praha, 2001, str. 125nn
a 129nn.
5 Shaw M., Deset významných idejí církevních dìjin. Koøeny evangelikální tradice, CDK, Brno, 2000, zejména
kapitoly 6 a 7.
6 Hanes, Historický pohlad , str. 18n.
7 Tyto ètyøi základní charakteristiky uvádí heslo Evangelikální hnutí v Blackwellovì encyklopedii moderního
køesanského mylení, str. 125.
8 Evroptí evangelikálové jsou sdrueni v Evropské evangelikální alianci, evangelikálové vech kontinentù se
sdruují ve Svìtové evangelikální alianci. Èeská evangelikální aliance je èlenkou obou organizací.

12 Bebbington D.W., Evangelicalism in Modern Britain,
Unwin Hyman, 1989, str. 3nn.
13 Stott J., Evangelical Truth, str. 28nn. Viz také McGrath
A., Evangelicalism and the Future of Christianity,
Hodder and Stoughton, London, 1994, str. 49nn.
14 Viz k této problematice Barr J., Fundamentalism, SCM
Press, London, 1977, tý, Escaping from Fundamentalism, SCM Press, London, 1984, viz té Packer J.I.,
Fundamentalism and the Word of God, IVP, Leicester,
1958, a také Morty M. ed., Fundamentalism and Evangelicalism, K.G. Saur Verlag, Munich, 1993.
15 Viz k tomu Marsden G., Fundamentalism and American
Culture, Oxford UP, Oxford, 1980, zejména str. 102nn.
Èesky struènì k tému viz Kropáèek L., Islámský fundamentalismus, Vyehrad, Praha, 1996, str. 11n.
16 K této mocenské ambici fundamentalistù viz Kepel G.,
Boí pomsta, Atlantis, Praha, 1996, str, 95nn.
17 Viz k tomu Szasz F., The Scopes Trial in Perspective, in
Marty M. ed., Fundamentalism and Evangelicalism, str.
118nn.
18 Viz k tomu práci J. Stotta a D. Edwardse Essentials,
Hodder and Stoughton, London, 1988.
19 Takto jej uívá napø. Büchnerová B., Co máme vìdìt
o sektách, Amulet, Praha, 1999, str. 30nn.
20 Pøekvapivì zaujatì a velmi nepøesnì hovoøí o evangelikálech napø. jinak spolehlivý G. Kepel, viz jeho práci
Boí pomsta, str. 89nn.
21 K hledání evangelikální identity viz napø. Kunierik J.,
Evanjelikálni kresania na Slovensku, SEN, Bratislava,
1997, zejména str. 27nn.
Pavel Hoek, Th.D., (*1973) pøednáí religionistiku na
Evangelické teologické fakultì UK a teologii a etiku na
Evangelikálním teologickém semináøi.
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Beatníci, hippies a psychadelické hnutí

NÁBOENSKÝ ROZMÌR
KONTRAKULTURY
Jiøí Motl a Martin Novák
Kontrakultura je dítìtem specifické pováleèné atmosféry Spojených státù, kde dolo k bezprecedentnímu hospodáøskému rùstu a populaèní explozi.1 Dalím z faktorù byla nejistá politická
situace v dobì studené války. Nespokojenost s konvenèním zpùsobem ivota a krize tradièních
hodnot otevøela dveøe alternativním zpùsobùm ivota. Sociolog Robert Bellah pokládá hnutí
edesátých let za dùsledek krize náboenského mylení v USA, které se opíralo pøedevím
o biblické køesanství a utilitární individualismus.2 Takto výrazná kulturní promìna vak není
v amerických dìjinách ojedinìlým fenoménem, k podobným zmìnám dolo napøíklad v 19.
století, kdy vznikla øada náboenských hnutí usilujících o obrodu americké spoleènosti.
Nejvýraznìjími proudy americké kontra- nù, kteøí se budou toulat s baohem na zích. Mìli bychom obhajovat chování, které
kultury jsou beatnické hnutí a na nìj nava- zádech, odmítat konzum a budou usilovat bylo dlouho odsuzováno idovsko-køeszující hippies.
o svou svobodu i svobodu jiných. Budou anskou tradicí jak kapitalistického, tak
to blázni zenu, co se vìnují psaní básní.4 komunistického svìta.9
Beatníci
Tìmito pøedstavami Snyder vytrhl budKerouac pocházel z tradièní katolické
Poèátky kontrakultury mùeme nalézt rodiny a v dobách, kdy byl unaven z cest dhistické uèení z jeho kulturního kontextu,
v hnutí beatníkù, jeho èelními pøedstaviteli a nikdy nekonèících mejdanù, nacházel protoe pro tradièní buddhismus jsou
byli Jack Kerouac, Allen Ginsberg a Gary v tomto prostøedí útoèitì. Jeho svìtonázor takovéto vyhrocené pozice netypické. Dvì
Snyder. lo o hnutí, které se snailo hledat by se dal charakterizovat jako zvlátní kom- z pìti pravidel (panèaíla) dokonce zapoalternativy k pováleèné spoleènosti blaho- binace zenu a katolicismu.5
vídají to, co on prosazuje (pøikazují zdrovat
bytu. Vyzdvihovali ivot na cestì, obdivovali
Dalí postavou beatnického hnutí byl se poívání omamných látek a vystøíhat se
se hrdinùm ijícím na pokraji spoleènosti Allen Ginsberg (1926-1997). Jako jeden nedovoleného pohlavního styku). Snyder
a typickým hudebním stylem pro nì byl jazz. z prvních poznal úèinky LSD, a to jako pouívá buddhismus jako protiváhu upjaté
Hlavním inspiraèním zdrojem beatníkù byl pokusná osoba v Institutu pro zkoumání a zkostnatìlé køesanské morálky. S budzenový buddhismus a jejich specifická in- duevních poruch v roce 1959. Ginsberg dhismem spojuje i utopickou vizi anarchisterpretace zenu se vila pod názvem beat vak nepøikládal halucinogenùm velkou tické spoleènosti, která chápe stát jako uzázen.3
váhu, protoe stavy vyvolané LSD popi- konìnou chamtivost a násilí.10 Snyderùv
Jeden z nejvýznamnìjích beatníkù Jack soval spíe jako úzkostné. V sedmdesátých pohled na buddhismus jako na revoluèní
Kerouac (1922-1969) doufal ve svou vizi letech byl Ginsberg ovlivnìn buddhistickým uèení koresponduje s vizemi kontrakulturtzv. ruksakové revoluce mladých Amerièa- uèitelem Èogjam Trungpou (1939 -1987).6 ního hnutí, ale v tradièním buddhismu nebyl
Nìjaký èas také praktikoval zen s Gary Sny- na podobnou angaovanost kladen tak velký
derem (*1930), ale zen pro nìj zùstal spíe dùraz jak je tomu u Snydera. Zenová praxe
intelektuální inspirací ne duchovní praxí. má podle Snydera vést k pøekonání subjektKerouac a Ginsberg hledali v zenu objektového vnímání svìta, èím èlovìk
pøedevím literární inspiraci, na rozdíl od nabývá pocit sounáleitosti s pøírodou.
nich byl Snyderùv zájem mnohem hlubí. Snyder také odmítal praxi, která je na ZáZlomovou se pro nìj stala cesta do Japon- padì bìná, a to psychologizaci zenu. Proto
ska, kde praktikoval pod vedením zenového zdùrazòoval jeho mytologický rozmìr. Ten
mistra. Pøestoe je øazen k beatníkùm, sám má toti dùleitou funkci, protoe slouí
kritizoval rozvolnìnost beatnického zenu: jako provizorní uspoøádání svìta. 11
Cílem zenu je svoboda, ale jeho praxí je
Snyder bývá pøirovnáván k H. D. Thodisciplína. 7 Tím se èásteènì od ostatních reauovi, s ním ho pojila láska k pøírodì,
beatníkù distancoval. Z buddhistické mo- fascinace východními kulturami, kritika
rálky Snyder vyvozoval napøíklad to, e by- materialismu i skeptický postoj k spoleèenchom mìli podporovat vechny kulturní ským institucím. Oba byli samozøejmì ètea ekonomické revoluce, jejich cílem je nými literáty. Snyder pùsobil v ekologických
skuteèné osvobození svìta.8 Proto bychom hnutích a stal se vzorem pro environmenprý mìli obhajovat právo jedincù kouøit tálnì orientované aktivisty. Novým zpùRam Dass po návratu z Indie.
http://www.pbs.org/independentlens/
marihuanu, uívat peyotl, ít v polygamních, sobem pouíval pojem divoèina. Divoèina
ramdass/ram_dass.html
polyandrických nebo homosexuálních vzta- je podle nìj vechno to, co je nezkrocené,
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nekultivované, svobodné èi autentické.12
Prostøednictvím Garyho Snydera tedy zaznívá v beatnickém hnutí hlas transcendentalistù.13 Kromì zenu se zajímal také
o pùvodní indiánské kultury.14
Podobnì jako je tomu u beatníkù,
i Snyderùv uèitel Alan Watts (1915-1973)
zdùrazòoval individualistický a anarchistický rozmìr zenu, 15 ale pøesto jeho pozice
byla mnohem umírnìnìjí. Roku 1958 napsal: Beatnický zen je pouhým odvarem na to, aby mìl pøíchu pravého zenu, je a
pøíli sebevìdomý, subjektivní a silácký.16

Dalí postavou psychadelické revoluce
byl psycholog Timothy Leary (1920-1996),
který v roce 1960 pøi svém studijním pobytu
v Mexiku snìdl hrst halucinogenních hub.21
Tento proitek podnítil Learyho k tomu,
aby se ve svém dalím studiu zamìøil na
zkoumání vlivu halucinogenních drog na
lidskou psychiku a na jejich pøípadné vyuití
pøi psychoterapii. Leary pozdìji pùsobil na
Harvardovì univerzitì, kde podával halucinogeny vìzòùm a teologùm.22 Za tyto aktivity byl z univerzity vyhozen. Potom vytvoøil psychadelickou komunitu v Millbrook,
která se zabývala výzkumem LSD. V komuHippies
nitì panovalo pøesvìdèení, e experimenty
Roku 1965 zaèali pøicházet do umìlecké s LSD zmìní celou spoleènost. Jako prùètvrti Haight Ashbury v San Francisku sku- vodce psychadelickou zkueností pouívali
piny mladých lidí, které zde vytváøely ivotní Tibetskou knihu mrtvých. Náboenství
styl typický pro hippies. Hippies sdíleli podle Learyho pøedstavuje systematický
s beatníky øadu spoleèných postojù, napøí- pokus o zkoumání lidského vìdomí,23 ale
klad úsilí o spojení západního a východního psychadelický záitek Leary stavìl nad
mylení, návrat k pøírodì a jistý druh hédo- vekerou náboenskou zkuenost.24
nismu. Hippies mìlo oproti beatníkùm
S odliným pøístupem k halucinogenùm
daleko masovìjí podobu. Beatníci zdùraz- se setkáváme u Kena Keseyho (1935-2001),
òovali spíe existenciální tíseò, naproti tomu který poznal úèinky halucinogenních drog
hippies akcentovali radostný postoj k i- jako pokusná osoba pøi vìdeckém experivotu, co vyjadøovalo jejich heslo mír mentu v psychiatrické léèebnì.25 Keseyho
a láska.17 U beatníkù byl zen dominantní pøístup k halucinogenùm byl spontánnìjí
inspirací, zatímco pro hippies byl zen jen ne Learyho. Cílem konzumace podle nìj
jedním z mnoha inspiraèních zdrojù. Stìejní nemusí být nutnì nìjaký duchovní stav, proroli hrál pro hippies psychadelický záitek. to se Kesey nesnail psychadelický záitek
Jejich postoje se projevovaly i stylem nijak usmìròovat. Dalo by se øíci, e narozoblékání, kterým se hippies vymezovali vùèi díl od Learyho pøistupoval k halucinogenùm
vìtinové spoleènosti. 18 Hnutí nebylo ho- více profánním zpùsobem. Co se týèe pøímogenním celkem, nýbr lo o znaènì roz- stupu hippies k poívání halucinogenních
manité spoleèenství. Mezi hippies byl velmi látek, Keseyho pojetí jim bylo vìtinou
populární beatnický
blií.
Mezi spolupracovzen, jóga, jeíovská
níky Timothy Learyho
hnutí a také hnutí Hare
na Harvardu patøil taKrna.
ké Richard Alpert (nar.
1931), který se s LeaPsychadelické hnutí
rym podílel i na dìní
Prùkopníkem psychav Millbrook.26 V roce
delického hnutí byl
anglický spisovatel
1967, kdy se komunita
Aldous Huxley (1894 v Millbrook rozpadla,
1963). Roku 1953 se
odeel Alpert do Indie.
zúèastnil experimentù
Tam se setkal s gurus meskalínem a pod
em Karoli Babou a stal
vlivem tìchto zkuese jeho ákem. Krátce
ností napsal kultovní
na to si zmìnil jméno
knihu Brány vnímána Ram Dass. Svému
ní. 19 Huxley interpreuèiteli dal také vyzkotoval psychalelickou
uet nìkolikanásobnì
vìtí dávku LSD, ne
zkuenost jako mysticje bìné. Karoli Bába
ký záitek a kladl jej
tuto zkuenost prý kona roveò s jinými duZatèení T. Learyho roku 1972.
mentoval slovy: Tahle
chovními cestami. 20
http://en.wikipedia.org/wiki/
Timothy_Leary
tvoje jóga je uiteèná.
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Umoní ti vstoupit a mít daran (vizi) Krista,
ale mùe tam pobýt jen dvì hodiny a pak
se musí vrátit. Lepí by bylo stát se Kristem,
ne ho jenom navtívit. Tohle tvoje medicína
neumí, protoe to není pravé samádhi.27
Od této doby se Ram Dassùv pohled na
psychadelika zmìnil. Psychadelické drogy
podle nìj pouze umoòují oprostit se od
konvenèního vnímání svìta a nìkdy také
zahlédnout èást duchovního svìta, ale nikdy
ne plný duchovní proitek.28 Ram Dass se
vìnoval józe a vyzkouel také jiné druhy
praxe jako zenovou meditaci èi vipasánu.
Po návratu z Indie se také odcizil Learymu.
Psychadelické hnutí nikdy zcela nezaniklo, v ménì masové podobì pøetrvává
dodnes. V první fázi bylo psychadelické
hnutí vìcí nìkolika intelektuálù, v 60. letech
nabylo masovou podobu a v 70. letech ji
ztratilo. Dnes bychom mohli k psychadelickému hnutí øadit iroké spektrum osobností jako napøíklad Johna Lillyho (19152001), který se proslavil výzkumem delfínù.29 Dalí významnou postavou je Stanislav
Grof (*1931), který v edesátých letech
dìlal v tehdejí ÈSSR rozsáhlý výzkum úèinkù LSD a pozdìji vytvoøil psychologický
koncept s výraznì religiózními rysy.30 V devadesátých letech se stal propagátorem
pøírodních halucinogenù také antropolog
Terence McKenna (1946-2000).
Jak jsme vidìli, kontrakultura otevøela
americkou spoleènost jiným kulturám
a alternativním ivotním stylùm. Kontrakultura se výraznì podílela na procesu, který
vyústil ve zmìnu paradigmatu. Severní
Amerika se jako pùvodnì idokøesanský
kulturní prostor promìnila v multikulturní
a náboensky pluralitní spoleènost.
n

Poznámky
1 Pro tento nárùst porodnosti se pouívá oznaèení baby
boom a o celé generaci se pak øíká baby-boomers.
2 Srv. Duan Luný, Nová náboenská hnutí, Masarykova
univerzita, Brno 1997, s. 31.
3 James William Coleman, The New Buddhism: the Western transformation of an ancient tradition, Oxford,
New York 2002, s. 60.
4 Srv. Jack Kerouac, Dharmoví tuláci, Winston Smith,
Praha 1992, s. 113.
5 Srv. Frédéric Lenoir, Setkávání buddhismu se Západem,
Volvox globator, Praha 2002, s. 194-195.
6 Srv. B. Miles, Ginsberg - výbìr z biografie, Maurkovské
Podzemné, è. 20/1997, s. 39- 44.
7 Gary Snyder in: Duan Luný, Zelení bódhisatvové:
sociálnì a ekologicky angaovaný buddhismus, Masarykova univerzita, Brno 2000, s. 68.
8 Gary Snyder, Buddhismus a monosti celosvìtové kultury in Arnold Kotler (ed.), Buddhismus, Pragma, Praha
2000, s. 112.

ð Dalí poznámky a medailonky
autorù na dalí stranì v rámeèku.
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Postøehy o náboenství v Tocquevillovì Demokracii v Americe

AMERIKA OÈIMA
ARISTOKRATA
tìpán Smolen

Roku 1830 se pìtadvacetiletý francouzský lechtic Alexis de
Tocqueville (1805-1859) vydal do Spojených státù, aby studoval
místní spoleènost a politické zøízení. Tlustá kniha Demokracie
v Americe, která se stala plodem jeho dvouletého pobytu, je
povaována za klasické dílo politologie i historiografie a mùe
té poslouit jako uiteèný zdroj informací tomu, kdo se zajímá
o specifika amerického náboenství.
Tocqueville vynikal mezi svými souèasníky
nesamozøejmou schopností postupovat od
konkrétních jevù k obecným úvahám, ne
naopak. Jetì více ocenìní si zaslouí jeho
pozorovací talent neobyèejné hloubky i rozsahu, který zachycuje stejnì dobøe nuance
psychiky jako globální souvislosti. Jeho postøehùm pomáhá také to, e nebyl vyhranìným ideologem, nýbr muem obezøetnì
rozkroèeným mezi dvìma svìty a spatøujícím klady i zápory obou. S nostalgií se ohlíel za odcházející slávou aristokratického
stavu, k nìmu sám pøísluel, zároveò vak
vidìl v íøící se demokracii zámìr prozøetelnosti a monou cestu k vìtímu dobru
pro více lidí.
Jeho kniha o Americe je protkána nejrùznìjími úvahami o náboenství a - co je
pro Evropana zvlátì zajímavé - èastými
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srovnáními rozdílù mezi obìma stranami
Atlantiku.
První zákony
U na úvodních stranách si autor vímá
náboenských základù amerického zákonodárství.1 Od roku 1620 pøicházeli do Ameriky puritáni - vedení spíe vidinou Nového
Jeruzaléma ne touhou po zisku. Povaovali
se za poutníky povolané ke køesanskému
ivotu daleko od náboenskými konflikty
rozdìlené Evropy. Jimi vytvoøená prvotní
legislativa amerických státù byla na jedné
stranì demokratická, nebo princip politické
svobody patøil k urèujícím znakùm puritánství, zároveò vak krajnì rigorózní ve
vìcech náboenství a mravù. Zákoník státu
Connecticut z roku 1650 napøíklad trestal
smrtí rouhání, cizoloství i uráku rodièù
a obsahoval celé èlánky pøevzaté ze staro-

Alexis de Tocqueville (1805-1859).

zákonních knih Mojíových. Vechny tyto
zákony byly demokraticky odhlasovány,
pøièem - jak Tocqueville poznamenává mravy samotné byly dokonce jetì pøísnìjí
ne oficiální pravidla. Kultura Spojených
státù se tedy poèíná rodit mezi pevností
svìta náboenské morálky a politickou
svobodou.
Pozdìjí legislativa sice zmírnila výi
trestù, avak jetì v èasech Tocquevillovy
návtìvy existovaly napøíklad v Massachusettts zákony trestající hazard nebo poruení
nedìlního klidu.2 Ve Spojených státech má
prý u od vylodìní prvních puritánù tendenci
také splývat náboenské cítìní s národními
zvyklostmi a vlastenectvím.3
Svoboda vyznání a odluka církví od státu
Neménì klíèové pro fungování amerického
systému se staly té principy svobody vy-

Dokonèení z pøedchozích stran.

Tamté, s. 112-113.
Tamté, s. 113.
Duan Luný, Zelení bódhisatvové... s.70.
Tamté.
Transcedentalismus je idealistické hnutí první poloviny
devatenáctého století v Americe vyznávající duchovní
podstatu svìta a víru v sobìstaènost èlovìka. K transcendentalistùm patøí Thoreau, Emerson, Whitman atd.
Josef Kaèab, Doslov, in: Gary Snyder, Staré cesty,
s. 67-71.
Frédéric Lenoir, Setkávání... s. 188.
Alan Watts in: Frédéric Lenoir, Setkávání... s. 195.
Srv. James W. Coleman, The New Buddhism... s. 65.
Jejich postoje vùèi vìtinové spoleènosti se projevovaly
i v jejich odporu vùèi politickému systému. Odmítání
zahranièní politiky Spojených státù se nejzøetelnìji
projevilo v dobì Vietnamské války, kdy se podíleli na
masových protestech.
Peter Stafford, Encyklopedie psychadelických látek,
Volvox Globator, Praha 1997, s. 196-197.
Huxley øíká: ,,Aby bylo ( ) biologické pøeití moné,
musí být univerzální vìdomí omezeno redukujícími záklopkami naeho mozku a nervového systému. Mozek
nám podle Huxleyho dodává pouze nezbytné informace, ale pokud tuto záklopku obejdeme pomocí drog
èi hypnózy, mùeme pohlédnout do tváøe pravé reality.

21
22
23
24

25

Srv. Aldous Huxley, Brány vnímání, Dharma Ghaia,
Praha 1996, s. 26.
Ondøej Hanák, Hippies, Argo, Praha 1992, s. 61.
Martin A. Lee, Bruce Shlain, Sny vìdomí, Volvox Globator, Praha 1996, s. 82.
Timothy Leary, Politika extáze, Votobia, Olomouc 1997,
s. 59.
Nikdo z nás tehdy nevìdìl (v dobì prvních experimentù
s halucinogeny), co se stane, a kdy se to stalo, nemìli
jsme proto vhodný jazyk, proto jsme museli pouívat
mystický jazyk minulosti. Blumfeld S. M., Cyberpunker
Timothy Leary, Vokno è. 27, Jaro 1993, s. 122. Leary
proto v devadesátých letech pøivítal pøíchod poèítaèové
terminologie, která umonila adekvátnì popsat psychadelické záitky.
Tyto proitky spolu se zkueností práce v psychiatrické
léèebnì jej vedly k napsání románù Vyhoïte ho s kola
ven a Pøelet nad hnízdem cvokù. Za utrené peníze
z románù si poøídil starý autobus. V tomto poèmáraném
autobuse cestoval se svojí skupinou Merry Pranksters
Amerikou. Na východì navtívil také Learyho komunitu
v Millbrook, ale Prakterùm pøipadalo prostøedí komunity
fádní a pøíli intelektuální. Ken Kesey a jeho Prakteøi se
proslavili svými divokými mejdany v Haight Ashsbury,
kde se bralo LSD za zvukù rocku.

26 Alpert je kromì jiného spoluzakladatelem organizace
propagující psychadelika Mezinárodní federace pro
vnitøní svobodu a vydavatelem èasopis The psychadelik revue. Martin A. Lee, Bruce Shlain, Sny vìdomí... s. 98.
27 Ram Dass, Ram Dass Psychedelický guru, Vokno,
Praha 1997- jaro, s. 88.
28 Srv. Ram Dass, Ram Dass - rozhovory, East Hauz,
Praha 1998, s. 21 - 22.
29 K navozování zmìnìných stavù vìdomí pouíval
floataèní lázeò, co je nádr naplnìná slanou vodou,
která je zcela oddìlená od okolního svìta. Pøi pobytu
v této lázni dochází ke smyslové deprivaci.
30 Je jedním z èelních pøedstavitelù transpersonální psychologie.
Bc. Jiøí Motl (*1978) je studentem religionistiky na
Filozofické fakultì Univerzity Pardubice, vìnuje se vztahu náboenství a duevní nemoci, západním formám
buddhismu, filosofii Friedricha Nietzscheho a pøi Univerzitì Karlovì pracuje na výzkumu religiozity vietnamské komunity v ÈR.
Bc. Martin Novák (*1975) je studentem religionistiky
na Filozofické fakultì Univerzity Pardubice, zabývá se
magií v souèasné alternativní religiozitì a problematikou
obnovy archaických náboenství.
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znání a odluky církví od státu. Ty pøitom
nejsou v protikladu k pevnosti mravních
pravidel, jejich dodrování je èasto vyadováno zákonem. Náboenská pluralita
Spojených státù toti na jedné stranì neumoòovala vznik hegemonie nìkterého
vyznání, a vedla tedy k rozíøení principu
náboenské tolerance, avak zároveò nebyla
rùznost køesanských vyznání taková, aby
se sdílená morálka nemohla stát stavebním
kamenem spoleènosti. 4 Církví a sekt je
v zemi sice mnoho, ale køesanství samo
je pevným a nesporným faktem, který se
nikdo nesnaí ani napadat, ani hájit.5
V Americe prý vichni, dokonce i katolíci, kteøí v Evropì obvykle vytváøejí batu
monarchismu, horují pro demokracii a respektují politickou svobodu. 6 I kdy v zemi
probìhla naprostá odluka církví od státu,
není podle autora na svìtì jiného místa, kde
by si náboenství uchovalo vìtí vliv. Tocqueville je toti hluboce pøesvìdèen, e
právì spojení se státem a svìtskou mocí
je z dlouhodobého hlediska pro církve
zhoubné - náboenství se tak stává témìø
stejnì køehkým jako vechny pozemské
mocnosti. Je-li samo, mùe doufat v nesmrtelnost; spojeno s nìjakou pomíjivou mocí
sdílí její osud a padá èasto s vánìmi dne,
o nì se opíralo.7 Právì takový byl ve Francii osud katolictví, které se po svrení bourbonské monarchie stalo v oèích elity èímsi
zastaralým a reakcionáøským. Politický
systém Spojených státù takovému vyústìní
pøedeel. Odluka od státu dává podle Tocquevilla americkému náboenství do budoucna mnohem nadìjnìjí vyhlídky, ne
jaké má Evropa.
Moc náboenství v Americe
Francouzský myslitel si dále vímá, jak málo
za oceánem platí osvícenský pøedsudek, e
náboenství tvoøí pøekáku pokroku, svobodì a vzdìlání. Tìko bychom hledali,
tvrdí Tocqueville, zemi svobodnìjí a vzdìlanìjí, ne je Amerika, v ní má pøece náboenství zásadní vliv na smýlení a chování
obèanù. 8 Køesanská víra zde není chápána
jako protiklad svobody, ale jako její podmínka, nebo zabraòuje, aby se z demokratického reimu stala tyranie ve jménu
vìtiny. Tocqueville píe: A dosud se ve
Spojených státech nenael nikdo, kdo by se
odváil vyslovit zásadu: v zájmu spoleènosti
je vechno dovoleno; bezbonou zásadu,
která byla, jak se zdá, vynalezena ve století
svobody, aby ospravedlòovala vechny
budoucí tyrany.9 Zákon tedy na jedné
stranì dovoluje americkému lidu dìlat
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vechno, náboenství mu vak brání
vechno chtít a veho se odváit.10 Náboenská autorita jakoto brzda odstøedivého
tíhnutí jedincù k sobeckým a materiálním
zájmùm je tím nezbytnìjí, èím je spoleènost
politicky svobodnìjí.11 Naopak ochabnutí
základních sdílených idejí pøipravuje cestu
ke zotroèení lidí. Lidé bez náboenství jsou
více vystaveni dìsu pøed neomezenou nezávislostí, snáze mohou podlehnout ideologickým svodùm a nechat si svou svobodu
vzít.12
Náboenství pod vlivem demokracie
Sama demokracie má vak zpìtnì vliv na
vlastní podobu náboenství. Tocqueville
spojuje politickou rovnost obèanù s tíhnutím
k pøedstavì jediného Boha ukládajícího
vem stejná pravidla.13 Vímá si, e Amerièané nechovají v lásce vnìjí formy obøadù
a jejich sloitou symboliku, nýbr naopak
tíhnou k jednoduchosti ve vìcech dogmatu
i rituálu.14 Jeho oèím neunikl ani fenomén
probuzeneckých hnutí - exaltovaná zbonost je podle nìj extrémní reakcí na vudypøítomnou honbu za pozemskými statky, je
proniká americkou spoleèností. Vìtina lidí
se vak v náboenských otázkách øídí
uèením o rozumném egoismu a ze slov
kazatelù èasto není jasné, zda hlavním cílem náboenství je zajistit vìènou blaenost
na onom svìtì, nebo blahobyt na svìtì
tomto.15

soudí, e se v demokratickém reimu budoucnosti sama víra ve veøejné mínìní (...)
stane jakýmsi náboenstvím, jeho prorokem bude vìtina. Myslitel právì zde spatøuje riziko moného moderního despotismu a prohlauje, e sám není o nic ochotnìjí sklonit hlavu pod jho, pøedstavované
miliónem paí.18
Tocqueville dnes
Z úsporných dùvodù jsme se v tomto struèném pøehledu nemohli zabývat spekulacemi
o tom, co z autorových postøehù je dodnes
aktuální. Mnohé se zmìnilo, pøesto se lze
na stránkách jeho Demokracie v Americe
stále dobøe pøiblíit k rozkrytí oné pro
Evropana tìko pochopitelné role náboenství ve Spojených státech. Tocquevillùv bezmála dvì století starý spis rozhodnì nepatøí
jen do archivu. Je toti jedním z èítankových
dokladù toho, e knihy, které nejlépe umoòují porozumìt souèasnosti, samy vùbec
souèasné být nemusejí.
n

Poznámky
1 Tocqueville, Alexis de: Demokracie v Americe, pøeloil
Vladimír Jochman, Academia, Praha, 2000, s. 31-34.
2 s. 314 (Náboenství se týkají celé dodatky E a F na
s. 313-322).
3 s. 383.
4 s. 221: Kadá sekta tedy uctívá Boha svým zpùsobem,
ale vechny sekty hlásají ve jménu Boha stejnou morálku.
5 s. 383.
6 s. 218-219.; viz té s. 396.
7 s. 226.
8 s. 224.
9 s. 222.
10 s. 222.
11 s. 473-474.
12 s. 393: [J]sem naklonìn domnìnce, e èlovìk, který
nemá víru, musí nutnì otroèit, a ten, kdo je svobodný,
musí vìøit.
13 s. 394.
14 s. 395.
15 s. 464.
16 s. 228; s. 383.
17 s. 222.
18 s. 386-387.

Diktatura veøejného mínìní?
Snad nejvíce pozornosti si pak zaslouí
Tocquevillovy postøehy týkající se veøejného
mínìní. To prý v Americe stojí na stranì
obecnì sdílené náboenské morálky. Dogmata i mravní ustanovení jsou obvykle pøijímána bez diskuse jako daná, co na jedné
stranì - jak ji bylo øeèeno - usnadòuje fungování demokracie,
zároveò to vak omezuje monosti diskuse nad øadou základních otázek.16 Vede
to i k rozíøení pokrytectví: V Americe
vyznávají jedni køesanská dogmata, protoe jim vìøí, druzí
proto, e si netroufnou nepøedstírat, e
jim nevìøí.17
Na jednom místì
pak jde Tocqueville
Podobnì jako de Tocqueville kdysi se nad náboenskou Amejetì dále a s neobyrikou mùeme podivit i dnes, napø. nad regály s køesanskou
literaturou v supermarketech.
Foto: Milo Mrázek.
èejnou pøedvídavostí
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V americkém judaismu a køesanství vzniká nový, postmoderní fenomén

OBJEVUJÍCÍ SE
DUCHOVNÍ PARADIGMATA
J. Shawn Landres a Ryan K. Bolger

Nìkolik posledních let jsme svìdkem obnovy v duchovním ivotì køesanù a idù díky utváøení
nových náboenských spoleèenství, která se osvobodila od tradièních oèekávání úlohy a parametrù kostelù a synagog. Tyto nové organizace, vedené zejména Generací X (narozenou
v letech 1965-1983), Generací milénia (1983-2000) èi kulturní tvoøivostí (holistickou, mìstskou,
umìleckou), se doadují duchovnosti, ale nemají zájem o bezmylenkovitá pravidla èi povrchní
uctívání. Namísto toho se soustøeïují na duchovní záitky, které sahají za zdi budov, upevòují
spoleèenství, a pøedevím vytváøejí nìco, co nazývají autentickým spojením k jejich tradici
a k Bohu. Tito noví vùdci sniují význam klíèových témat 20. století, kterými jsou technika,
øízení a fragmentace, a formulují duchovnost zaloenou na spoleèenství, které se navrací
k pøirozené formì bohosluby, uèení a sociální spravedlnosti.
V køesanství je tento fenomén znám jako spoleèenství. Díky tìmto tøem aktivitám zdají být magnetem pro vysoce vzdìlané,
Objevující se církev (Emerging Church). Je otevøenì vítají ty, kdo pøicházejí z venku, ale nezakotvené absolventy idovských
èásteènì reakcí na hnutí rùstu církve tìdøe se sdílí, spolupracují, tvoøí, vedou, letních táborù a univerzitních programù.
Duchovní paradigma Objevujícího se
(church growth movement) a hnutí vní- ale neovládají, a spolupracují pøi du(Emerging)
hnutí se odklonilo od mylenky
mavosti vùèi hledaèùm (seeker-sensitive chovních aktivitách. Nejedná se o velké
zaujmout
lidi
mimo kostel a synagogu
movement), které podnítily expanzi mega- divácké bohosluby, ale tato malá, pøipøipravováním
relevantních
(oslovujících)
sborù jako jsou Willow Creek (v Illinois), rozená, duchovní a èasto nikým neøízená
bohoslueb
zamìøených
na
duchovní
Saddleback (v Kalifornii) èi Lakewood spoleèenství vytváøejí pospolitý ivot tím,
hledaèe.
Z
pohledu
Objevujícího
se hnutí
(v Texasu). Oproti tìmto dùrazùm vytvoøili e uctívají Boha ve svých domovech pøed
jsou
tyto
oslovující
církve
jen
málokdy
køesantí teologové a pastoøi Objevujícího jídlem a slouí chudým ze sousedství.
se hnutí nová duchovní spoleèenství, která
Zdá se, e uprostøed idovského Obje- skuteènì oslovující. Vìtina lidí je dokonce
jsou zaloena na obnovì liturgie (znovu vujícího se (Emerging) hnutí se vytváøejí tøi nemá ráda. Mohou být sice lepí ne bohonalezli tradièní liturgii a spojili ji s populární obecné typy vùdcù a spoleèenství: nezávislé sluby starí generace, ale pro novì pøíchozí
kulturou) a na obnovì odpovìdnosti za modlitební skupinky (minjanim), para- a pro mláde obvykle oslovující nejsou. Ten,
sociální spravedlnosti spoleèenství. V idov- shule (para-synagogy, podobné køes- kdo je uvnitø spoleèenství, mùe jen stìí
ském svìtì se tento fenomén postupnì anským para-churches, tj. nadcírkevním hádat, co hledaèi venku chtìjí. Obvykle hádá
zaèíná nazývat Objevující se idovství, organizacím) a kongregaèní praktikující patnì. - Narozdíl od toho zastávají Objevuprotoe v nìm existuje velká podobnost spoleèenství. Modlitební
s Objevující se církví. Novátoøi, kteøí tyto skupinky (minjanim) jsou
komunity vedou, zpochybòují vìtinový vìtinou organizovány
názor, e malá vylepení (jako napøíklad pøi oslavách abatu, vededrobné zmìny v bohoslubách) zabrání ných laiky. Para-shuly
lidem v tom, aby své kongregace opoutìli. bývají vedeny charismaNamísto toho tvrdí, e se nacházíme v no- tickými provozovateli,
vém svìtì, v postmoderní kultuøe s narùs- kteøí pøekraèují hranice
tající mírou globalizace, a odpovìdi evan- tradièních institucí a tyto
gelia a Tóry musejí být dávány uvnitø tìchto instituce spojují. Vùdci
subkultur.
tøetího typu (a u si to
Objevující se (Emerging) sbory a církve pøiznávají nebo ne) pøese nevejdou do stereotypù, a tak tedy káva tváøejí èi nahrazují synaa svíèky Objevující se církev netvoøí. gogy. Vechny tøi zmínìStruènì øeèeno, Objevující se sbory a církve né typy pøitahují jedince,
jsou komunity, které uskuteèòují cestu kteøí nejsou nikde èleny
Jeíe v postmoderních kulturách. irí a kteøí hledají spíe krátdefinice je tato: Objevující se sbory a církve kodobé duchovní záitky.
jsou ty, které pouívají ivot Jeíe jako vzor Nezávislé modlitební
To, co potøebuje, je vøelé spoleèenství.
pro zpùsob ivota a které pøetváøejí seku- skupinky a nová kongreFoto z propagaèního materiálu
køesanského sboru Willow Creek.
lární sféru tím, e ijí velmi mnoho ve gaèní spoleèenství se

56

DINGIR 2/2006

t é m a
jící se spoleèenství názor, e to, co køesané
a idé potøebují, je smysluplná bohosluba
prostøednictvím pøivedení kadého jednotlivého ivota k Bohu. Bohosluba musí být
reflexí samotných pøísluníkù spoleèenství,
nikoliv reprodukcí souèasných cédeèek,
mìkkého rocku 80. let ani hymnù z 18. století. Místo toho, aby spoleèenství napodobovalo kultury jiných spoleèenství, spoleènì
pøináí své vlastní osobité zpùsoby ivota
Bohu, a u jsou tyto zpùsoby jakékoli.
Proto se i zbloudilý náhodný návtìvník
mùe v bohoslubì najít a pøipojit se ke
spoleèenství. Ale pokud je hlavní dùraz
kladen na ty, kdo stojí vnì spoleèenství tak,
aby pro nì byla bohosluba oslovující, pak
neuspokojí ani èleny spoleèenství, ani ty,
kdo jsou dosud mimo nìj.
Spoleèenství, která chtìjí být relevantní (oslovující), zachovávají svým zamìøením na instituci mylenku, e ít Tóru
èi následovat Jeíe znamená chodit do
synagogy nebo do kostela. ivot takového
spoleèenství pak pøejímá svou podobu
z amerických náboenských kongregací
spíe ne z proudu vlastní tradice. Právì
toto znamená pomìrnì znaènou pøekáku
pro hledaèe, kteøí musí nejprve konvertovat
k hodnotám amerických kongregací a pak
teprve uèinit vlastní duchovní rozhodnutí.
Proto prakticky vichni, kdo navtìvují
relevantní bohosluby, vyrostli v prostøedí
církve nebo synagogy anebo jetì souèasnì
navtìvují nìjakou jinou kongregaci - kadopádnì to nejsou lidé, kteøí by nikdy nebyli
v kostele èi synagoze. - Naproti tomu misijní
kongregace navazují kontakty s tìmi, kdo
nesdílejí jejich víru, mimo své prostøedí,
v jejich svìtì, nikoli ve svìtì pøísluníkù
kongregace. Navazování kontaktu se nedìje
prostøednictvím pozvání na bohoslubu
(pøijï k nám ), ale prostøednictvím misie
(jdi a zùstaò tam), tj. bohoslubami v jejich prostøedích - a alternativním ivotem.
idovské a køesanské misie se odehrávají
ve svìtì, který byl døíve známý jako
sekulární, v jeho teritoriu - nikoli v teritoriu
vìøících. Kontakt s hledajícím se navazuje
prostøednictvím sluby v jeho svìtì.
Jak idovská, tak køesanská Objevující
se (Emerging) spoleèenství praktikují to, co
jeden pøedstavitel, Dr. Dwight Friesen
z Quest: A Christ Commons v Seattle,
nazval ortoparadoxem - kreativním tlakem, který vyvstává z toho, e v uspoøádání
priorit spoleèenství je dán stejný význam
uèení i cílené praxi. Objevující se køesanská
i idovská spoleèenství smazávají hranici
mezi posvátným a svìtským; ignorují
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tradièní institucionální hranice proto, aby mohly konat
svou práci kdekoliv, zejména
v místních mìstských èástech. Jinak øeèeno, instituce
jsou øízeny èinnostmi, nikoli
definovány svou adresou.
Objevující se (Emerging)
duchovní paradigma se snaí rozvrátit protiklad posvátného a svìtského (který zpùsobila modernita) tím, e
vechen prostor èiní posvátným. Kdy je vìtina energie
spoleèenství vìnována k udrení instituce, potom to
znamená, e èas strávený
v kostele nebo synagoze je
svatìjí, dùleitìjí a cennìjí
ne kadodenní duchovní
Sociální práci pøed Objevujícím se hnutím objevili
pro judaismus u lubaviètí chasidé. Na snímku je
praxe. Zamìøení se na instisvìtové ústøedí tìchto chasidù v Crown Heights v New
tuci jako na spoleènou záYorku.
Foto: Adam Fier.
kladnu rovnì zachovává
konzumní vzorec spirituality - takový, kdy je spojena s neodsuzujícím pøístupem
placení nebo dobrovolní pracovníci vytváøejí k osobním duchovním praktikám a s pozorduchovní produkty, které by mìly být kon- ností vìnovanou sociální spravedlnosti (co
zumovány pasivními pozorovateli. Namísto není v ultraortodoxním svìtì bìné), stává
toho je v Objevujícím se (Emerging) hnutí se mocným duchovním prostøedkem, který
cílem vytvoøit prostøedí, ve kterém je spole- má velký dopad na zpùsob, jakým idovské
èenství tvùrcem bohosluby - bohosluba instituce jednají se idy vech tradic. Ani
je konzumována tìmi, jimi je tvoøena. pro Objevující se církve není pohostinnost
Snad i díky tomu se Objevující se hnutí nièím novým, ale nové je její postavení
vánì vrací k teologii jako základu jak pro v ivotì církve. Pohostinnost se posunula
modlitbu, tak i pro aktivismus.
kupøedu a do centra. Není u povaována
Nikoli smlouva nebo program, ale vztah za druhotnou záleitost. Pohostinnost se
je základní metaforou pro mnoho Objevu- stala evangeliem, pøítomným ztìlesnìním
jících se (Emerging) idovských spoleèen- dobré zprávy. Uèení jako hlavní aktivita
ství. Jak napsal rabín Dov Gartenberg ze spoleèenství byla nahrazena pohostinností,
spoleèenství Panim Hadashot v Seatlu ve aktivitou, která nás vechny spojuje, øíká
státì Washington, pohostinnost jako hlavní Dough Pagitt, pastor jednoho z Objevuduchovní ideál slaví velký návrat. Dìlení se jících se sborù v Solomons Porch v Minneao jídlo, otevøené dveøe, neodsuzující pøi- polis.
jímání, péèe jeden o druhého jsou hlavními
Nìkterým pozorovatelùm se tento pomisijními souèástmi duchovního ivota. hyb mùe zdát jako nìco podobného tomu,
Stejnì jako jejich idovské protìjky berou èím bylo hnutí malých skupinek v køesnìkterá Objevující se køesanská spole- anských církvích èi hnutí chavura v juèenství pohostinnost pomìrnì vánì - uèí daismu na konci 60. a zaèátkem 70. let. Ale
své lidi, aby otevøeli své domovy ne proto, je zde mnoho zásadních rozdílù. Za prvé,
aby byly relevantní nebo protoe mají být malé skupiny v køesanských církvích nezamìøena na rùst, ale proto, aby jedno- konají samostatné bohosluby, nýbr jsou
due byli vìrní jádru tradice, té tradice, která organizovány jako souèást vìtího spolebyla mnoha americkými církvemi zapo- èenství. Domácí skupinky Objevující se
menuta.
církve a synagogy jsou samozøejmì malé,
Samozøejmì mnoho z obsahu a pohos- ale naprosto samostatné: jsou samostatnými
tinnosti Objevujícího se (Emerging) idov- spoleèenstvími, ne jen jednou èástí mezi
ství pøipomíná strategii, kterou pouívají mnoha jinými. Za druhé, idovské chavurot
Chabad, Aish HaTorah a dalí ortodoxní 60. let byly mnohem ménì zamìøeny na
misijní organizace. Pohostinnost není cha- tradièní obøady: mnohé chavurot byly
rakteristikou pouze ortodoxních, ale pokud vytvoøeny proto, aby pøinesly v obøadech
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svobodu, anebo dokonce svobodu od tradièních obøadù. Naproti tomu témìø vechna
Objevující se spoleèenství vìnují znaèný èas
a energii nìjaké formì bohosluby, ji si
vdy definují a vytváøejí pro sebe. Za druhé,
ze irího sociologického pohledu se idovské chavurot staly nástrojem spirituality
generace baby-boomu,* která byla více
individualistická a hledaèská. Jejich organizaèním dìdictvím jsou malé skupiny, které
lze najít v synagogách jako idovské
skupiny putování ivotem. Za tøetí, jak
poukazuje spoluzakladatel spoleèenství
Brooklyn Jews v New Yorku, rabín Andy
Bachman, dnení Objevující se skupiny
rozhodnì nejsou utopistické. To se projevuje v jejich pøístupech nejen k sociální
spravedlnosti v nedokonalém svìtì, ale
k nestabilitì a nejistotì, která je charakteristická pro ivot generací narozených po
baby-boomu.
My vichni stojíme na prahu, poznamenala rabínka Sharon Brousová ze spoleèenství IKAR v kalifornském Los Angeles na setkání køesanských a idovských
vùdcù Objevujícího se (Emerging) hnutí,
ale ne nutnì na prahu starých dveøí.
Objevující se hnutí vzdoruje jednoduché
definici: ve své snaze o nalezení duchovního
jádra náboenské pøíslunosti, nesvázaného
ádnými nálepkami a katulkami, pøesahuje
pøes hranice jednotlivých idovských a køesanských proudù. Vytváøíme nové dveøe,
vytváøíme okna, dìláme díry do zdí, pokraèovala Brousová. Slyíme hlasy zvenèí
jinak, ne byly slyeny døíve. Aèkoli vùdci
hnutí prezentují bohatou rozliènost pøístupù
a filosofií, sdílejí hodnoty duchovní praxe
a objevující se (emerging) vize náboenské
pøíslunosti jako sdílení vztahù, zamìøené
na spiritualitu v zámìrnì vytváøeném spoleèenství.

Americké náboenské komunity byly v 19. století úspìné

TØI KOMUNITNÍ
EXPERIMENTY
Zdenìk Vojtíek

V americkém svatém experimentu hrají zvlátní úlohu
komunity. Komunitní ivot nebyl a není vdy svatý v tom
smyslu, e by se vdy jednalo o explicitnì náboenské
komunity (nìkteré komunity byly náboenské implicitnì ve
svém utopickém, socialistickém smìøování). Vdy ale byly silnì
experimetální, a to jak ve svých ideách, tak v oblasti majetku,
vztahù anebo tøeba výrobní a podnikatelské tvoøivosti.
V následujícím èlánku se soustøedíme na tøi ponìkud pøekvapivé. V Anglii se toti
americké komunitní experimenty v 19. pøísluníci této radikální skupiny èasto
století. Podobnì jako øada jiných tehdejích dostávali do støetu s vìtinovou spoleèností
skupin byly i tyto komunity neseny silným kvùli naruování bohoslueb, nedodrování
mileniálním oèekáváním (vìdomím brzkého nedìlního odpoèinku, výtrnictví apod.
pøelomu vìkù a pøíchodu blaené doby). Pøíèinou bylo hlavnì jejich velmi silné
Vechny tøi americkou spoleènost silnì mileniální oèekávání a z nìho vyplývající
ovlivnily jistì i proto, e zaznamenaly ne- potøeba prorokování apokalyptických soudù
èekaný ekonomický úspìch. Omezení na tøi ve vhodných i nevhodných místech i èasech.
komunitní experimenty v tomto èlánku nut- Zvlátností tohoto prorokování byl extatinì ponechává stranou øadu jiných zajíma- cký stav, jeho prùvodním znakem bylo tøevých jevù - nìkteré z nich, napø. komunity sení (shaking). V rámci tehdy ji etablované
Amish, byly ji v tomto èasopise zmínìny církve kvakerù tak tito radikálové vytvoøili
skupinu tzv. shaking quakers, která se ji
(Dingir 2/1999).
ve 40. letech 18. století osamostatnila
a získala nelichotivé oznaèení shakers.
Shakeøi
Do Nového svìta tuto radikální skupinu
Shakeøi dorazili do Severní Ameriky roku
1774 a usídlili se v kraji Niskeyuna (v poz- pøivedla na základì proroctví z roku 1773
dìji vytvoøeném státì New York). V násle- Ann Leeová (1736-1784), chudá tovární
dujících letech o nich nebylo mnoho slyet, dìlnice, která si mezi shakery získala autoco bylo - vzhledem k poèátkùm v Anglii - ritu utrpením v anglickém vìzení, ostrými

n

Pøeloila Jana Lejèková, pøeklad upravil
Zdenìk Vojtíek. Originální text èlánku je
na http://www.dingir.cz

J. Shawn Landres je øeditelem výzkumu v organizaci
Synagoga 3000, institutu vedení idovských kongregací,
a externí vìdecký pracovník Centra idovských studií na
Kalifornské univerzitì v Los Angeles.
Ryan K. Bolger je docentem v oboru studia církve v souèasném svìtì na kole interkulturních studií Fullerova
teologického semináøe.

* Generace baby-boomu: první pováleèná generace, lidé narození zhruba v letech 1945-1965.  Poznámka redakce.
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Ruce práci, srdce Bohu, bylo jedno z hesel Ann Leeové. Po práci se srdce shakerù
vztahovala k Bohu prostøednictvím tance.
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kázáními proti høíchùm i pøesvìdèivými proroctvími. Jedno z tìchto proroctví oznaèovalo za koøen zkaenosti lidskou sexualitu
a urèilo tak celibát za jeden z charakteristických rysù skupiny. Odmítnutí sexuality
v této skupinì také pøedjímalo pøicházející
Boí království, v nìm tìlo a jeho projevy
u nemají ádný význam. Za nositele tohoto
království, druhého Krista tentokrát v podobì eny, zaèala být èasem povaována
právì Ann. Dalí dùleitou charakteristikou
tohoto spoleèenství se tak stala úcta k enám a lpìní na jejich rovnosti s mui. Z vìdomí skupiny jako zárodku mileniálního
království vyplýval také pacifismus i zvlátní atmosféra, nìkdy popisovaná jako mystická - jejím typickým výrazem byl bohosluebný tanec (který ovem vyluèoval jakýkoli kontakt mezi mui a enami). Stejnì
jako mnohé jiné komunity sdíleli shakeøi
majetek a rozhodovali se na základì
kolektivní dohody.
Klidné pøebývání shakerù v Americe
bylo ukonèeno podezøením, e jako pacifisté
vlastnì v americké válce za nezávislost straní Anglièanùm. Toto obvinìní pøivedlo roku
1780 Leeovou opìt do vìzení a vìzení ji
opìt povzbudilo k rozsáhlé misijní aktivitì.
Díky dùrazùm na nesmiøitelný boj proti høíchùm, na sebekázeò a odøíkání, díky èinìní
zázrakù a díky výpadùm proti zavedeným
církvím získala Leeová se svými dvìma
spolupracovníky na misijních cestách
v posledních letech svého ivota øadu konvertitù. Z osmi lidí, kteøí spolu s Ann Leeovou dorazili do Ameriky, se tak postupnì
stala Spojená spoleènost vìøících v Kristùv
druhý pøíchod, nazývaná také Církev
milénia.
Komunity shakerù se rozvíjely i po smrti
Leeové a vrcholu dosáhly ve 40. a 50. letech
19. století. Tehdy v 19 komunitách ilo více
ne 6 tisíc shakerù. Vzhledem k celibátu,
a tím absenci dorùstající generace, je tento
vývoj neèekaný a svìdèí o atraktivnosti pøísné zvìsti shakerù pro nìkteré Amerièany.
Komunity shakerù byly ale témìø po celé
19. století úspìné nejen misijnì, nýbr
i ekonomicky. Oèekávání mileniální øíe
prodchlo celý ivotní styl shakerù a motivovalo je ke støídmosti, poøádku, èistotì a pøedevím k pilné, výbornì organizované a vynalézavé práci. Ve stovkách patentù a inovací se shakerùm pøipisuje napø. i vynález
cirkulárky, která údajnì vznikla na základì
experimentu s mechanismem icího stroje.
Komunity shakerù byly sice uzavøeny pøed
svìtem, ale èile s tímto svìtem obchodovaly
- napø. s bylinnými léky, s osivem, koaty
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nebo nábytkem. idle
z dílny shakerù dodnes zùstávají symbolem jednoduché
a úèelné krásy.
Po obèanské válce zaèaly komunity
shakerù rychle upadat
a ve 20. století ji jen
pøeívaly. Sirotci, které si shakeøi brali na
výchovu, v dospìlosti
stále èastìji komunity
opoutìli a misie pøestala být úspìná, pøedevím mezi mui.
Nyní existuje ji jen
jedna rychle vymírající komunita starích
en. Zdá se tedy, e
tento pozoruhodný
komunitní experiment
po více ne 230 letech
brzy skonèí.
Oneida
Jiným, právì tak vlivným a úspìným experimentem, byla ve
Hlavní sídlo komunity Oneida a jeho obyvatelé.
Spojených státech 19.
století komunita Oneida. Její èlenové mìli a dokonalosti. První skupinu následovníkù
se shakery mnoho spoleèného: touhu po vytvoøil roku 1841 a o tøi roky pozdìji se
dokonalosti, která se projevila v nezvyklém z této skupinky stala první, dosud velmi
sexuálním chování, nadìji na brzké mile- volná komunita o 28 dospìlých lidech.
niální království, schopnost a touhu ekonoNejznámìjí (a nejvíce kontroverzní)
micky prosperovat i ducha vzájemnosti prvek svého uèení o tzv. komplexním
a komunitní spolupráce.
manelství formuloval Noyes roku 1846.
Komunita Oneida se stala výrazem celo- V cestì za dokonalostí si pøál opustit soivotního smìøování Johna Humpreyho beckého, individualistického ducha a nahraNoyse (1811-1886). Jako mnozí jiní Ameri- dit ho nesobeckou láskou. Vìøil, e tímto
èané v té dobì proil Noyes roku 1831 zpùsobem vechny pozemské hranice
konverzi ke køesanství a namísto slibné a omezení postupnì zmizí a nastane dokonakariéry v nejvyím patøe americké spoleè- lá jednota veho. Zmizet má i sobecký
nosti se stal pastorem. Jeho hlavním teo- a výluèný manelský svazek dvou osob
logickým zájmem byla mylenka køesanské a má být nahrazen láskyplným svazkem
dokonalosti. Byl pøesvìdèen, e druhý uvnitø stále se roziøující komunity dokoKristùv pøíchod se odehrál ji roku 70 a od nalých.
té doby zde na svìtì roste Kristovo Boí
Toto uèení pøineslo Noyesovi obvinìní
království. Aby se toto království dále roz- z cizoloství. Musel opustit Putney a spolu
iøovalo a nakonec zcela pøevládlo, je tøeba, s asi 50 dospìlými, kteøí ho následovali,
aby jednotlivci pracovali na vlastní dokona- vytvoøil roku 1848 komunitu v údolí Oneida
losti, a tak tomuto království pøipravovali ve státì New York. Po dobu tøiceti let pak
cestu.
v komunitì ilo asi 200 dospìlých - sdíleli
Prostøednictvím kázání a dvou èasopisù majetek, vychovávali spoleènì dìti, a mìli
roziøoval od roku 1836 mylenku dokona- denní náboenská a pracovní setkání. Chalosti ve mìstì Putney ve státì Vermont. rakteristická pro náboenská setkání byla
Roku 1838 se oenil. V pøímém protikladu tzv. vzájemná kritika, pøi ní jeden druhému
k Ann Leeové doel k pøesvìdèení, e veøejnì ukazoval na slabá místa, a tak slouil
sexuální styk je dobrý a má slouit lásce k dosaení dokonalosti.
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Sexuální ivot komunity byl zcela podøízen náboenskému cíli roziøování prostoru
nesobecké lásky a dosaení dokonalosti.
Kadý dospìlý mu se povaoval za manela kadé eny a naopak. Intimní styky
mezi dvìma osobami byly pøedem plánovány a zaznamenávány tak, aby se zabránilo
vytvoøení exkluzivního romantického vztahu. Sexuální styk byl chápán jako výraz lásky, pøi nìm nemìlo docházet k poèetí; mui
ho proto vykonávali bez ejakulace.
Komunitì se ekonomicky velmi daøilo,
take si mohla dovolit postavit velký dùm
a zaloit dvì poboèky mimo údolí Oneida.
Celkový poèet jejích pøísluníkù vystoupal
a na 300. Povzbuzen úspìchem zaèal být
Otec Noyes (jak se mu øíkalo) povaován
za Tøetího Krista, jeho povinností je
následovat Jeíovu dokonalou bezhøínost
a ustanovit Boí království na Zemi. Psal
mnoství spisù na spoleèenská a náboenská
témata.
Roku 1869 pøistoupila komunita k dalímu neobvyklému experimentu. Noyes zaèal
vybírat páry k tomu, aby pøivedly na svìt
dìti mimoøádných vlastností. Díky této eugenické praxi se bìhem deseti let narodilo
58 dìtí. Byly povaovány za vylechtìné
(stirps) a vychovávány zvlátní komisí. Cílem bylo zlepení rasy, které Noyes povaoval za dalí krok smìrem k dokonalosti.
Tento experiment vak roku 1979 náhle
skonèil spolu s praxí komplexního manelství. Poklidný ivot komunity Oneida byl
toti náhle rozbit tìkými vnitøními problémy (zpùsobenými patrnì té závistí, vyplývající z eugenické praxe) a zároveò hrozbou sankcí ze strany vìtinové spoleènosti.
Noyes v této situaci uprchl do Kanady
a oputìná komunita se roku 1880 promìnila na akciovou spoleènost. Nádobí a pøíbory se znaèkou Oneida Community mají
dodnes vynikající obchodní povìst a tvoøí
tak v souèasnosti jediný pozùstatek mimoøádného komunitního experimentu.

Dùm pro Owenovu komunitu zùstal jen v
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Spoleènost Harmonie
vot v Harmonii postupnì
a New Harmony
upadat. Roku 1832 se od
Ekonomický úspìch dalí
spoleènosti odtrhla asi tøetina
americké náboenské kopøísluníkù - byli to ti, kdo
munity 19. století je také
nechtìli ji dále ít v celibátu,
obdivuhodný. Její poèátek
dodrovat dalí omezení
je stejnì jako v pøípadì
a podléhat autoritì Otce
shakerù v Evropì. NìRappa. Z tohoto rozdìlení se
mecký farmáø Georg
Harmonie ji nikdy zcela
Rapp (1757-1847) zaèal
nevzpamatovala a pokles
roku 1787 na základì
svých èlenù se jí nepodaøilo
èetby Bible kritizovat luzadret, nebo èlenská zátherskou církev a postupkladna nebyla doplòována
Robert Owen.
nì se dostal do takových
ani misií. Paradoxnì byl ale
http://en.wikipedia.org
nesnází, e roku 1803
tento poèetní pokles stále
zvolil emigraci do náboensky svobodných doprovázen ekonomickým úspìchem, a to
Spojených státù. Za ním jako za vùdcem i po smrti Georga Rappa roku 1847. Teprve
Boího lidu v následujících letech dorazili patné vedení pøivodilo Harmonii na konci
i jeho nìmeètí stoupenci.
19. století té finanèní úpadek.
Po tìkých zaèátcích vznikla roku 1805
v Pennsylvánii nìmecky hovoøící komunita, Svoboda a prosperita
nazvaná spoleènost Harmonie. Tvoøilo ji Ekonomický systém, který byl schopen vytémìø 800 lidí pod vedením Otce Rappa. soce zhodnotit tvrdou práci, tvoøivost
Jeho radikální výklad Bible ho pøivedl na a dobrou organizaci, a souèasnì náboenmylenku, e biblickému ideálu nejvíce ská svoboda vytvoøily ve Spojených státech
odpovídá celibátní zpùsob ivota. Roku v 19. století velmi plodné prostøedí pro vznik
1807 komunita jeho výklad pøijala. Narozdíl a rozvoj svérázných, alternativních náboenod shakerù ale v Harmonii neili mui a eny ských komunit. Tøi z nich - patrnì ty nejv oddìlených èástech domù, nýbr rodiny významnìjí nebo alespoò nejznámìjí zùstaly pohromadì.
jsme sledovali v tomto èlánku. Ve vech pøíEkonomický úspìch dovolil spoleènosti padech se jejich hospodáøské základy ukáHarmonie opustit roku 1814 Pennsylvánii zaly jako trvalejí ne náboenské zásady,
a zakoupit mnohem vìtí pozemky v In- které je poloily.
n
dianì. Na místì výrobnì i obchodnì zdatné
komunity postupnì vzniklo nejvìtí mìsto
v Indianì, New Harmony. Po deseti letech Literatura
Lawrence, Sex and Prophetic Power: A Comparison
komunita prodala i toto své sídlo. Kupcem FOSTER,
of John Humphrey Noyes, founder of the Oneida Community,
byl Robert Owen (1771-1858), spoleèenský with Joseph Smith, Jr., the Mormon Prophet, in: Dialogue:
reformátor ze Skotska, který na stejném A Journal of Mormon Thought 31 (4), zima 1998, str. 65-83.
James R., Peculiar Prophets. A Biographical Dicmístì zaloil svou komunitu. Tato komunita LEWIS,
tionary of New Religions, Paragon House 1999.
nebyla náboenská, aèkoli Owen své vize STEIN, Stephen J., Alternative American Religions, Oxford
vyjadøoval mileniálními symboly a nábo- University Press 2000.
enským jazykem. I kdy jeho experiment - WEBER, Eugene, Apokalypsy. Proroctví, kulty a chiliastické
podobnì jako ten pøedchozí ve Skotsku - pøedstavy v prùbìhu staletí, Nakladatelství Lidové noviny
1999.
rychle skonèil nezdarem (trval jen mezi lety WHITWORTH, John McKelvie, Communitarian Groups and
1825 a 1829), stal the World, in: WALLIS, Roy (ed.), Sectarianism. Anylyses
of Religious and Non-Religious Sects, Peter Owen 1975, str.
se Owen velkým 121-129.
inspirátorem sociaIlustrace
listického hnutí.
Ilustrace na stranách 58-60 jsou z knihy Stephena J. Steina
Rappova spo- Alternative American Religions, Oxford University Press
leènost Harmonie 2000.
nala nové sídlo
opìt v Pennsylvánii
a pojmenovala ho
Economy. Pravdìpodobnì i pod vlivem hospodáøPhDr. Zdenìk Vojtíek (*1963) je odborným asistentem
ských úspìchù zana Husitské teologické fakultì UK a éfredaktorem èanákresu.
sopisu Dingir.
èal ale duchovní i-
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r e c e n z e
Pøíbìh
nelítostné víry
Jon Krakauer: Ve jménu nebes. Pøíbìh
nelítostné víry, pøeklad: Jiøí Martínek. Praha
2005, s. 358. ISBN: 80-7249-180-6.
V minulém roce praské nakladatelství
Columbus vydalo pøeklad knihy Under the
Banner of Heaven, vydanou v New Yorku
v roce 2003. Pokud se ètenáø nenechal
odradit titulní a zadní stranou obálky, které
ponìkud podezøele laciným zpùsobem slibují kontroverzní a krvavý obsah, a otevøel
první stránky knihy, byl vtaen do vskutku
velmi napínavého dìje, kde vechny hlavní
postavy jsou nìjak spojené s mormonským
náboenstvím.
ánrovì jde o dílo investigativního novináøe, který rekonstruuje skuteèný pøípad
z poloviny osmdesátých let v americkém
státì Utah - brutální chladnokrevnou vradu
mladé eny a její roèní dcery. Jde tedy
o jakousi detektivku, kde jsou ovem pachatelé odhaleni hned v úvodní kapitole. Pøedmìtem napínavého dìje pak je odhalování
motivù hrozného èinu. Pøi tomto rozplétání
pohnutek jsme uvádìni nejen do rodinných
vztahù zúèastnìných postav a jejich osobností, ale pøedevím do irího náboenského kontextu. Pachatelé zmínìných vrad,
bratøí Ron a Dan Laffertyové - podobnì jako
jejich bratr, manel a otec obìtí, Allen
Lafferty - jsou pøedstaveni jako tzv. mormontí fundamentalisté, tedy ti, kteøí se
rozeli s mormonismem hlavního proudu
(Církví Jeíe Krista Svatých posledních dnù
- CJKSPD,- je má své centrum v Salt Lake
City). Jejich dlouho plánovaný èin je vykreslen - moná a pøíli naturalisticky - jako
rituální akt související s doktrínou o andìlu
zkázy a smíøení krví.
Autor se nespokojí s pouhým konstatováním, e za vrady mùe náboenský
fanatismus, ale jsa vìren své profesi investigativního novináøe pátrá: sleduje stopy
vech aktérù, dokonce v cele (kterou podivnou shodou okolností sdílí s jiným
aktérem slavné
mormonské aféry
Markem Hofmannem1 ) rozmlouvá
s jedním z vrahù
Danem Laffertym,
odsouzeným k doivotnímu vìzení.
Cestuje po polygamistických ko-
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munitách v Utahu, Arizonì a Kanadì,
rozmlouvá s pøedstaviteli CJKSPD. Ale
moná u nad rámec ánru studuje dìjiny
mormonismu od dìtství Josefa Smithe, pøes
usídlení v oblasti Solného jezera a po
souèasnost. Právì ve zkuenostech rané
církve, v dobì formování její nauky, se snaí
nalézt porozumìní pro onen krvavý zloèin.
Mezi mezníky, u kterých se v pøedstavování dìjin tohoto náboenského hnutí
zastavuje, zaujímá pøední místo zruení
polygamie (plurálního manelství) v roce
1890. Na základì tohoto zruení vzniklo
fundamentalistickému hnutí, je se této
praxe odmítalo vzdát, nebo ji povauje za
nutnou pro spásu.
Autor se ètenáøi pokouí pøedstavit
atmosféru fundamentalistických komunit
a seznamuje nás s jejími pøedstaviteli, proroky, øadovými i bývalými èleny. Postupnì se
rýsuje obrázek toho, kam polygamní praxe
mùe dojít - k situaci, kdy se stírá rozdíl
mezi uvedením do (plurálního) manelství
a znásilnìním dítìte, k naprostému ovládání
lidí skrze spletitou sí podivných rodinných
vztahù (setkáme se s enou, která je svojí
nevlastní babièkou, s. 53) a bezmeznou oddanost teokratickým vùdcùm.
Autor zmiòuje v kontextu tzv. kulturních
válek v souèasné Americe zajímavou situaci,
kdy proti sobì v otázce polygamie stojí dva
podivné tábory. Na jedné stranì mormontí
fundamentalisté, kteøí mimo jiné tvrdì stíhají
homosexuální praxi, spolu s nìkterými
homosexuálními skupinami, kteøí bojují za
právo na volbu uspoøádání spoleèného souití, na stranì druhé konzervativní (Utah je
tradiènì nejvíce republikánským státem
v USA) monogamní mormoni podpoøení
feministickými aktivisty spoleènì tvrdì
bojující proti toleranci k této praxi.
Knihu je moné doporuèit i tìm ètenáøùm, kterým uvedený ánr není pøíli blízký.
Vzhledem k tomu, e nejde o vìdeckou studii a e se jedná o téma, které lze zpracovat
senzacechtivým zpùsobem, jde o celkem poctivou práci, kde autor odkazuje na zdroje
svých informací vèetnì relevantní a aktuální odborné literatury. Nejde o neutrální
postoj neangaovaného pozorovatele. Naopak - osobní zaujetí je naprosto patrné a k
porozumìní mu nám pomùe informace, e
autor sám vyrùstal v mormonském prostøedí
a vyrovnává se tak se svou vlastní minulostí.
Na knize je tøeba ocenit autorovu snahu,
aby jím vykreslovaný obraz nebyl èernobílý,
kde jsou jednodue vichni mormoni, zvlátì
fundamentalisté vylíèeni jako zvrhlí a ílení.
I mezi nimi dokáe spatøit ty, jim je moné

Zjevení o plurálním manelství
tak, jak je zachyceno v posvátné knize
mormonismu:
Kniha nauk a smluv, oddíl 132
Zjevení dané prostøednictvím proroka
Josepha Smitha v Nauvoo, 12. èervence
1843, ohlednì nového a vìèného svazku
a také vìèného trvání manelských svazkù a mnohoenství. ...
1 V pravdì takto mluví Pán k tobì, mùj
sluebníku Josefe, na tvùj dotaz, jak tomu
rozumìti a znáti, kdy já, Pán, jsem
ospravedlnil své sluebníky Abrahama,
Izáka, Jákoba a té své sluebníky Mojíe, Davida a alamouna ohlednì zásady
a nauky, e mohou míti více manelek
a soulonic.
2 Vìz, já jsem Pán, tvùj Bùh, a zodpovím
tuto otázku.
3 Proto si pøiprav své srdce, abys pøijal
a poslouchal pøikázání, která ti chci dáti,
nebo vichni, kterým tento zákon bude
zjeven, musí ho být posluni.
4 Nebo vìz, e ti zjevuji nový a vìèný
svazek, a nebude-li jej dodrovati, pak
propadne prokletí, nebo nelze nikomu
tento svazek zavrhnouti a pak chtíti vejít
do mé slávy, ...
Oficiální prohláení
o mnohoenství ze 6. 10. 1890
... A nyní veøejnì prohlauji, e moje rada
Svatým posledních dnù jest, aby neuzavírali ádný sòatek, který jest zákonem
zemì zakázán.
Prezident Wilford Woodruff
pøipsat jistou míru upøímnosti a poctivosti.
Nicménì vyznìní je pøesto pro mormonismus jako celek negativní. Kde to je jen
trochu moné, interpretuje kontroverzní
okamiky z dìjin tohoto náboenství jednoznaènì v jeho neprospìch. Zvlá patrné je
to u rekonstrukce události, která vela do
amerických dìjin ve známost jako masakr
na Horských loukách. Pøi nìm bylo v roce
1857 zákeønì zavradìno více ne sto vystìhovalcù z Arkansasu, kteøí projídìli územím osídleným mormony. Krakauer nepøipoutí ádné pochybnosti o klíèové roli,
kterou v krvavé lázni mìlo sehrát mormonské vedení. Je vak tøeba ocenit, e do druhého vydání, které je pøedlohou pro èeský
pøeklad, pøipojil i kritické recenze od historikù z CJKSPD a dokáe v nìèem dát
svým kritikùm za pravdu.
Autorùv evidentní zápal pro vìc ovem
pøekraèuje pouhý zájem porozumìt mor-

61

r e c e n z e
monskému fundamentalismu a mormonismu
jako takovému. Po celou dobu èteme mezi
øádky motiv, který je nakonec výslovnì
uveden: není jím nic meního ne touha
pochopit podstatu náboenské víry jako
takové (s. 313). Nezdá se vak, e by se
odpovìdi pøíli pøiblíil, pokud se nespokojíme se zjednoduujícími kategorickými
tvrzeními typu ti, kteøí napadají Knihu
Mormon, by mìli mít na pamìti, e její
vìrohodnost není o nic pochybnìjí, ne je
tomu tøeba u Bible nebo Koránu èi u posvátných textù jiných církví (s. 83). Pøedpoklad, e mormonismus je prostì jen pøíkladem náboenství obecnì a mormonská
církev jednou z 10 000 církví a náboenských sekt (s. 318), by bylo potøeba dokázat, nejen konstatovat. Ale autor sám svou
knihu nepøedkládá jako odborný text, ale
vposledku jako vyznání nevíry èi nejistoty
(tamt.), za kterou je patrná jistá poctivost.
By úvahy o moné podobnosti mormonismu a islámu, kterou, jak se v knize doèteme, uvádìl i J. Smith (Stanu se pro tuto
generaci druhým Mohamedem, s. 111),
a mormonského fundamentalismu a islamismu mají svou hodnotu (autor zmiòuje svùj
rozhovor na toto téma i se samotným rituálním vrahem D. Laffertym, s. 298-299).
Tìm, kteøí chtìjí více porozumìt mormonismu, je moné knihu urèitì doporuèit.
Obraz, který nám autor vykresluje, dává
monost nahlíet na mormonské náboenství z jiného úhlu pohledu. A jistì stojí za
zkoumání, zda klíè k porozumìní prvním
desetiletím nového amerického náboenství,
dnes prosperujícího po celém svìtì v podobì CJKSPD, neleí spíe v Colorado City
a jiných horských oblastech USA, Kanady
a Mexika, kde ijí polygamistické komunity,
ne v Salt Lake City a Provo (kde se nachází
dnes proslulá universita nesoucí jméno druhého prezidenta církve Brighama Younga
i Misijní výcvikové centrum). Zdá se, e
události, které autor popisuje, dávají porozumìt nepøátelství, kterému byli první svatí
vystaveni. Toto nepøátelství vedlo ke zlynèování Josepha Smithe a pozdìji témìø
k válce mezi Spojenými státy a mormony
usídlenými u Solného jezera.
Na závìr je vhodné ocenit i pøekladatele,
který si zjevnì dal práci s dohledáváním
pouívaných èeských ekvivalentù mormonských výrazù a i celkovì neubral nic na
n
ètivosti knihy.
Milo Mrázek
Poznámka
1 Viz Novotný, T., Kauza Hofmann, Dingir 4 (3), 2001,
str. 23-24.
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uèení
mistrù
Josef Veselý: Uèení mistrù. Vodnáø, Praha
2005, 256 str., cena 260,- Kè.
To jsou ti mocní, kteøí zdávna byli, mui
na slovo vzatí.
Tímto citátem z 1. knihy Mojíovy otevírá
Veselý svoji novou knihu, pojednávající
o velkých hermeticích nedávné minulosti,
ale i souèasnosti. Bez jakéhokoliv úvodu
pak vrhá ètenáøe do chøtánu deseti pravdìpodobnì nejkontroverznìjích osobností
pùsobících na poli novodobé magie.
Ètenáø se tak nejprve seznámí s uèením
P. B. Randolpha (1815-1875) a jeho vizí
eulidského kultu i ansairetických mystérií.
Posléze pronikne do nauky Nového Aeonu
mistra Theriona - Aleistera Crowleyho
(1875-1947), kterou autor pøibliuje v úryvcích Knihy zákona. Dále se J. Veselý vìnuje
novodobému kultu bohynì Maat, jeho zakladatelem byl zdatný kabalista Ch. S. Jones
alias Frater Achad (1886-1950). Následuje
výklad magických principù nauky kultu Zos
Kia A. O. Sparea (1886-1956), který je
v nìkterých svých ohledech podobný filosofii taoismu. Srozumitelnìji pùsobí uèení
o saturnské gnózi Eugena Groscheho alias
Gregora A. Gregoria (1888-1964), èelního
pøedstavitele nìmeckého øádu Fraternitas
Saturni, jeho uèením byl silnì ovlivnìn
Frantiek Kabelák. Ètenáøovu pozornost si
jistì zaslouí i kapitola vìnovaná osobnosti
H. P. Lovecrafta (1890-1937) a okultnímu
výkladu fiktivní mytologie Cthulhu, s ní se
v západních hermetických skupinách pracuje stále èastìji. Zvlátní pozornost vìnuje
pisatel propracovanému magickému systému tzv. týfónské gnóze Kennetha Granta
(1924), pronikajícímu do nejzazích sfér
lidského poznání odvrácené strany Universa. Jakýmsi okultním guláem by se naopak dalo nazvat uèení vúdúisticko-zothyriánské gnóze M. P. Bertiauxe (*1935). Devátým hermetickým mistrem je Nìmec
W. Jantschik, narozený roku 1939 ve Vizo-

vicích. Je pøedstavitelem tzv. bafometické gnóze,
uèení které má
svou velice specifickou (pro naince
a komickou) terminologii, za ní se
vak skrývá avnaté jádro magického poznání. Poslední osobností,
kterou autor pøibliuje ètenáøi, je tajemný P. J. Carroll, pøedstavitel tzv. chaosmagie, vycházející z principù Spareovy magické praxe. Carroll se zde
jeví jako pøedstavitel moderní psychurgie,
stavící na klasických základech praktické
magie bardonovského typu.
V dodatcích se Josef Veselý vrací ke
dvìma opomíjeným postavám novodobé
èeské hermetické scény. První je R. M.
Bouek (1892-1969), který psal své okultní
spisy v ifrách. Druhým je praský okultní
chemik Jaroslav Hojka (1896-1971), jen
se pokouel o spojení vìdy a magie.
Josefu Veselému se touto knihou podaøilo sestavit reprezentativní soubor mylenek
pøedstavitelù svìtové magické scény, usilujících o objevování skrytých pravd Universa,
kteøí byli a doposud lidu èeského magického kotlíku vìtinou málo známí. Autor
se o nìkterých z nich zmiòoval ji døíve,
napø. v revue Horus a Svìt magie, ale tak
podrobnì, jak jsou pøiblíeni zde, to zatím
u nás nikdy nikdo neudìlal. Pisatel zároveò
pøispìl nìkolika statìmi k doplnìní povìdomí o snahách dvou málo známých
èeských okultistù. V knize nechybìjí (a na
Carrolla) podobenky mágù, ilustraèní
obrázky, tabulky a tradiènì rozsáhlá bibliografie.
n

Petr Kalaè

inzerce

U pøíleitosti pìtiletého výroèí pùsobnosti
DOKUMENTAÈNÍHO CENTRA ÈESKÉHO HERMETISMU,
byla k prvnímu jarnímu dni tohoto roku sputìna jeho internetová
schránka, která je k nalezení na adrese:
www.dcch.wz.cz
Hlavním cílem DCÈH je doplnit chybìjící údaje v historii èeského
hermetismu pøed rokem 1948, shromádit fakta o dosud
nezpracovaném období mezi roky 1948-1989, a prùbìnì
dokumentovat vývoj èeského hermetismu po roce 1989.
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r e c e n z e
souhrnnì
o terorismu
Miroslav Mare: Terorismus v ÈR,
Centrum strategických studií 2005, 480
stran.
Kniha docenta Maree z katedry politologie
Fakulty sociálních studií brnìnské Masarykovy univerzity je uceleným a souhrnným
monotematickým pojednáním. Zaèíná velmi
podrobným rozborem pøístupù k terorismu,
otázkami definice a typologie terorismu. Do
kapitoly Teoretické pojetí terorismu jsou
zaøazeny i dalí mení teoretické problémy,
jejich øeení pøesnìji fenomén terorismu
vymezují.
U úvodní Mareova definice terorismu
naznaèuje dobrý smìr, jím se kniha ubírá.
Mare toti zdùrazòuje, e dominantním
úèelem teroristického aktu je vyslat váné
zastraující poselství, které zasáhne daleko
více lidí, ne je tìch, kdo jsou èinem pøímo
pokozeni. V této symbolické funkci je skuteènì nutné hledat klíè k pochopení teroristických èinù (ostatnì ve shodì s etymologií
slova, odvozeného od latinského terrere ve
významu vzbudit hrùzu). Podcenìní symbolické úlohy by vedlo k pøílinému zjednoduení problematiky, jak se mùeme i v èetinì pøesvìdèit v knize Caleba Carra Dìjiny
terorismu.
Dalích osm velkých kapitol textu pojednává o jednotlivých typech terorismu.
V kadé kapitole autor podrobnì uvádí
jednotlivé pøípady teroristických èinù na
naem území. Mnoství pøesných dat,
uválivost soudù, vynikající dokladování
i logický zpùsob øazení informací èiní z této odborné knihy velmi pøíjemné ètení. Na
konci kadé kapitoly je potenciál toho
kterého typu terorismu zhodnocen.
Jedním z osmi typù terorismu, pojednaných ve zvlátní kapitole (na str. 243-288),
je náboenský terorismus. Doc. Mare se
na poèátku této kapitoly zbyteènì chytil do
pasti definice náboenství, která se zdá být
pro úèely tohoto pojednání skoro zbyteèná.
S vìtí velkorysostí se vyrovnal
s problémem, jak
náboenský terorismus vnitønì kategorizovat: s vìdomím nutné pojmové nepøesnosti
ho rozdìlil na terorismus fundamentalistických skupin
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uvnitø svìtových náboenství a na terorismus spjatý s pùsobením samostatných
meninových náboenských skupin, tzv.
sekt. Je koda, e teoretická èást této kapitoly nezmiòuje specifika náboenského
terorismu (napø. démonizaci nepøítele, symboliku kosmického boje dobrých a zlých sil,
roli mileniálních nadìjí apod.), jak to velmi
zajímavì èiní Mark Juergensmeyer. Tato
absence je ale pochopitelná - kniha zjevnì
míøí spíe k faktickým údajùm.
A ty jsou úasné. Mareùv archiv zjevnì
obsahuje obrovské mnoství informací. Autorova detailní znalost jednotlivých pøípadù, je mají tøeba jen vzdálenou souvislost
s nebezpeèím terorismu, je pøemáhající.
Stejnì obdivuhodná je jeho schopnost vytvoøit z tìchto jednotlivostí pøehledný souhrn. Nejvìtí èást kapitoly o náboenském
terorismu (15 stránek z 29 bez poznámek)
zabírá problematika islámského terorismu.
Trochu pøekvapí, e autor do její úvodní,
teoretické èásti nezapracoval alespoò nìkteré pozoruhodné postøehy politologa Pavla
Bary. Faktická èást této kapitoly je nesmírnì bohatá a ukazuje, e nebezpeèí islámského terorismu u nás rozhodnì není podcenìno. S tím souvisí zajímavá informace
v závìreèné kapitole knihy (nazvaná Protiteroristická politika v ÈR), podle ní byly
nìkteré paragrafy trestního zákona ... vyuity i proti schvalování atentátù z 11. záøí
2001. (str. 400)
Jediným dalím svìtovým náboenstvím,
o nìm je v souvislosti s terorismem pojednáno, je - pro mne opìt ponìkud pøekvapivì - judaismus, a to pravdìpodobnì
pøedevím kvùli èeské internetové stránce,
která vyjadøuje obdiv k ideologii Meira
Kahana. Ostatní svìtová náboenství jsou
kvùli svým znaènì okrajovým skupinám po
právu zmínìna pouze v poznámkách.
Velmi rozumnou støízlivost si zachovávají dvì mení èásti této kapitoly o satanismu a o sektách. Ta druhá pojednává témìø
výhradnì o moném nebezpeèí v pøípadì,
e by na naem území byla aktivní japonská
teroristická sekta Óm inrikjó, resp. Aleph,
jak se jmenuje její nastupnická organizace.
Ostatní sice nepravdìpodobná, ale pøece jen
moná ohniska náboenského násilí jsou
odkázána opìt do poznámkového aparátu.
Musím pøiznat, e kniha Miroslava Maree mne nadchla. Je pro mne vzorem v jistì
dlouhodobém a trpìlivém shromaïování
faktù. O její závìry je moné se opøít,
protoe jsou samy dobøe podloeny.
Zdenìk Vojtíek

Zhodnocení problematiky
náboenského terorismu v ÈR
Dosavadní projevy náboenského terorismu na èeském území spoèívaly pøedevím v propagaèní dimenzi, v pùsobení
pøísluníkù a sympatizantù teroristických
skupin provádìjících èinnost v zahranièí
a snad i ve finanèních transakcích a snahách o nákup zbraní v ÈR. Do budoucna
bude intenzita a nebezpeènost náboenského terorismu pro ÈR úzce vázána na
celosvìtové trendy.
Platí to pøedevím pro islámský terorismus, pro jeho pøípadnou eskalaci na
èeském území bude dùleitý celosvìtový
vývoj války s terorismem a schopnost
západního svìta a jeho spojencù eliminovat militantní trendy v islámu v globálním rámci. Dosavadní relativnì bezproblémový stav v oblasti (ne)existence
islámského terorismu v ÈR byl zapøíèinìn
hodnotovou orientací muslimské komunity v ÈR (její vìtina nehodlala prosazovat svoji náboenskou identitu násilím) i tím, e ÈR není z hlediska
pøípadného útoku velkých islámských
teroristických organizací z hlediska
mediálního a zastraujícího dopadu
natolik zajímavá jako USA èi velké západoevropské zemì.
I pøípadný vznik reálného idovského
terorismu na èeském území mùe být primárnì ovlivnìn mezinárodní politikou
v blízkovýchodní oblasti, dùleitou roli
hraje i pøítomnost a intenzita antisemitismu v ÈR i v zahranièí.
Potenciál pro køesanský terorismus je
pomìrnì malý, ale jeho projevy (pøedevím v protipotratové oblasti) nelze zcela
vylouèit. Satanistický terorismus nad rámec dosavadních projevù spíe mládenického subkulturního násilí není pravdìpodobný. Nebezpeèí rùzných malých
kultù a sekt na èeském území (obdobnì
jako jinde ve svìtì) je velmi tìké odhadnout, nicménì dosavadní zkuenosti
v ÈR nesvìdèí o pøítomnosti výraznìjího
odhodlání k teroristickým útokùm v takovýchto religiózních komunitách.
Miroslav Mare: Terorismus v ÈR,
Centrum strategických studií 2005,
oddíl 6.6, str. 269.
Poslední odstavec tohoto textu
kvùli chybì pøi sazbì v knize chybí,
zde je doplnìn díky laskavosti autora.

n

63

r e c e n z e
náboenství
a jídlo
Tomá Bubík a Martin Fárek (eds.):
Náboenství a jídlo, CERES a Univerzita
Pardubice 2005, 188 stran.
O religionistické konferenci, ji spoleènì
s Èeskou spoleèností pro studium náboenství uspoøádala v listopadu loòského roku
Fakulta humanitních studií Univerzity Pardubice (dnení Fakulta filozofická UP),
pøinesl zprávu Dingir 4/2005.
Pøiblinì mìsíc pøed konáním tohoto
setkání publikovala UP sborník z konference pøedelé, pro ni bylo zvoleno téma
Náboenství a jídlo. Editorské práce se
zhostili pedagogové FF UP Tomá Bubík,
Ph. D., a Martin Fárek, Ph. D. Na témìø
sto devadesáti stranách se nyní ètenáø mùe
seznámit s pøíspìvky jednotlivých úèastníkù.
Nutno ovem poznamenat, e zdaleka ne
vechny pøednesené referáty se nakonec
staly souèástí sborníku. Z celkem osmadvaceti plánovaných referátù (nìkteøí pøednáející svou úèast na konferenci ale odøekli)
nalezneme nakonec v titìné podobì osmnáct, z nich nìkteré byly samotnými autory
pøepracovány èi alespoò doplnìny. Navíc
pøibyl jetì èlánek doc. Luboe Bìlky Jídlo
a jeho role v buddhismu.
Pøíspìvky ve sborníku jsou sice øazeny
abecednì dle pøíjmení autora, pozorný
ètenáø si vak mùe vimnout, e se celým
dílem jako èervená nit - resp. èervené nitì táhne (napøíè jednotlivými pøíspìvky) nìkolikero základních témat (èi otázek):
Jedním z problémù, jemu se jednotliví
pøednáející vìnovali, je vztah èistého a neèistého. Sem patøí studie Martina Fárka
Èisté a neèisté ve vinuistické kuchyni, která
se zabývá nejen konceptem rozliování èistého a neèistého v rámci vinuistických kol
smìru Rámánudova a Èainanjova, ale
i úlohou jídla ve vinuistickém rituálu
a ivotì vùbec. Nechybí ani nìkolik slov
o zpùsobu provádìní púdy - tedy rituálu
obìtování a uctívání. Rituální praxe rozliování èistého a neèistého v judaismu
(tzv. karut) je téma, je v této souvislosti vytane na
mysl moná jako
první. Ve sborníku
jsou této tématice
vìnovány hned dva
texty: Náboenské
pozadí karutu To-
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máe Novotného a Význam symbolických
praktik kaer stravování pro utváøení
idovských komunit Eleonóry Hamar. Doc.
Novotný ve svém pøíspìvku shrnuje
jednotlivé typické pohledy na význam
karutu - mezi jinými napø. zachovávání
kultické èistoty nebo hygienickou
výhodnost kaer stravování, - aby
následnì pøedestøel a doloil svùj pohled na
tento fenomén. Zatímco se Tomá Novotný
zabývá v podstatì velice obecnou tematikou, a tudí pouívá zejména normativní
materiály (biblické pasáe, Talmud etc.),
zaujme nás ve stati E. Hamar na první pohled pøítomnost narativního výzkumu
autorky. Vìnuje se toti výslovnì situaci
praktikování karutu a jeho vlivu na idovskou identitu v Èeské republice a Maïarsku
od poèátku 80. let 20. století.
Sborník se ovem nevyhýbá ani otázce
metodologie. K tomu zmiòme sta Víta
Erbana Kategorie neèistého v symbolické antropologii Mary Douglasové neèisté coby systém naruující; otázka
boje øádu a chaosu v lidském strukturování
svìta. Od toho se odvíjí i rùznorodost potravních tabu a gastronomické etikety v rùzných svìtových kulturách. Okrajovì zde
mùeme zmínit pøíspìvek Mileny Lenderové
Tabule v paláci Schlikù - dny sváteèní
i postní, jen na základì dochovaného
rukopisu kuchaøské knihy Filipiny Schlikové
nastiòuje právì gastronomické zvyklosti
v jednom velmi specifickém kulturním okruhu.
Problematikou pro náboenství zásadní,
které se letmo dotkly i pøíspìvky ji zmínìné, je bezpochyby samotná úloha jídla
v kultickém ivotì, pøesnìji: v rituálu. Dvì
etnologicky ladìné studie - Víno a pivo ako
posvätné nápoje kaukazských národov
Beáty Èiernikové a Rituálna strava a problém sacrum u súèasných Mayov - Lacadóncov z mexického Chiapasu - pøináejí
pohled do sakrální kuchynì nám dosti vzdálených národù, etnoloka A. Navrátilová nás
oproti tomu vrací zpìt do naich luhù a hájù.
Její obsáhlá studie Jídlo jako komunikace
s posvátnem v lidové tradici je dùkladnou
analýzou role jídla v lidovém kultickém
ivotì, doplnìnou bohatými ilustraèními
pøíklady z èeských, potamo støedoevropských a dalích regionù.
S jídlem a náboenskou praxí také nevyhnutelnì souvisí fenomén pùstu a askeze.
V oblasti køesanství se této otázky zhostil
Tomá Bubík (Hostina a pùst v køesanské
kultuøe), v oblasti islámu pak pøední slovenský islamista Attila Kovacs (Pôst, islámsky

Stánek s jídlem obìtovaným Krinovi
u na èeských ulicích nepùsobí nijak
zvlá exoticky. Foto: Petr Velechovský.

aktivizmus a reinterpretácie ramadánu).
Poslední text ve sborníku zasahuje rovnì
do této kategorie - Oberství, konzum
a askeze v kontextu soudobé religiozity
brnìnského religionisty Davida Václavíka.
V takto krátkém pøíspìvku není moné
dostateènì pøedstavit obsah sborníku jako
celku. Je rovnì nutno vytknout vydavateli
mírnou nedbalost v oblasti typografické
úpravy díla. Vìøíme ale, e co bylo naznaèeno, bude ètenáøùm inspirací k vlastnímu
seznámení se s výsledkem loòské konference a pøípadnì i motivací k návtìvì
konference pøítí, je se má zabývat vztahem
n
náboenství a politiky.
Jan Suer

Výzva
sektobijcùm
Zdenìk Vojtíek: Pastoraèní poradenství
v oblasti sekt a sektáøství, Centrum pro
náboenský a kulturní dialog pøi HTF UK
a nakladatelství L. Marek 2005, 228 stran.
Laické i odborné zájemce o nová náboenská hnutí jistì potìí kniha Zdeòka Vojtíka Pastoraèní poradenství v oblasti sekt
a sektáøství, která vyla pøed nìkolika mìsíci. Tato práce pojednává o jednom z dùlei-
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tých a dynamicky se rozvíjejících odvìtví
pastorace, a sice o kvalifikované duchovenské a poradenské pomoci tìm, kteøí se ve
svém ivotì èi v ivotì svých blízkých setkali se sektáøskými formami religiozity.
Vojtíek v první kapitole zasazuje poradenství v oblasti sekt a sektáøství do kontextu ostatních disciplín pastorace a praktické teologie, zabývá se jeho teologickým
zakotvením a antropologickými východisky.
V dalí kapitole autor rekapituluje historii
zkoumaného oboru, zejména v jeho sekulární verzi. Zabývá se tedy z dneního hlediska ponìkud extrémním pøístupem tzv.
deprogramování i jeho jemnìjí variantou
v podobì tzv. výstupového poradenství.
Vojtíek navrhuje vùèi tìmto sektobijeckým metodám alternativu, kladoucí dùraz
na úctu ke klientovi jakoto dospìlému,
odpovìdnì jednajícímu èlovìku. Ve své
argumentaci pro takto zaloený pøístup
k poradenství vychází z teologické antropologie a z pojetí psychoterapeutické koly
C. Rogerse, nazývané pøíznaènì pøístup
zamìøený na klienta, èi nedirektivní poradenství.
Pøestoe je ústøedním tématem práce
specializovaný typ pastoraèního poradenství, tedy duchovenské práce v irím slova
smyslu, spoèívá jádro Vojtíkovy argumentace na výsledcích sociologických a psychologických bádání v oblasti zdravé a patologické religiozity. Tento Vojtíkùv postup
je velmi pøípadný, protoe poznatky sociologie a psychologie náboenství jsou
obvykle duchovním a teologùm zcela neznámé, a pøitom jsou v oblasti sekt a sektáøství
nanejvý relevantní.
V oblasti sociologie náboenství (které
je vìnována jedna ze dvou stìejních kapitol
práce) je to pøedevím dynamika vývoje
nových náboenských hnutí, vèetnì jejich
postupné konsolidace, deradikalizace a asimilace ve vztahu k vìtinové spoleènosti
(tzv. proces denominalizace). V oblasti psychologie náboenství (které je vìnována
dalí stìejní kapitola) je to pøedevím
model jednotlivých stádií vývoje religiozity
(z hlediska vývojové psychologie)
a také typologická kála mezi nezralou a dospìlou
religiozitou.
Na základì
tìchto teoretických kapitol Vojtíek vypracovává
(poté, co nastínil
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typologii klientù) modely poradenství, a to
s ohledem na dvì nejpoèetnìjí skupiny
klientù (tzv. pøíbuzné a tzv. odpadlíky).
V tìchto modelech Vojtíek kombinuje teoretická východiska rogersovské psychoterapie s relevantními údaji sociologie a psychologie náboenství. Zdùrazòuje proto
nutnost empatického naslouchání klientovi
a bezpodmíneèné akceptace, vèetnì zdrení
se morálních èi vìrouèných soudù. Poradce
by mìl podle Vojtíka poskytovat klientovi
vekeré relevantní informace a pøedloit mu
jednotlivé varianty øeení, vèetnì naznaèení
jejich moných èi pravdìpodobných dùsledkù. Rozhodování by mìl ovem ponechat
dùslednì na klientovi, mìl by ho vést k pøevzetí odpovìdnosti za vlastní volby, k pøekonání pocitu nevinné, oklamané obìti èi
postoje zapøisáhlého bojovníka proti náboenské skupinì, kterou se klient cítí pokozen èi podveden.

Hodnotový a náboenský konflikt mladíka (vpravo pod ochranou biskupa) a jeho otce (vlevo) by se dnes moná øeil
pastoraèním poradenstvím. Syn se jako
Frantiek z Assisi roku 1223 stal zakladatelem øádu frantikánù. - Reprodukci
malby Svatý Frantiek z Assisi odmítá
svého pozemského otce od Sassetty
(1392-1415) laskavì poskytlo Artmuseum. (http://www.artmuseum.cz)

Základním postojem poradce by nemìl
být sektobijecký patos, ale spíe pouèený
a realistický optimismus a nadìje, vycházející z obvyklého prùbìhu sektáøského stádia
v ivotì jednotlivcù i skupin, tedy z procesu
denominalizace nových náboenských

smìrù a z dynamiky vývoje lidské religiozity
smìrem ke zralosti a dospìlosti. Umírnìný
optimismus zaloený na sociologických
a psychologických mechanismech je u køesanského poradce znásoben teologickým
horizontem nadìje.
Vojtíkova práce si po mém soudu
zaslouí vysoké ocenìní, autor v ní zúroèil
hluboké teoretické znalosti a dlouholetou
poradenskou praxi v rámci Spoleènosti pro
studium sekt a nových náboenských smìrù.
Práce se velmi pøesvìdèivì vyrovnává
s dosavadní odbornou literaturou k tématu
a zároveò pøedstavuje osobitý pøíspìvek do
probíhající diskuse. Pøesvìdèivì definuje
fenomén sektáøství a navrhuje zásadní revizi
v oblasti terminologie (zejména u pojmù
sekta a nové náboenské hnutí). Ocenit
je tøeba také interdisciplinární charakter
práce, která nanejvý vhodným zpùsobem
integruje sociologické a psychologické poznatky s východisky praktické teologie
a pastorace. Kniha je z mnoha hledisek první
svého druhu v èeském jazyce a jistì bude
velmi vítanou pøíruèkou pro odborníky i laiky, pro pracovníky iroké kály pomáhajících profesí, zejména pro duchovní a pro
sociální a pastoraèní pracovníky.
Zvlátní pozornost si zaslouí Vojtíkovo neobvykle optimistické stanovisko
ohlednì sektáøské epizody (a její pøekonatelnosti) v ivotì jednotlivcù a skupin. Je
velmi sympatické, e autor odolal pokuení
zvelièovat význam své poradenské profese
tím, e by dramaticky a drasticky líèil zvrácené, zloèinné a obludné rysy nìkterých
sektáøských skupin (jak to velmi èasto dìlají
autoøi publikací o sektách).
Podobná pauální démonizace sekt je
samozøejmì velmi vítána, dokonce bývá do
jisté míry vytváøena na objednávku.
Vyhovuje jak bývalým èlenùm, kteøí èasto
vùèi sektám pociují hnìv, stud a poníení
(a chtìjí se povaovat za bezbranné obìti
jejich lí), tak zdrceným pøíbuzným, kteøí
by nejradìji vechny sekty pohnali pøed soud
a za møíe (a pøehluili tak znepokojivou
otázku, zda odchod jejich blízkého do sekty
nesouvisí s celkovou situací v rodinì). Jetì
více uvítají démonizaci sekt bulvární média,
která dychtí do finanèních, sexuálních a kriminálních skandálech církví a sekt a nic
jiného je tolik nezajímá. Velmi proto oceòuji
Vojtíkovu støízlivou vìcnost, jenom doufám, e má ve svém umírnìném optimismu
pravdu.
n

Pavel Hoek
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Zùstává
zamèeno
Boëlle Cathy, Chmela Chantal, Rastetter
Nicole: Klíè k náboenství. Co mají spoleèného judaismus, køesanství, islám
a buddhismus? Albatros, Praha 2006
Nedávno upozornil praský religionista
Dalibor Antalík svou knihou Jak srovnávat
nesrovnatelné s podtitulem Strategie mezináboenské komparace (Oikoimenh, Praha
2005) na obtíe pøi zjiování shod a rozdílù
mezi náboenstvími. ijeme vak v dobì,
kdy se pokusy o mezináboenský dialog nejeví jako pøíli úspìné, kdy se navzdory
globálním informaèním tokùm obnovuje
izolace náboenství a na více místech svìta
probíhají konflikty s náboenským podtónem. Jeví se dùleité ukázat, e náboenství
nejsou jakési svìty pro sebe, ale e mají
spoleèné prvky na rùzných úrovních.
Kniha tøí francouzských autorek vyla
v nakladatelství tradiènì vydávajícím knihy
pro dìti a mláde. Chce podle názvu zvoleného èeskou pøekladatelkou árkou
Belisovou (v originálu ovem název øíká,
e jde o malý slovník náboenství) mladým
ètenáøùm poskytnout klíè, jím by si otevøeli
svìt náboenství pro mnoho èeských ètenáøù zatím poøád zamèený. To by bylo tøeba
u autorského týmu originálu i u protagonistù
èeského vydání ocenit. Bohuel je vak
nutno poloit si nad 158 stranami kníky
nìkolik zásadních otázek.
Informace o jednotlivých náboenstvích
obsahují øadu vìcných, faktografických,
historických a také terminologických chyb.
V hesle Buddhismus (uèení) se o tomto
náboenství nepøimìøenì tvrdí, e jde
o filozofickou doktrínu. Zcela nehistoricky autorky tvrdí, e buddhismus pouze pøedává výroky prvního buddhy prostøednictvím bódhisattvù (s. 27).
Výklad pùvodu slova køesanství (na s.
65) je zmatený a neinformativní. Jeí prý
uzavøel Novou smlouvu pro ty, kdo se budou
øídit jeho uèením
(tamté); v pramenech není v této souvislosti øeè
o ádném uèení,
smlouvu sotva lze
uzavøít pro nìkoho. Nevýstiné
je dalí tvrzení, e
tato nová smlouva
obnovuje smlouvu
s Mojíem. Hlav-
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ní proud køesanství by se neznal k výkladu
Trojice, podle nìho Bùh existuje ve tøech
rozdílných podobách. Není pravda, e by
pøesvìdèení o Trojici a o dvou podstatách
v jedné Kristovì osobì bylo zaznamenáno
v Novém zákonì. Naprosto nesmyslná je
vìta na s. 33 tvrdící, e po schizmatech se
køesané oddìlili od vìtiny církví. Tamté
se tvrdí, e katolická církev smí vyslovit
exkomunikaci, to znamená vylouèení z obce
vìøících, pøièem ve skuteènosti exkomunikace je vnitrocírkevní trest (víceménì zákaz pøijímat a udìlovat svátosti) a katolická
církev nikdy nikoho na rozdíl od nìkterých
jiných církví nevyluèuje.
Mnoho zásadních chyb je v hesle Sluhové Boí (s. 109-112). Chybné je napø.
tvrzení, e funkce rabínù zastávají pouze
mui a e nìkterá liberální idovská hnutí
u vak do funkce rabína vybrala i nìkolik
málo en. Ve skuteènosti jsou rabínky bìné
v reformních a rekonstrukcionistických
obcích a i konzervativní judaismus ordinuje
rabínky ji zhruba dvacet let.
Èást hesla Sluhové Boí, vìnovaná
køesanství, má spoleèný úvod (s. 109-110)
a kapitolky vìnované jednotlivým vyznáním.
Jako obecnì køesanská je vak popsána
øímskokatolická praxe. V následující dílèí
kapitole, u jmenovitì vìnované katolické
církvi, je mnoho nepochopitelných formulací bez jakékoli opory v realitì. Co napø. znamená tvrzení, e Kristus svìøil Petrovi zaloení první církve (s. 110)? O biskupovi
v této církvi se tamté tvrdí, e mùe udílet
svátosti øehole, i kdy nic podobného neexistuje (a v hesle vìnovaném svátostem na
s. 129-131 se o ní nepíe). Hodnost arcibiskupa není vdy, jak se na tée stránce tvrdí,
èestným titulem, v nìkterých pøípadech je
to oznaèení funkce. Na dalí stranì autorky
ztotoòují knìze a faráøe. Mylnì o vech
katolických knìích tvrdí, e mohou být
svìceni jen jako svobodní; platí to jen
o (vìtinové) latinské èásti této církve.
Nelze potvrdit, e by vechny pravoslavné církve øídili patriarchové. Pøekladatelka pro reformaèní církve uívá výrazu
zavedenou v èetinì jen pro jednu jejich
vìtev, církev reformovanou. Oznaèovat
nìjaké buddhistické èinitele za sluhy Boí
(srv. s. 112) je nemístné, stejnì tak jako
mluvit zde o øeholním duchovenstvu.
Chyby jako shora uvedené najdeme
bohuel témìø na kadé stránce. Jen letmo
mùeme øíci, e na koncilech nezasedají
hodnostáøi náboenských øádù (jak se tvrdí
na s. 61), ortodoxní (pravoslavní - termíny
v knize kolísají) neuznávají osm, nýbr sedm

koncilù. II. vatikánskému koncilu nepøedsedal jen pape Jan XXIII. (s. 62) nýbr
i Pavel VI. Buddhistický mnich (bhikku)
je chybnì oznaèován jako bonz, co je
nekorektní, dnes neuívané oznaèení pouze
pro èínské a japonské mnichy. Není také
pravda, e by buddhistický mnich nebyl
vázán ádným slibem, je naopak vázán
mnoha sliby. V hesle o pekle (s. 92-93) se
tvrdí, e podle køesanù je peklo pod zemí, aèkoli to netvrdí ádné dogma a není
to uvádìno v souèasných katechismech. Nesouhlasí, e by pro protestanty mìlo peklo
jen symbolický význam, v rùzných církvích
tohoto smìru je to rùzné.
V hesle Poslední soud (s. 93-95) se
o køesanství tvrdí, e pokud podle nìj ivot
èlovìka nebyl dostateènì zásluný a chvályhodný, pùjde zemøelý za trest do pekla
(s. 94). Zcela se zde i jinde ignoruje základní
køesanská mylenka o Jeíi Kristu jako
Vykupiteli a Spasiteli. O spáse se tamté
bezdùvodnì tvrdí, e je to ivot po smrti.
Je tøeba ocenit, e pøekladatelka si dala
práci zjistit uznávané zpùsoby pøepisu cizojazyèných (napø. arabských, hebrejských,
sanskrtských) termínù. V mnoha pøípadech
je nesnadné zjistit, co je chybou pøekladu
a kde je potí ji u autorského týmu. Pøekladatelce mohl poskytnout pomoc odborný
poradce (a autor pøedmluvy) Milan Lyèka,
který je vedoucím významného èeského religionistického pracovitì.
Kniha je snùkou nepøesností, vìcných
chyb, lidových pøedsudkù, zjednoduení
a nesrozumitelných míst. Klíè k náboenství
tato kniha rozhodnì neposkytuje. Pro mladé
ètenáøe tohoto produktu nakladatelství
Albatros zùstává náboenství zamèeno.
A protoe podle objektivního zjitìní je úroveò kolního vzdìlávání na religionistická
témata v Èesku katastrofální, mùe zùstat
uzamèeno pro nastupující generaci obecnì.
Leda, e by to napravily lépe napsané a ren
dakènì pøipravené publikace.
Ivan O. tampach

NA PØÍTÌ
Touha, aby si tradièní náboenství zachovala ivotaschopnost i v souèasném
svìtì, v nich vede k protichùdným tendencím. V tìchto tendencích pak má
pùvod to, co mùeme pøedbìnì nazvat
progresivní a konzervativní
podoby náboenství.
Budeme o nich psát
v tématu pøítího èísla èasopisu Dingir.
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hodinách byla analyzována povaha mysli
z buddhistického psycho-spirituálního
hlediska. Teoretizování bylo doplnìno
nejnovìjími poznatky ze svìta vìdy, které
se nikterak nevyvracely a daly tak pøednáce
velmi zajímavý ráz a tempo. Celý výklad byl
pøeruen jen nìkolikrát, a to kdy nìkterá
z maminek pøila k pódiu s ádostí o poehnání potomka od samotného lamy. Tak jako
je trestí buddhismu pomíjivost, tak také
pøednáka utekla rychle jako voda a slila se
s oceánem zamylených tváøí posluchaèù se
zodpovìdìnou otázkou, jak e to s tou myslí vlastnì je.
n
Viktor Mácha

Boenka
Málokterá osobnost souèasného duchovního ivota dokáe pøitáhnout tolik
lidí jako Ole Nydahl. Foto: Viktor Mácha.

Lama Ole Nydahl
opìt v Praze
28. duben 2006, Praha - Pravidelné pøednáky a letní semináøe dánského lamy se
v naich zemích staly témìø zvykem. Pro ty,
kteøí se se jménem Ole Nydahla setkávají
poprvé, zopakujme alespoò to, e je jedním
z mála Evropanù, kteøí jsou kvalifikováni
jako lamové a uèitelé meditace tibetského
buddhismu. Zasvìcení se mu dostalo na
konci 60. let minulého století od XVI. karmapy Rangdunga Rigpä dordeho, pøedstaveného odkazu linie karma-kagjü koly
kagjüpa. Ten také lamu Oleho spolu s jeho
enou povìøil zakládáním center tibetského
buddhismu po celém svìtì. Tohoto úkolu
se ujal vskutku svìdomitì, o èem v souèasnosti svìdèí více ne 500 center linie
kagjüpa na Západì. V Èeské republice bylo
první zaloeno roku 1994.
Na pøednáku v basketbalové hale Sparty v Holeovicích se tento rok selo pøes
tisíc pøíznivcù, dle slov lamy a propagaèních
materiálù, laického buddhismu, který si
dnes získává oblibu hlavnì u moderních
a samostatných lidí. Zaèátek byl stanoven
na sedmou hodinu veèerní, leè kvùli hustému páteènímu provozu pøijel Ole Nydahl
s hodinovým zpodìním. Èasová prodleva
tak pøispìla k vìtím trbám èetných stánkù
nabízejících mnoství fotografií lamy, upomínkových pøedmìtù, knih, náivek a trièek.
Pøednáka na téma Svoboda a radost byla
rozdìlena do dvou èástí, pøièem druhá
zahrnovala otázky divákù a závìreènou meditaci pod vedením lamy. Zhruba ve dvou
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11. kvìtna letoního roku se na Fakultì
humanitních studií UK v praských Jinonicích uskuteènil semináø Spoleènosti pro
studium sekt a nových náboenských smìrù
o známé èeské mystièce Boenì Cibulkové
(6. 7. 1914 - 2. 12. 1995).
Boenka, jak jí øíkali a øíkají její blízcí
a následovníci, pùsobila na èeskoslovenské
esoterní scénì od padesátých let minulého
století. Vyrùstala bez vzdìlání v chudém
prostøedí vísky Svébohov nedaleko Zábøehu. Od estadvaceti let proívá extatické
stavy v drtivých náporech duchovních sil,
které jí nezøídka zpùsobovaly tìlesné obtíe.
Na Hromnice r. 1950 (ji v Boskovicích
provdána za Frantika Cibulku) proila neèekané sedmidenní mysterium zjevení
Krista, který ji vyzval, aby vydávala svìdectví o jeho práci pro èlovìka, Zemi a vesmír,
aby podávala svìdectví té o práci andìlù
a nebeských hierarchiích. V plném vìdomí

Ole Nydahl a jeho blízký èeský spolupracovník Jakub Kadlec pod obrazem
XVII. karmapy.
Foto: Viktor Mácha.

pak vstoupila do nepøetritého kontaktu
s duchovními uèiteli, andìlskými, archandìlskými a vyími bytostmi i se samotným
Kristem, aby na jejich pøání informovala
alespoò úzký okruh lidí, kteøí jí uvìøili a byli
schopni s ní spolupracovat na záchranných
akcích pro Èlovìka i Universum. Dialog
tohoto vesmírného Loga byl pak Boenkou
zachycen na více ne 10 tis. stranách textù
modliteb, ód a hymnù oslavujících Boha,
promluv èlovìka za sebe, pøírodu, vesmír,
za hmotu i silová pole, ve zvlátních textech
osobního, národního a velidského pokání,
v textech slueb osobních i universálních.
Její dílo se brzy zaèalo íøilo samizdatem.
Boenèino poslední veøejné vystoupení
probìhlo ve Vamberku 30. 9. 1995.
Celý ivot Boeny Cibulkové byl poznamenán na jedné stranì obrovskými obtíemi,
k nim pøispìli také novodobí farizejové
a zákoníci, avak na druhé stranì té nezvyklou milostí. O tzv. chtìných kontaktech,
umìle navozených magickými praktikami,
se Boenka vyjadøovala jako o Boím øádem
zapovìzených pro úèast temných sil. Povaovala je za pochybné, nespolehlivé a nebezpeèné experimenty, pøi nich je v sázce
ztráta duevní svobody èlovìka tím, e jeho
vùle bude ovládnuta negativní inteligencí.
O praktikách okultismu tedy mìla jistou
pochybnost (svìdèí o tom i její odmítavý
postoj k boskovické Zodiakální kole Marie
Kubitové - Alma Excelsior, kterou krátkou
dobu také navtìvovala). Nevyhýbala se
vak zákonitostem cyklù, tématùm reinkarnace, popisùm trestných procesù lidí po
smrti a upozoròovala dokonce na skuteènost sféry padlých andìlù. Hrála tak za dob
komunistické totality dùleitou národnìesoterní roli a její dílo je i pro dnení duchoborce cenným zdrojem témat k rozjímání.
Semináø se nesl v duchu vzpomínek
èetných pamìtníkù a dotazù. Hlavním mluvèím byl pan Michal Dvoøák, jeden z pøedních
dneních zprostøedkovatelù odkazu Boeny
Cibulkové (http://buh.webpark.cz/). Zdatnì
mu sekundoval pamìtník Ing. Ivan Vitula.
Tøíhodinové sezení bylo zpestøeno ukázkou
magnetofonové nahrávky, ze které zazníval
extatický hlas mystièky. Semináø se dotkl
nìkolika zásadních témat: Boena Cibulková jako novodobý prorok a vykladaè Nového zákona, síla nových modliteb Boeny
Cibulkové, biblické uèení a reinkarnace,
význam Slovanù a èeského národa jako
nositele slova boího, význam díla Boeny
Cibulkové pro dnení dobu a budoucnost.
Petr Kalaè
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první meity v hlavním
mìstì Aténách. (...)
Muslimové ijící v Aténách se doposud museli
ke spoleèným modlitbám scházet v provizorních meitách, kavárnách a pronajatých
halách. Vláda je toho
názoru, e stavba oficiální meity zabrání
pronikání radikálních
vlivù do spoleèenství,
èítajícího v Aténách asi
200.000 osob. Chce ji
Druidové ve Stonehenge pøi letním slunovratu. Foto z právì
celou financovat ze
vycházející Encyklopedie nových náboenství editora
Christophera Partridge (èesky Euromedia 2006).
státního rozpoètu a odmítá peníze ze zahranièí. S nabídkou finanèní podpory pro stavbu
Tradièní oslava
meity a náboenského centra se ale u
slunovratu
pøihlásila Saudská Arábie. Islám vyznává 1,2
ve Stonehenge
procenta obyvatel Øecka.
byla letos klidná
Vládnímu souhlasu pøedcházelo svolení
øecké
ortodoxní církve, ke které se v zemi
Londýn 21. èervna - Na 17.000 pøívrencù
hlásí
98%
populace. Církev stavbu odsoudruidského náboenství a obdivovatelù
hlasila
za
pøedpokladu,
e meita nevyroste
keltské kultury a zvìdavcù se selo v noci
ani
v
blízkosti
aténského
letitì ani v sana dneek ve Stonehenge v Anglii na tradièní
motném
centru
metropole.
Øecké
ortodoxní
oslavì letního slunovratu. Pøes 5 000 let
køesanství
je
v
zemi
oficiálním
státním
nástarý kamenný kruh v hrabství Wiltshire láká
boenstvím
a
církev
má
znaèný
vliv.
kadoroènì v tento den pøívrence rùzných
kultù, pøírodního stylu ivota a tajemna.
Jako kadý rok oslava vyvrcholila v okamiku, kdy se nad obzor vyhouplo slunce,
aby zahájilo pou po nebi, která je dnes nejdelí z celého roku.
Policie oznámila, e letoní oslava probìhla spíe klidnì. Kvùli poruování veøejného poøádku byly zatèeny jen ètyøi osoby.
V 80. letech minulého století byl do Stonehenge na nìjaký èas omezen pøístup kvùli
nevázanému chování úèastníkù oslav.
Stonehenge je jedním z nejstarích prehistorických kultovních míst na svìtì.
V roce 1986 byl zanesen na seznam svìtového kulturního a pøírodního dìdictví
UNESCO. Pøes léta bádání se dosud vìdcùm nepodaøilo zjistit, proè byla kruhová
stavba z kamenných monolitù vysokých tøi
a est metrù postavena.

Øecká vláda
dala zelenou
stavbì
první meity
v Aténách
Atény 1. èervna - Øecká vláda dnes po desetiletích sporù vyslovila souhlas se stavbou
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Dalajlama
chce na Èínì
autonomii,
ne nezávislost
Brusel 31. kvìtna - Pro autonomii Tibetu
se dnes v Bruselu opìt vyslovil tibetský duchovní vùdce dalajlama. Zdùraznil, e mu
nejde o nezávislost na Èínì. Tibeané by
vak mìli mít na starost tibetské vnitøní
záleitosti, svou kulturu a náboenství, jejich zachování je podle dalajlamy dùleité
i pro celý svìt.
Èína by mìla spravovat zahranièní politiku a Tibeané své vnitøní vìci. Jsem pro
tuto støední cestu, øekl dalajlama na tiskové
konferenci v Evropském parlamentu. Snaíme se v tomto smìru o dosaení jakéhosi
porozumìní s Èínou, dodal. Zdùraznil nezbytnost uchování tibetské kultury, duchovní tradice i velmi køehké pøírody v Tibetu,
ohromné náhorní planinì obklopené Himálajemi a Èínou, kde ije asi est milionù Tibeanù. Tibetská kultura a tibetský buddhismus jsou velmi tolerantní a soucitné, a proto
si myslím, e jsou velmi relevantní pro celý
svìt, kde dnes náboenství bývá dùvodem

ke konfliktùm, poznamenal. Podle nìj se
nyní o tibetskou kulturu a náboenství zajímá stále více èínských intelektuálù, obchodníkù èi umìlcù. Na mé pøednáky do
Indie v poslední dobì pøijídí i øada lidí
z pevninské Èíny, øekl nositel Nobelovy
ceny míru. Dalajlama v pondìlí v Belgii
otevøel nový kláter, ...
Na tiskové konferenci skepticky odpovìdìl na otázku, zda Evropská unie mùe
pomoci pøi dodrování lidských práv v Tibetu. Bezprostøednì je to beznadìjné, ale
v dlouhodobém pohledu ano, prohlásil dalajlama, který uprchl z Tibetu pøi protièínském povstání v roce 1959 a který ije
v Indii. (...)

Èetí pøívrenci
Fa-lun-kung
ukázali operaci
za iva
pøed Orlojem
Praha 22. dubna - Protest proti násilným
praktikám a odebírání orgánù za iva
pøívrencùm hnutí Fa-lun-kung v tajných
táborech smrti v Èínì uspoøádali dnes
odpoledne na Staromìstském námìstí
v Praze èetí pøívrenci hnutí. Názornì
demonstrovali odebírání orgánù za iva
fiktivní operací pøímo pøed orlojem.
Protestní akcí tak reagovali na události
posledních týdnù, kdy podle demonstrujících vylo najevo, na jakých praktikách se
usnesl Ústøední výbor Komunistické stany
v Èínì. Jeho èlenové odsouhlasili, e budou
s èleny hnutí zacházet jako s tøídními nepøáteli, kteøí nejsou povaováni za lidské bytosti, ale za materiál pro obchod, øekl ÈTK
jeden z èeských stoupencù Fa-lun-kung
a spoluorganizátor akce Jan Lokos z Brna.
Zaèátkem bøezna zveøejnil deník The
Epoch Times zprávu reportéra, který mìl
pøístup k utajeným informacím Komunistické strany v Èínì o existenci tajného podzemního koncentraèního tábora Su-ia-tchun.
V nìm byly tisícùm praktikujícím Fa-lunkung za iva vyoperovávány lidské orgány
a poté prodávány za obrovské finanèní prostøedky èínským lékaøským zaøízením. Tìla
byla po operacích spalována.
Tý deník pøinesl na konci bøezna zprávu
vojenského lékaøe, podle nìho je v Èínì
36 tajných koncentraèních táborù. (...) Informace o udrování koncentraèních táborù
v Èínì v 21. století, o sexuálním týrání, svlékání do naha a následných elektroocích
praktikovaných na èlenech hnutí zahýbaly
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celým svìtem. Pøi návtìvì èínského prezidenta ve Spojených státech koncem tohoto
týdne témìø do tváøe vmetla prezidentovi
asijské komunistické zemì kritiku pronásledování náboenské sekty Fa-lun-kung
sedmaètyøicetiletá Wenyi Wangová, která
pronikla ve ètvrtek jako novináøka do Bílého
domu. ena stanula jetì tý den pøed soudem a mùe být obvinìna z ohroování
zahranièního èinitele a odsouzena k esti
mìsícùm vìzení. (...)

Lurdy øeí otázku,
co dìlat
s úbytkem
zázrakù
PAØÍ 20. bøezna - S postupujícím pokrokem lékaøství ubývá v Lurdech pøípadù
údajného zázraèného uzdravení, které tvoøí
jeden z hlavních faktorù pøitalivosti tohoto
známého mariánského poutního místa v jiní
Francii. Místní biskupství proto navrhlo
doplnit kritéria posuzování takových pøípadù tak, aby se vylo vstøíc víøe lidí, jejich
zdravotní stav se po návtìvì Lurd radikálnì
zmìnil k lepímu.
Lurdský biskup Jacques Perrier øekl, e
je nutno opustit èernobílé vidìní zázrak,
nebo nic. Chceme zavést pojem hodnovìrného svìdka, vìrohodného svìdectví
osob, jejich uzdravení je spojeno s Lurdy,
prohlásil prelát, kterého citoval francouzský
tisk.
Kriteria, jejich splnìní je zapotøebí
k uznání zázraèného uzdravení, zùstávají
nezmìnìna u od roku 1738 a nemìnila by
se ani teï, i kdy dostát jim je stále neprav-

Lurdy.
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dìpodobnìjí. Patøí k nim toti, aby se
uzdravený èlovìk na svou nemoc pøedtím
neléèil. V posledních deseti letech tak byly
v Lurdech oficiálnì uznány jen dva pøípady
zázraèného uzdravení, zatímco napøíklad
v letech 1908 a 1913 jich bylo 34 a v letech
1946 a 1965 dvaadvacet.
Zázraènost uzdravení posuzuje mezinárodní lékaøský výbor, který má asi dvacet èlenù. Staèí, aby zjistil ve svìtì jediný
nevysvìtlený pøípad podobného uzdravení,
aby se vyslovil proti uznání zázraku. V opaèném pøípadì zázrak vyhlauje biskup diecéze, do které uzdravený patøí. Návrh lurdského biskupství byl pøedloen vatikánské
kongregaci pro nauku víry, která by se
k nìmu mìla vyslovit v brzké dobì.
První údajnì zázraèné uzdravení v Lurdech se datuje rokem 1858, tedy stejným
rokem, kdy se ètrnáctileté dívce Bernadette
Soubirousové v jedné tamní jeskyni údajnì
osmnáctkrát zjevila Panna Maria. Teï jezdí
do Lurd roènì ètyøi a est milionù lidí, mezi
nimi stále mnoho nemocných, kteøí doufají
v zázraènou pomoc. Zvlá velký nával
poutníkù se èeká v roce 2008, kdy budou
Lurdy slavit 150. výroèí údajného zjevení.

tady nemá co hledat, uvedla ministrynì.
Podle jejích slov zaèlenìní do spoleènosti
znamená zejména respekt k hodnotám nové
vlasti.
Prokopová vycházela z údajù dosud
nezveøejnìné studie, kterou si ministerstvo
vnitra nechalo zpracovat od své vlastní akademie. Ze vzorku esti stovek oslovených
muslimù 45% vyjádøilo neochotu k integraci: 20% z náboenských dùvodù a dalích
25% kvùli odlinostem v kulturní oblasti.
S problémy se potýkají pøedevím pøísluníci
druhé a tøetí generace pøistìhovalcù. (...)
V Rakousku je islám uznaným náboenstvím. Podle odhadù ije v zemi kolem
400.000 muslimù, tedy témìø pìt procent
rakouského obyvatelstva. Zhruba sto tisíc
pochází z Turecka a tvoøí po Nìmecku
a Francii nejpoèetnìji ijící tureckou meninu v Evropì. Rakuané se stavìjí k monosti vstupu Turecka do EU velmi skepticky; proti je osm z deseti obyvatel alpské republiky.

Rakouská
ministrynì
kritizována
za výroky
k integraci
muslimù

Los Angeles 16. kvìtna - Americká zpìvaèka Britney Spearsová vzdala studium kabaly. Podle vlastních slov toti nalezla nové
náboenství ve své vlastní rodinì. Do studia
náboenství, které je èasto nazýváno idovským mysticismem, ji pøed tøemi lety prý
uvrtala její pìvecká kolegynì Madonna.
O zmoudøení Spearsové se její fanouci mohli dozvìdìt z internetových stránek
popové hvìzdy. Ji déle ne rok se zde
neobjevil ádný vzkaz, ale 12. kvìtna pøilo
pøekvapení. V sekci Love B, která je vìnována zpìvaèèiným mylenkám, se znenadání ocitl vzkaz: U nestuduji Kabalu.
Moje dítì je moje náboenství.
Není vak jasné, komu byl vzkaz urèený.
Zda osmimìsíènímu synovi Seanovi Prestonovi, nebo dítìti, které Spearsová momentálnì èeká, èi manelovi Kevinu Federlinovi.
Ale jestli zpìvaèka kabalu opravdu odvrhla,
ukáe a èas. Pøed dvìma týdny toti byla
spatøena, jak si jednu z kníek o tajemném
uèení nese do mexické restaurace.

Vídeò 15. kvìtna - Vlna kritiky se snesla na
hlavu rakouské ministrynì vnitra Liese Prokopové za její výroky na adresu muslimských pøistìhovalcù. Èlenka vládní
lidové strany (ÖVP) oznaèila v rozhovoru pro list Tiroler Tageszeitung za
èasovanou bombu neochotu významné èásti muslimù ijících v Rakousku
k integraci a jejich pøetrvávající tendenci
pobývat v uzavøených komunitách.
Opozice, ale i koalièní Svaz pro budoucnost Rakouska (BZÖ), hovoøí o naprostém selhání ministrynì v dnes tak citlivé otázce cizinecké politiky.
Prokopová v interview prohlásila, e
Rakousko musí dávat bedlivý pozor, aby
zemi jednou nepostihly podobné nepokoje, jaké se vyskytly pøed èasem
v Berlínì nebo ve Francii. Tuhle èasovanou bombu Evropa doposud ignorovala. V jednom musíme mít jasno: kdo
u nás chce ít, musí rovnì projevit
ochotu k integraci. V opaèném pøípadì

Britney Spearsová
prý vzdala
studium kabaly
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Z informaèního servisu ÈTK
vybral a zprávy zkrátil Zdenìk Vojtíek.
Dalí zprávy na http://www.dingir.cz
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Vìøí, e jen mezi svìdky mùe èlovìk najít
Èemu vìøí
svìdkové Jehovovi pokoj a tìstí.
Téma týkající se svìdkù Jehovových není
pro èasopis Dingir nikterak nové. Mým
zámìrem je neopakovat to, co ji bylo
o svìdcích publikováno, nýbr podat sondu
o výsledcích vlastního výzkumu.1 Mezi
svìdky se vypravím ve dvou exkurzech,
v prvním se pokusím pøedstavit, èemu svìdkové Jehovovi vìøí a èím jsou motivováni,
druhý výlet podniknu k pøíèinám konverze
a do jejich osobních ivotù v pøítím èísle.
Svìdkové Jehovovi pøednì vìøí v blízký
zánik stávajícího svìta, v tzv. Armagedonu.
Pøedstava armagedonské bitvy má u svìdkù
Jehovových velmi naturalistický, katastrofický scénáø. V této brutální zkáze svìta
Jehova-Bùh zahubí vechny lidi, kteøí nejsou
svìdky Jehovovými. Na Zemi bude zøízeno
tzv. tisícileté království, v nìm budou ít
vzkøíení a Armagedon pøeiví svìdkové,
a také budou vzkøíeny vechny minulé
generace, které nemìly monost se s uèením
svìdkù Jehovových seznámit,2 aby také tito
lidé dostali anci stát se svìdky a mohli se
tak vyhnout absolutní smrti po skonèení
zkuební doby v miléniu. Vládnout nad
tímto tisíciletým provizorním rájem mezi
dnením svìtem a vìèným rájem bude
Jeí spoleènì se 144 000 vyvolenými,
s nimi bude spoleènì zasedat v nebi.
Svìdkové své pøedstavy o budoucím ráji
prezentují textem i pestøe barevnými obrázky v pro vechny èleny závazném periodiku
Stráná vì. 3 Lidé omládnou, budou
zdraví, získají nesmrtelnost, budou oèitìni
od høíchù a nedokonalostí. Na konci milénia
dostane satan jetì jednou anci pùsobit na
lidi.4 Vìtina z nich bude opìt znièena a ti
dokonalí, kteøí obstojí, nebudou ji vystavováni dalím zkoukám. Jeí znièí satana
jednou provdy. Svìdkové Jehovovi nevìøí
v peklo, trest pro nì znamená neexistenci,
nikoli vìèné trápení.
Svìdkové Jehovovi vìøí, e jsou jedinými pravovìrnými boími ctiteli, jedinými
pravými køesany. Jsou také pøesvìdèeni,
e organizace svìdkù Jehovových ije ji
nyní (pøed Armagedonem) v novém svìtì
a patronát nad jejich spoleèností má v satanském okolí Jeí, který ji spravuje prostøednictvím vedoucího sboru Náboenské spoleènosti svìdkové Jehovovi.5 Tak jako si
v dávné minulosti Jehova oblíbil a vedl izraelský národ, tak dnes jsou jeho vyvolenými svìdkové Jehovovi. Ti jako dùkazy
uvádìjí napø. to, e dokázali vytvoøit vzorné
mezilidské vztahy, èi pøíkladnou morálku.
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Stìejním datem pro svìdky Jehovovi
je rok 1914, od nìj se odvíjí nìkolik zásadních doktrín. V tomto roce zaèal Jeí ve
svìtì neviditelnì aktivnì vládnout. Rok
1914 oznaèuje zaèátek posledních dnù.
Nyní tedy ijeme v èasech konce, co svìdkové dosvìdèují i rùznými pøírodními katastrofami, zneèitìným prostøedím, nemocemi, mravním úpadkem ap.
Z výpovìdí svìdkù Jehovových: 6
Konec tohoto systému pøijde pøesnì podle
Boího èasového rozvrhu. Nezpozdí se.
A tak pøijde náhlé znièení i na souèasný
lidský systém. Je dùleité být sjednocen
v pravém uctívání a pevnì chovat v mysli
Jehovùv den. A jsem rád, e se nezaplétám
do tzv. svobody, která nese patné výsledky,
protoe je spojena s poruováním Boích
zákonù.
pøímo pøed námi je nový Boí
systém... a nemá cenu podceòovat rady
z Boího slova! (mu, 48 let)
... a posiluji si nadìji na brzkou zmìnu
tohoto systému svìta. Je to uklidòující
a uspokojující pocit, e nedokonalé vládní
systémy lidí budou nahrazeny jednou úspìnou vládou (Boím královstvím), která se
nebude dopoutìt chyb ani omylù. Potìující
je na tom, e se toho mohu doèkat a vidìt
to. (ena, 59 let)
Vìøím tomu, e Jehova je Stvoøitel
a zdroj vekerého ivota. Stvoøil tuto nádhernou Zem a jeho pøání je, aby na ní ili
astní a spokojení lidé tak, jak tomu bylo
v ráji. Historie potvrzuje, e vechna Biblická proroctví se vdy pøesnì splnila.
V dnení dobì se plní proroctví, které hovoøí
o posledních dnech tohoto svìta. Být SJ
pro mne znamená, e se tìím na to, a ze
Zemì zmizí strach, násilí, bolest, zloba. Být
SJ pro mne znamená, e o tyto vìci neusiluji
prostøednictvím politické strany, ale nechávám je na Bohu, protoe vìøím, e v blízké
dobì na Zemi bude ráj. (ena, 49 let)
Poznala jsem Stvoøitele, který se o nás
peèlivì stará za pøedpokladu, e budeme
dodrovat jeho zákony, protoe jsou k naemu dobru. Neznám nenávist, miluji vechny lidi v celém svìtì a lituji lidi, kteøí nemohou pochopit lásku k Bohu, který má
jméno Jehova. Nikdo z lidí ani ádná
vláda nemùe odstranit války, násilí, hlad,
nemravnost, nemoce, smrt. Ale Pan Jehova
ano, Jeho jméno je zárukou, e jeho vláda
Boí Království v èele s jeho synem Jeíem Kristem pøemìní tuto zem v ráj.
(ena, 70 let)

Nová zemì podle èasopisu svìdkù Jehovových.


Velmi mì potìilo vìdomí, e Jehova Bùh brzy zasáhne do záleitostí lidí
a celého svìta vùbec. Vìdomí, e koneèným
soudcem nad svìtem bude Stvoøitel a ne lidi,
mì posílilo. Díky této organizaci jsem poznala Boí zámìr, který má s touto Zemí,
tj. nastolení rajských podmínek pro ty, kteøí
ho chtìjí respektovat a ít v souladu s Jeho
vùlí. (ena, 71 let)
Milá sleèno, . Nejvíce si vak pøeji,
aby Vám toto svìdectví pomohlo k poznání
naeho milujícího Boha Jehovy, jeho syna
a pochopila jste velkorysou nabídku získání
vìèného ivota na oèitìné zemi bez násilí,
strachu, kde bude dokonalost v øeèi, uvaování, porozumìní sobì, trvalé zdraví a láska  (mu, 54 let)
Co pro mne znamená
být svìdek Jehovùv
V odpovìdích svìdkù na tuto otázku lze
vysledovat následující hlavní opakující se
motivy:
1. hrdost a radost;
2. znalost odpovìdí na své otázky;
3. mít pozitivní nadìji do budoucna;
4. vést astnìjí, vyrovnanìjí ivot, který
má smysl;
5. vnitøní sebeuspokojení;
6. být vdìèný Bohu a uctívat ho;
7. pøátelství s Bohem;
8. odpovìdnost vùèi Bohu;
9. mít dùvìru v Boha;
10. snahu líbit se Bohu;
11. neustálé sebevzdìlávání a vylepování
svých morálních vlastností;
12. snaha být prospìný druhým lidem;
13. mít kvalitní mezilidské vztahy ve
spoleèenství bratrù a sester ve velké
celosvìtové rodinì;
14. jednat podle biblických zásad a ít
mravnì;
15. vést dobrý rodinný ivot;
16. zmìnit hodnotová mìøítka;
17. jinak trávit volný èas.
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p r á c e
Z dotazníkù:
Znamená to pro mì ít poctivý ivot a mít
dobrý pocit ze veho, co dìlám. Ze snahy
ít v souladu s Boí vùlí mám èisté svìdomí
a pocit z dobøe vykonané práce.
ten
smysl, ta nadìje a ta radost! Znamená to
mít jiný ebøíèek hodnot! (ena, 33 let)
Úasný pocit plynoucí z toho, e se
o mì osobnì Bùh zajímá, kvalitní vyuití
svého ivota a schopností, uspokojivý pocit
z pomoci druhým k duchovnímu rùstu, klid
a pokoj v srdci, e na celém svìtì mám
oporu od bratrù a sester v obtíných situacích, radost z povzbuzení od spolukøesanù,
znamená to kadodenní radost a hrdost.
(ena, 30 let)
 vést vzneený ivot, hrdost, nekonèící vzdìlávání se, stálé obohacování se,
monost vidìt pod povrch událostí, informaèní osvobozování lidí (kazatelská sluba),
vyuèování biblické Pravdì. (mu, 24 let)
Výsadu, e se mohu spolupodílet na
realizaci velkolepého Boího projektu pro
záchranu lidí a z toho plynoucí hluboký
pocit uspokojení. Zodpovìdnost pøed Jehovou za své chování, touha líbit se mu. Vdìènost Bohu za jeho milosrdenství k nám
nedokonalým lidem a za jeho lásku v podobì výkupní obìti Jeíe Krista a za Boí
Slovo - Bibli. (ena, 52 let)
Monost stát na stranì Pravdy, spravedlnosti, opravdovosti (co jsem chtìl u
v dìtství - døíve ne jsem poøádnì znal Svìdky Jehovovi), pocit sounáleitosti s bratry
a sestrami, kteøí se snaí øídit stejnými
zásadami jako já, také neustálý boj sám se
sebou, se svými slabostmi a svou neochotou
podøizovat se. (mu, 25 let)
Velká èest nést jméno Stvoøitele je
pro mì dùleité dodrovat vyí morální
mìøítka. Mít kvalitní biblické vyuèování
a tradicí nezkreslený pohled na Jeíe i ostatní vìrné Boí sluebníky. Vìdìt, e Bùh není
odpovìdný za zlo ve svìtì, e netrápí lidi
v pekle ani je neopustil, naopak, e jim svou
vládou pomùe. Reálná nadìje na vzkøíení
svých milých blízkých... (mu, 42 let)
Zamìøujeme se na hledání smyslu
ivota a pomoc druhým. Èlovìk mùe
slouit pravému Bohu a pomáhat lidem po
celé zemi, aby ho poznali. Snaíme se pøesnì
dret Bible. SJ má kolem sebe lidi a materiály, které ho ve víøe i morálce podporují.
Postoj naich spolubratrù v koncentraèních
táborech i jinde je úasnou ukázkou, e jsme
Bohu opravdu do dùsledku vìrni a je to vynikající protest proti nesmyslnosti souèasného svìta.... patøit k takovým lidem je
pocta. (mu, 23 let)

Pøedevím svobodu. Té si hodnì cením.
Domnívám se, e zaívám ménì stresù ne
ti, kdo Bibli neuplatòují ve svém ivotì.
Respektování rad z Bible pøináí vnitøní
uspokojení a nadhled. Jestlie známe pøíèinu
toho, co se okolo nás dìje, a také èásteènì
budoucnost, jsem klidnìjí a vyrovnanìjí.
Nepropadám zoufalství. Z toho veho pramení jistý pocit svobody. Jsem rád, e Bible
pomáhá, aby èlovìk pracoval na své vlastní
osobnosti. Tak jsem pro lidskou spoleènost
uiteènìjí. (mu, 21 let)
 ... a jsem rád, e tato spoleènost vyuívá dostupných technických a vìdeckých
poznatkù k pochopení biblických informací  (mu, 42 let)
Být svìdek Jehovùv ovlivnilo celý mùj
ivot, tzn. moje cíle, plány, zpùsob vyuívání
èasu, jednání s druhými lidmi, ale také sama
se sebou. Znamená to také, e se chci øídit
biblickými zákony a zásadami, protoe chci
mít dobrý vztah k Bohu. Znamená to, e
mu chci slouit, protoe jsem vdìèná za
vechno, co pro nás udìlal. Znamená to také
to, e iji v krásném manelství, a e mám
kolem sebe lidi, kterým mohu dùvìøovat.
Také to znamená, e mì nìkdy druzí lidé
nechápou a jsou netolerantní, ale o tom jsem
vìdìla pøedem, tak mì to nepøekvapuje.
(ena, 25 let)
Znamená to ít plnohodnotný smysluplný ivot... Za praktické vedení v ivotì
jsem obzvlá vdìèný. (mu, 24 let)
 ... Vím s urèitostí, co chci a co ne, nenechávám se strhávat pøechodnými politicko
-filosofickými trendy. Neznamená to, e iji
nudnì, spí mám vìtí ivotní stabilitu.
Vím pro co má smysl se namáhat a co klidnì
opustit nebo nechat plavat. (ena, 39 let)

s t u d e n t ù

Pro mne poznání Bible znamenalo zlom
v ivotì. Doslova mì to zachránilo pøed
depresí a pomohlo mi to zachovat si dùvìru
v pøátelství a opravdovost. Také mi to dalo
pocit sounáleitosti a bratrství, víru v budoucnost, sílu vychovávat dva syny podle
správných zásad. Díky poznání Bible jsem
také získala spokojenost a vyrovnanost
a v posledních letech i milujícího manela.
(ena, 49 let)
 závazek neudìlat ostudu Bohu, který má se mnou trpìlivost. Dùvod nenechat
se dotlaèit okolím kam nechci (napø. nedìlat
drobné podfuky, protoe je to jednoduí
a dìlají to vichni...) (ena, 42 let)

První polovinu svého pøíspìvku bych ráda
ukonèila slovy B. Spinozy: Není mou
snahou smát se lidským èinnostem, plakat
nad nimi nebo je nenávidìt, ale snaím se je
chápat.
n

Poznámky
1 Zúèastnìná pozorování, cílené rozhovory a dotazníkový
prùzkum z let 2002-2004 v Praze. Dotazník vyplnilo 65
osob, celkem bylo rozdáno 120 dotazníkù. Respondenty
byli èlenové jednoho z praských sborù, 12 dotazníkù
vyplnili zamìstnanci ústøedí svìdkù Jehovových v Èeské
republice (Bryksova ul., Praha 9, Èerný Most).
2 Náboenská spoleènost svìdkù Jehovových (tehdy
Badatelé Bible, oznaèení Svìdkové Jehovovi se zaèalo
uívat v roce 1931) byla poprvé úøednì zaregistrována
v roce 1884 ve státì Pensylvania (USA).
3 Èasopis Stráná vì je vydáván od roku 1879 (pùvodní
název Sionská stráná vì a zvìstovatel pøítomnosti
Kristovy).
4 Bìhem milénia se bude nacházet ve stavu podobnému
spánku v propasti v neviditelné øíi.
5 Náboenská spoleènost svìdkové Jehovovi je øízena
z Brooklynu (USA), øídící sbor se skládá ze 13 muù.
6 Citace z dotazníkového prùzkumu, který byl realizován
v roce 2003 v Praze.

Milue Tùmová

inzerce
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d o p i s y
K èlánku A. Duchkové Mistr v roli zkoueného, Dingir 9 (1), 2006, str. 10-12.
Váený pane Vojtíku,
èetl jsem èlánek od sleèny Anny Duchkové
v èasopisu Dingir, kterého jste efredaktorem. Èlánek se jmenoval Mistr v roli
zkoueného. Jeliko se zajímám o duchovní
ivot jak po teoretické stránce, tak hlavnì
o jeho podstatu, tedy o praktický a skuteèný
vnitøní duchovní ivot, který je podkladem
vech existujících náboenství, obecnì znám
jako mystika, èi jóga, musím zareagovat na
tento èlánek.
V obsahu Vámi vydaného textu jsou
uvedeny skuteènosti, které jsou v daném
textu zkreslené a èasto pøímo livì vyjádøené. Vzhledem k tomu, e autorem textu
byla ètyøiadvacetiletá studentka filozofické
fakulty, která nemá zøejmì zkuenosti z duchovní praxe, zvlátì pokud studuje obor
jako informaèní studia a knihovnictví, pøijde
vzhledem k zamìøení vaeho èasopisu
neseriozní a takøka neprofesionální nechat
uvést èlánek od této autorky k tématu, který
je jí svým zamìøením vzdálený a svými zkuenostmi i netransparentní. Tímto samozøejmì nijak nezpochybnuji jinak urèitì profesionalitu této autorky ve svých oborech,
nicménì vnitøní duchovní ivot a mystika je
skuteènì téma zpracovatelné alespoò se
základními znalostmi tématu a hlavnì na
podkladì vlastní duchovní praxe.
Tato zkreslení a jednostranná zavádìjící
vyjádøení a èasto livé informace jsou napøíklad tato: V èlánku se autorka zmiòuje
pouze o kritickém hodnocení pana Jiøího
Vacka postojù osob jako Frantika Drtikola,
manelù Tomáových, ale neuvádí, jak pan

Jiøí Vacek také dané osoby oceòuje pro jejich
duchovní pøínos. Je uvedeno jen to, e byly
kritizovány jejich nìkteré postoje, které
mohou i pokroèilým duchovním jedincùm
pøi nedostateèném ovládání mysli zkomplikovat jejich duchovní vývoj, co je v souladu s racionálním postojem k duchovní
nauce.
Dále zde píe o ...údajném nepøátelství
katolické církve k józe, to není údajné, ale
skuteèné a je zakotveno i v oficiálních
dokumentech katolické církve a po celou
historii to bylo tak projevováno. Autorka
ve svých 24 letech píe, e tato kritika pana
Jiøího Vacka není podloena dùkladnými
znalostmi a e pøed odpovìdným studiem
mistr dává pøednost prvním dojmùm a rychlým nápadùm. Opravdu podivuhodné. Pan
Ing. Jiøí Vacek ve svých 75 letech má za
sebou studium mnoha textù z rùzných
duchovních smìrù a ze vech proudù
náboenství asi jako málokdo jiný v této
republice. Jeho knihovna obsahuje na ca
1000 knih, pøeváná èást knih byla vydána
pouze v angliètinì. Cela tato kniní znalost
je ale hlavnì doplnìna o osobní vlastní
duchovní zkuenosti z vnitøního duchovního
ivota a tak je schopen tìmto textùm dát
i jejich pravý vnitøní význam. Výsledkem
jeho erudovanosti je mnoho pøekladù dìl
duchovních mistrù a starobylých textù,
jako je napøíklad Joga Vaita, Advaita
Bodhi Dipika, Kajvlaja Navanita, RibhguGita a mnoho vlastní tvorby, která je výsledkem právì dané znalosti skloubené
s itou zkuenosti. Nemyslíte e toto vyjádøení od studentky filozofie je minimálnì
hloupé? Tato autorka se dále vyjadøuje ve
smyslu, e v dílech jsou èasto úèelovì uprainzerce

vovány citáty Ramany Mahariiho a Jeíe.
Toto mùe prohlásit nìkdo z neznalosti
vnitøního významu daného oboru a navíc
bez uvedení alespoò jediného pøíkladu? To
je èistá le a nevìdomost. Vrcholem neznalosti duchovních principù a zákonitostí je
pak odstavec s názvem Cílem duchovní
stezky je:..., kde doslova cituji: ...samo
vysvobození poznání nepøináí. Toto mohl
napsat jen naprosto neznalý èlovìk jak
duchovních zákonù, tak i významù tìchto
slov. (...)
Snad jìtì na závìr pro vechny upøímì
duchovnì usilující a skuteèné duchovnì
motivované lidi: Podle skutkù poznáte je,
co platí stále i v této dobì, ne jen v dobì
Jeíovì. (...)
Buïte s pozdravem, v Bohu
Ing. Jiøí Krutina
Dopis byl v redakci krácen, v plném znìní
je zveøejnìn na http://www.dingir.cz.
Dopis od Ing. Jiøího Vacka ke stejnému
èlánku vyjde v èísle 3/2006.

DINGIR

èasopis o souèasné náboenské scénì
9. roèník
Èíslo 2/2006 vychází 7. èervence 2006.
Vydává DINGIR, s.r.o.,
Èernokostelecká 36, 100 00 Praha 10
tel.: 274 820 884
e-mail: dingir@dingir.cz
internet: www.dingir.cz
éfredaktor:
Zdenìk Vojtíek
Redakèní rada:
Pavel Hoek, Andrea Hudáková,
Martin Koøínek, Jiøí Koubek,
Milo Mrázek, Tomá Novotný,
Prokop Reme, Ivan O. tampach.
Grafický návrh: Richard Bobùrka
Zlom: Zdenìk Vojtíek
Osvit: CDS - Petr Jandík
Tisk: VS ÈR, Praha 4
Cena: 39,- Kè
Objednávky a urgence:
SEND - pøedplatné
P. O. Box 141, 140 21 Praha 4
tel: 225 985 225
e-mail: administrace@send.cz
http://www.send.cz
Registrace:
MK ÈR 7943 z 30. 3. 1998.
ISSN: 1212-1371
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PROÈ DINGIR
Nìkteré starovìké jazyky mìly zajímavý zvyk,
který spoèíval v tom, e do psaného textu vkládaly tzv. ideogramy. Byly to znaèky, které pøedjímaly vlastnosti následného slova. A tak se napø. v klínopisných textech vkládal pøed kadou vìc ze døeva (napø.
strom, ale i stùl nebo idli) znak pro døevo. Pøed rybníky,
øeky apod. se vkládal znak pro vodu atd. Podobnì existoval i zvlátní znak, který se musel napsat pøed jméno
jakékoli boské bytosti nebo boha. Této znaèce, upozoròující na boskost toho, co bude následovat, se vìtinou øíká
podle starého sumerského oznaèení pro boha, DINGIR.
Toto slovo je pak zároveò i pravdìpodobnì vùbec nejstarím oznaèením pro boskou bytost, jaké známe.
Zajímavé je, e klínový znak, který se jako
oznaèení DINGIR pouívá, je ve skuteènosti
obrázkem hvìzdy, která pøedstavuje smìr, k nìmu èlovìk hledí a k nìmu se upíná. Znak DINGIR se tak
mùe pro nás stát symbolem jistì nezanedbatelného rozmìru lidství, který hledá nìco, co ho pøesahuje, na èem se
mùe orientovat a k èemu mùe smìøovat. Tato lidská touha
nachází nejrozmanitìjí podoby v nejrùznìjích kulturách
a sociálních skupinách. A tak i v naí souèasné spoleènosti
se setkáváme s desítkami nejrùznìjích náboenských
a pseudonáboenských skupin, je jsou výrazem tohoto
rozmìru èlovìka.
Chtìli bychom se tedy rozhlíet kolem sebe, pozorovat tuto náboenskou scénu a zamýlet se
nad tím, kdo nebo co je DINGIRem tìch, kdo se
k tìmto skupinám hlásí, jak právì jejich DINGIR ovlivòuje jejich ivot a jaké formy jejich cesta za tímto cílem
nabývá. Èasopis DINGIR by tak mìl pomoci porozumìt
oblasti, která je od pradávna neodmyslitelnou souèástí
ivota lidstva, a pøesto zùstává pro mnohé nezmapovanou
krajinou.
tn

Náboenství úspìchu, zdraví, pozitivního mylení - to ve byla na pøelomu
19. a 20. století Køesanská vìda, jakási náboenská variace na téma
americký sen. Na smímku ústøední budova (Mother Church) v Bostonu.
Foto k tématu tohoto èísla Dingiru Adam Fier.

Lama Ole Nydahl ehná dítìti. Ke zprávì na stranì 70. Foto: Viktor Mácha.

POZVÁNÍ
A KONTAKTY
Spoleènost pro studium sekt a nových náboenských smìrù,
Husníkova 2075 (budova Fakulty humanitních studií UK),
158 00 Praha 13, návtìvní hodiny v úterý a ve ètvrtek
od 15,30 do 17,30 (kromì èervence a srpna), e-mail:
info@sekty.cz, http://www.sekty.cz, telefon 257 31 46 46.
Data a témata pravidelných semináøù v zimním semestru
kolního roku 2006/2007 budou bìhem srpna uveøejnìna
na http://www.sekty.cz.
Na titulní stranì je pouit obrázek z obálky knihy
Diany L. Eckové A New Religious America (Harper Collins 2001.
Na protìjí stranì vpravo nahoøe jeden z mnoha
nápisù, které vybízejí americkou veøejnost k denní èetbì Bible. Tento je umístìn na ústøední budovì svìdkù Jehovových v Brooklynu v New Yorku.
Foto: Adam Fier.
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Pracovníci Dianetického centra (Scientologická církev) zdarma testují stres
v ulicích Ostravy.
Foto: Tomá Novotný.
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KOMPAKTÁTA Z MAYFLOWER
Ve jménu Pánì, Amen. My, jich jména jsou podepsána, vìrní poddaní naeho Svrchovaného
pána krále Jakuba, z Boí milosti krále Velké Britanie, Francie a Irska, Obránce Víry, atd.,
Podniknuve pro slávu Boí jako i pro rozvoj Køesanské víry a pro èest Krále a Vlasti
cestu, abychom zøídili první osadu v pùlnoèních konèinách Virinie; tímto listem slavnostnì
a navzájem pøed Bohem a jeden pøed druhým se usnáíme a sami sebe vespolek pojíme
v obèanské Tìleso Politické, pro lepí svoji správu a Ochranu a Pokraèování v Cílech svrchu
zmínìných; A z té moci vynáeti, ustavovati a zøizovati takové spravedlivé a rovné Zákony,
Naøízení, Èlánky, Ústavy a Úøady, èas od èasu, jak bude uznáno za nejprospìnìjí pro obecné
Dobro Osady; tìmto pak slibujeme patøièné Poddanství a Poslunost. V èeho SVÌDECTVÍ
tuto jsme podepsali svá jména na mysu Cod jedenáctého listopadu Anno Domini 1620.
Podle: LISTY SVOBODY. Historická prohláení zásad Spojených státù.
Vydala informaèní sluba Spojených státù. Rok neuveden. Pøekladatel neuveden.

Podepsáni
Mr. John Carver
Mr. William Bradford
Mr Edward Winslow
Mr. William Brewster
Isaac Allerton
Myles Standish
John Alden
John Turner
Francis Eaton
James Chilton
John Craxton
John Billington
Moses Fletcher
John Goodman
Mr. Samuel Fuller
Mr. Christopher Martin
Mr. William Mullins
Mr. William White
Mr. Richard Warren
John Howland

MAYFLOWER COMPACT 1620
Agreement Between the Settlers at New Plymouth

Mr. Steven Hopkins
Digery Priest
Thomas Williams
Gilbert Winslow
Edmund Margesson
Peter Brown
Richard Britteridge
George Soule
Edward Tilly
John Tilly
Francis Cooke
Thomas Rogers
Thomas Tinker
John Ridgdale
Edward Fuller
Richard Clark
Richard Gardiner
Mr. John Allerton
Thomas English
Edward Doten
Edward Liester

IN THE NAME OF GOD, AMEN. We, whose names are underwritten, the Loyal Subjects of our dread Sovereign
Lord King James, by the Grace of God, of Great Britain, France, and Ireland, King, Defender of the Faith, &c. Having
undertaken for the Glory of God, and Advancement of the Christian Faith, and the Honour of our King and Country,
a Voyage to plant the first Colony in the northern Parts of Virginia; Do by these Presents, solemnly and mutually, in the
Presence of God and one another, covenant and combine ourselves together into a civil Body Politick, for our better
Ordering and Preservation, and Furtherance of the Ends aforesaid: And by Virtue hereof do enact, constitute, and
frame, such just and equal Laws, Ordinances, Acts, Constitutions, and Officers, from time to time, as shall be thought
most meet and convenient for the general Good of the Colony; unto which we promise all due Submission and
Obedience.
IN WITNESS whereof we have hereunto subscribed our names at Cape-Cod the eleventh of November, in the Reign
of our Sovereign Lord King James, of England, France, and Ireland, the eighteenth, and of Scotland the fifty-fourth,
Anno Domini; 1620.
Text: http://www.themayflowersociety.com/pilgrim.htm, obrázek: http://www.mayflowerhistory.com/
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