Váení ètenáøi,
na stránkách tohoto èísla Dingiru se setkáte opìt s nìkolika novými autory:
s absolventem Husitské teologické fakulty UK Ladislavem Hajnalem, publicistkou Vìrou Noskovou, hudební pedagokou a magistrou náboenských
vìd Martinou Hokovou a Zdeòkem Bauerem, který se vìnuje dokumentaci
holocaustu. K tomuto seznamu mùeme pøidat jetì jméno arabisty a islamisty Luboe Kropáèka, který sice kdysi na stránkách Dingiru ji publikoval, ale jednalo se pouze o odpovìï na ètenáøskou otázku. - Vem dìkujeme
za rozvíjející se spolupráci.
V zahranièní rubrice se pøedstavuje i èeským ètenáøùm klinický psychoterapeut Colin Goldner, který vede mnichovskou spoleènost Fórum kritické psychologie. Èlánek z èasopisu Berliner Dialog 1/98 pøeloila a zkrátila Zuzana Froòková.
Redakèní tým naeho èasopisu není velký, a tak pøíprava dalího èísla
Dingiru teï bude na nìkolik mìsícù pøeruena kvùli mé studijní cestì do
zahranièí. Prosím tedy o pochopení, e nový Dingir nevyjde døíve ne v samém
závìru tohoto kalendáøního roku. Zpodìní se pokusíme v dalím roèníku
vyrovnat.
Zdenìk Vojtíek
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Komunita pøináí nový rozmìr

JINÝ RYTMUS
Zdenìk Vojtíek

Náboenská komunita je jedním z pojmù, které vzbuzují opaèné reakce. Pøedstava spoleèného bydlení,
spoleèného reimu dne, spoleèného jídla z jednoho
kastrùlku (øeèeno slovy mesiáe Jana Dvorského) èi
napøíklad spoleèných hygienických zaøízení mùe být
pro nìkoho zcela odpuzující a nepøijatelná. Jiný naopak
bez mrknutí oka pøekoná vechny moné obtíe
spoleèného ivota pro výsadu intenzivního duchovního
rùstu, pro monost poznání sebe samého, kvùli spojení
a znásobení potenciálu jednotlivcù a v neposlední øadì
jistì i pro záitek lidské pospolitosti a vzájemnosti. Tyto
pøínosy komunity mohou být pro nìkoho natolik lákavé,
e s komunitou (bez ohledu na její ideovou motivaci)
spojuje i ty nejhlubí nadìje: V komunitì a skrze komunitu lze dojít ke spáse svìta,1 øíká v Úvodu k jedné ze
svých knih psychiatr a známý autor Scott Peck a podle
veho toto tvrzení myslí opravdu vánì.
Velká touha a velké nadìje znamenají i velkou ochotu k sebeobìti. Komunita od jednotlivce toti bezpochyby vyaduje vzdát se nemála ze sebe samého v její prospìch. A sebeobìtování pro ideu je jednou z nejvìtích
hodnot. Velká hodnota pochopitelnì láká k velkému
zneuití. Ten, kdo neije v iluzi o vlastní síle, se pokouí
zneuití hodnot v komunitì zabránit. Ne vdy se to
ovem podaøí - zvlátì v tìch náboenských komunitách, které jsou silnì zaujaty apokalyptickými mylenkami nebo pøesvìdèením o vlastní dùleitosti, prostì
není na vytváøení obranných mechanismù èas.
Náboenských komunit ani dnes neubývá  moná
bychom naopak mohli spolu s Peckem spíe oèekávat
jejich vzrùstající poèet vzhledem k (snad) narùstajícímu pocitu osamìlosti a vykoøenìnosti v západním svìtì.
Jistì se komunity (jako i jiné spoleèenské jevy) v posledních desetiletích vyskytují ve výraznì pestøejím spektru. Napø. vedle tradièních muských a enských øeholí
se v øímskokatolické církvi objevují i smíená a rodinná spoleèenství, nìkterá vedená i laiky. Mimo tuto církev
se stala pojmem posledních let2 duchovní centra - malé
komunity, které si pøejí být náboenským servisem pro
ty, kdo se pro komunitní zpùsob ivota nemohou nebo
ani nechtìjí rozhodnout. Nìkteré projekty naopak jakoby èasem trochu vyèpìly - napø. Auroville, duchovní
mìsto budoucnosti, nedosáhlo ani poètu obyvatel ani
toho významu, jaký si pøed tøiceti lety jeho tvùrci slibovali. Stále ale - stejnì jako napø. jetì starí komunita
ve skotském Findhornu - jsou atraktivními cíli návtìvníkù a pro mnohé z nich opravdovou laboratoøí nového
zpùsobu ivota3.

n

Poznámky
1 Peck, M. Scott: V jiném rytmu. Vytváøení komunit. Pøeloili Tomá Zábranský a David Záleský, Votobia, Olomouc 1995, str. 11.
2 O nìkterých zahranièních komunitách hnutí Nového vìku viz: Marek, Vlastimil: Prototypy spoleèenství zítøka, Mana, léto 1996
3 Tato slova pouila jako název svého èlánku o Findhornu Milue Kubíèková, Gemma 5/1991
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Muslimové se o ni pøou, Západ se mraèí

CO JE A CO NENÍ
ARÍ´A
Lubo Kropáèek

Slovo aría patøí v dnením islámském svìtì a ve svìtových médiích,
která o nìm referují, jistì k nejuívanìjím. Oznaèovaný pojem vak rozhodnì není chápán jednoznaènì z hlediska vìcného obsahu, a jetì více
se rozcházejí emocionální asociace, které vzbuzuje. Zkrátka, problémù na
krátký èlánek víc ne dost.
Problém èetináøský
Tøetím konsonantem arabského slova aría
je stará semitská ostrá hrdelnice Cajn, kterou èetina nezná. Pøi zváení vech prostøedkù naeho fonetického inventáøe se jí
nejvíce pøiblííme prostým hlasovým odsazením; na jejím místì tedy vyslovíme ráz,
jakým Èech bezdìènì od sebe oddìluje dvì
samohlásky (napø. na / oknì). V písmu to
mùeme vyznaèit apostrofem: aría. S vìdomím správné výslovnosti je moné psát
také aría, nevhodnì zavádìjící je vak
psaní typu aríja, jaké v èeském tisku rovnì
najdeme. Slovo nám ovem dìlá potíe také
pøi skloòování. Doporuèuji je skloòovat
podle vzoru ena a vyhýbat se uití ve
3. a v 6. pádì.
Je tøeba jetì dodat, e v arabtinì ke
slovùm enského rodu této formy pøistupuje
v nìkterých kontextech koncovka s konsonantem -t-. Proto hovoøíme o aríatském
právu, aríatských soudech apod. V rutinì slovo zdomácnìlo na tomto základì
v muském rodì, take Rusové aríu nazývají aríatem.
Výchozí pojetí a rozpracování
Pøedislámtí Arabové oznaèovali slovem
aría známou, bezpeènou cestu, vedoucí
napøíklad poutí k vodnímu zdroji. Tento
význam doznívá jetì v Koránu, kde je
plnìní Boí vùle zjevované èlovìku pøirovnáno právì k takovéto osvìdèené, vylapané cestì. V plnì náboenském smyslu
tu jde o cestu Zákona, po ní vìøící bezpeènì dojde k ádoucímu eschatologickému horizontu, jak mu pøislíbil Pán. Pojetí
Zákona jako vyznaèené cesty nalezneme
ostatnì i v jiných náboenských systémech.
Islámské pojetí pøipomíná svým názvem
i dalím podrobným rozpracováním zvlátì
idovskou talmudickou halachu.
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Konkrétní pokyny, pouitelné bezprostøednì k formulacím právních norem, vyslovuje Korán zvlátì v súrách z medínského období, kdy Muhammadova obec
zaèínala ít podle zásad nové víry. Zvlátì
zøetelné pokyny se týkají manelství, dìdictví a nìkterých pravidel obchodu. Na
nìkterých místech se hovoøí také o pøísných
trestech, jaké si zaslouí provinilci pøi urèitých èinech. Celkovì vak zákonodárné
vere tvoøí jen pomìrnì nevelkou èást koránského textu (asi 80 z celkových více ne
6200 verù) a samy by nestaèily k vybudování komplexního právního systému.
Muslimská spoleènost rané doby se proto øídila do znaèné míry postupnì upravovaným zvykovým právem. Dùleitou roli pøi
islamizaci práva hrála tradice, odvolávající
se na Muhammadovy výroky a osobní pøíklad. Tato tradice - sunna - se stala po Koránu druhým zdrojem pøi formulaci aríy jako
hypostáze Bohem urèeného øádu. Sbírání
a kritické pøezkoumávání hadísù, tj. jednotlivých tradic, vyvrcholilo a ve 2.- 3. století po hidøe, tedy v 8.-9. století køesanského

letopoètu. lo ruku v ruce s ustavováním
právních kol (mazhabù), budujících ucelené systémy. Nìkteré pozdìji zanikly, ètyøi
nejvýznamnìjí se uchovaly do dnení
doby.
V sunnitském, tj. vìtinovém islámu má
tedy aríatské právo ètyøi v drobnostech
se liící verze. Vechny se navzájem uznávají jako pravovìrné, jejich vliv se lií podle oblastí. V Turecku, na Balkánì, ve
Støední Asii a Pákistánu pøevládá smìr
hanafíjský, v zemích Maghribu a v subsaharské Africe pøísnìjí smìr málikovský,
v Indonésii smìr áfiovský a v Saúdské
Arábii nejpøísnìjí smìr hanbalovský. íité* mají své vlastní tradice a vlastní právo, oznaèované nìkdy jako dafarovské.
Metodiku nalézání Boího práva, tj.
aríy, propracoval poèátkem 9. století jeden
ze zakladatelù mazhabù imám a-áfií.
Podle jeho obecnì pøijatého výkladu se
právní vìda (fiqh) opírá o 4 základy: Korán, tradici (sunna), analogii (qijás) a konsenzus (idmá). Metoda bádání se musí
øídit pevnými pravidly vyluèujícími vlastní
nahodilé názory. Analogie a konsenzus nastupují teprve tehdy, pokud se základní
zdroje k nìkteré otázce pøímo nevyslovují.
Napøíklad drogy se pøísnì zakazují, protoe
analogicky k alkoholu zbavují èlovìka støízlivého uvaování. Princip konsenzu se zakládá na tradici, podle ní Bùh své obci
pøislíbil, e se nikdy nesjednotí na omylu.
aría svým zábìrem iroce pøekraèuje
nae pojetí zákona a práva. Zahrnuje toti
jak povinnosti èlovìka k Bohu (tj. pìt pilíøù:
vyznání víry, modlitbu v náleitém stavu
èistoty, pùst, charitativní daò zakát a pou
do Mekky), tak úpravu vzájemných vztahù
mezi lidmi (muámalát) a pokyny k oblé* íité - vedle poèetnìjích sunnitù druhá hlavní vìtev islámu.

Islám je jednotou víry, práva i kultury
Islámský právní systém je jedním z nejpropracovanìjích právních systémù na svìtì
a má pro vechny oblasti a záleitosti zákony a pøedpisy. ádnou dùleitou otázku
ivota od narození a po smrt èlovìka Islám neponechává bez zákonné úpravy. Islám
se snaí vychovat èlovìka, který by mìl zákony naplòovat dobrovolnì a samostatnì.
Islámská práva se nazývají arí´a, ar´a, ztìlesòují souhrn islámského právního øádu,
nemìnný morální zákon. arí´a je stejnì jako Korán chápán jako vìèný, nestvoøený.
Zákonodárce (ári´) je v islámském náboenství sám Bùh (Alláh). Islám je jednotné
dogma (´Aqída)*, právo (arí´a) a kultura (Hadára). To znamená, e islámský právní
systém upravuje a reguluje i oblast víry (´aqída - ´akída).
* Prvními pìti z hlavních pilíøù víry (´Akídy) jsou: 1 - kelimah ahádah (vyznání víry), 2 - salát (modlitba), 3 - zakát
(náboenská daò), sawm (pùst), 5 - hadd (pou do Mekky). Tento tematický okruh, vztahy èlovìka k Bohu, se nazývá
´Ibádát, který patøí do oblasti ´akídy. Okruh vzájemných vztahù èlovìka k druhému èlovìku se nazývá Mu´amalát.

z èlánku Mgr. Salahuddina Sayediho Právní systém islámu,
Hlas muslimských náboenských obcí a organizací v ÈR, øíjen 1994,
titulek doplnìn v redakci Dingiru

kání, hygienì apod. V rozpracování islámských právníkù od støedovìku do dnení
doby aría nabyla povahy systému (by
v nejednotných verzích), který èlovìku jako
jednotlivci, èlenu rodiny a èlenu spoleènosti
vyznaèuje cestu ivotem skuteènì ve vech
myslitelných situacích.
Právní realita v prùbìhu staletí
Pøi ví své íøi, komplexnosti a promýlení
vemoných detailù se aría nikdy nestala
jediným právním systémem muslimských
spoleèností. Vedle ní se v rùzné míøe uplatòovalo také místní zvykové právo (urf,
adat) a zákony a naøízení vydávané vladaøi
(qánún, nizám). Jako právo náboenské se
aría vztahovala jen na muslimy. Jinovìrcùm byla pøiznána právní autonomie podle
stanovených pravidel. Køesané a idé se
tedy ve svém rodinném a náboenském
ivotì uvnitø své komunity øídili podle vlastních zásad. Poèetné intelektuální a duchovní
proudy abbásovského vìku a navazujících
období nevnímaly aríu jako nejzávanìjí
jádro islámu. Filozofové ji pøijímali jako
urèitý samozøejmý základ, od nìho je potøeba kráèet dál k hlubímu poznání a internalizaci ulechtilých hodnot, tøebas na základì aristotelské etiky (Miskawajh) nebo
snahy pøiblíit se k univerzálnímu aktivnímu rozumu. aría nestaèila ani zaníceným
mystikùm, súfíjùm, kteøí rovnì usilovali
dospìt dál od jejích studených závazných
formálních norem k ivé zkuenosti Boha.
Ve 13.-14. století se islámská spoleènost
setkala poprvé s dosud neznámým jevem:
po mongolském vpádu do východních èástí
øíe se nìkteré oblasti ocitly pod nadvládou nemuslimù. I poté, co mongoltí vládci postupnì pøijali islám, se pøi výkonu moci
øídili i nadále svým støedoasijským zvykovým právem (jásá), které se v mnoha ohledech znaènì rozcházelo s blízkovýchodními zvyklostmi a zvlátì se aríou. Teologické a právní reflexi tohoto stavu se nejdùraznìji vìnoval Ahmad Ibn Tajmíja
(1263-1328). Vyzdvihl dùsledné dodrování aríy jako zásadní kritérium islámu, a to
jak z hlediska jednotlivce, tak zpùsobu
vlády. Stoupenci tohoto názoru opøeli své
pøesvìdèení o koránský ver (5.44): Ti pak,
kdo nevládnou (lam jahkum) podle toho,
co seslal Bùh, jsou nevìøící. Dnes, na konci 20. století, se Ibn Tajmíja stal nejcitovanìjím autorem radikálních fundamentalistických proudù politizujícího islámu.
Islámský svìt pøed prahem naí doby
propadl na nìkolik generací stagnaci, zeslábl a stal se z velké èásti koøistí dravých

imperiálních zámìrù
dynamických evropských mocností. Muslimské spoleènosti
se snaily stagnaci
pøekonat a dostat se
znovu do popøedí ve
svìtì, který se tolik
zmìnil a vzdálil od
jejich tradic. V irokém spektru hledaných øeení nalezneme dva rozdílné
akcenty: více se pøizpùsobit, nebo prohloubit vlastní základ. Oba se bytostnì dotýkají postavení
aríy.
Dvì cesty k dneku
V 19. století se muslimské spoleènosti
postupnì vydávaly
cestou modernizaèních reforem právních systémù. Reformy mìly spoleènost
posílit tváøí v tváø
koloniální hrozbì,
tak tomu bylo napøíklad v Osmanské øíi. Nìkdy vak probíPro èlovìka zvyklého na západní pojetí lidských práv je
èasto nepøijatelné postavení muslimských en. Na snímku
haly ji pøímo pod
malajská muslimka.
Foto: archiv
koloniální nadvládou, napøíklad v britské Indii nebo ve fran- ko pøi své nezávislosti (1956) rovnì pøijacouzském Alírsku. Prostor uplatnìní aríy lo moderní obèanský zákoník, který mimo
se vìtinou zúil jenom na pìt pilíøových jiné zakazuje polygamii. Tuto úpravu osprapovinností k Bohu a na oblast nazvanou vedlnili muslimtí liberální právníci dùrapersonální statut, tj. na právo rodinné zem na pasá koránského textu, kde se øíká,
a dìdické. Na tomto poli se islámské právo e poadavek spravedlivého pøístupu k víopírá o jednoznaèné podrobné pokyny Ko- cerým enám je pro mue vlastnì nesplniránu, take jakákoliv reforma je myslitelná telný. Jinde se aríatské právo uplatòuje
jenom pøi nové interpretaci svatého textu. v rodinných a dìdických otázkách, zpraNa poli trestního práva témìø vechny mus- vidla s rùznými drobnými modifikacemi. Ve
limské státy upravily svou praxi podle ev- vìtinì muslimských státù, které mají ústaropských vzorù. V hospodáøském ivotì vu, bývá v její preambuli definováno, e
k tradièní koexistenci aríy se zvyklostmi zákony respektují aríu. Ta je podle stupa vladaøskými pøíkazy pøistoupily navíc nì sekularizace uvádìna buï jako hlavní
jetì britské, francouzské i jiné modely, zdroj, nebo jako jeden ze zdrojù legislativy.
take v praxi se mohly prolínat tøeba 3-4 Nejvolnìjí formulace mùe znít, e zákony
rùzné systémy pravidel.
nesmìjí být v rozporu se aríou. Zajímavý
Moderní muslimské státy usilují vìti- je vývoj novelizací ústavy v Egyptì, který
nou o sjednocení právních norem. Pøi tom svìdèí o stoupajícím vlivu islámu. Podle
postupují ovem rùznì, jak ukazuje nejlépe poslední novely z roku 1980 bylo oznaèení
místo aríy v národních legislativách. Tu- aríy za hlavní zdroj zákonodárství opatrecko ji za kemalistické revoluce ve 20. øeno urèitým èlenem (al-masdar ar-raísí),
letech zcela odloilo a nahradilo obèanským co ukazuje, alespoò rétoricky, na její zcezákoníkem podle výcarského vzoru. Tunis- la výsadní postavení.
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Druhou cestu klestí ti, kdo argumentují, e islámský svìt propadl stagnaci proto,
e neil podle zásad své víry, a tedy pøedevím proto, e neprosadil zpùsob vlády
podle aríy. Cestu k nápravì - a zároveò
k vybøednutí ze souèasné tìké situace nìkterých vrstev i celých spoleèností - vidí
v ploném uplatnìní aríy ve vech oblastech ivota, tedy nejenom v otázkách osobního statutu, ale i v trestním právu, hospodáøském ivotì, zpùsobu odívání, zpùsobech zábavy atd. Významnì se rozvíjí
mylenka i praxe islámského bankovnictví,
které respektuje aríatský zákaz úroku
a uplatòuje rùzné formy bezúroèných finanèních operací. Prosazovatelé ploného
zavádìní aríy cestou státního zákonodárství (a ji bezdìènì nebo cílevìdomì)
pøitom mìní její charakter zákona urèeného
pouze vìøícím muslimùm. Pojetí zákona
platného pro vechny obyvatele územnì vymezeného státu je tu inovací, je se nepøiznanì inspiruje legislativními modely západních zemí.
Vzhledem k aktuálnímu vývoji v Nigérii* je ovem na místì dodat, e ploné zavádìní aríy státní mocí má nìkteré historické precedenty. Na samém poèátku 19.
století zvítìzil v severní Nigérii dihád**,
který vedl fulbský duchovní Usuman dan
Fodio proti vládcùm hauských mìstských
státù. Obvinil je, e eklekticky spojují prvky
islámu s africkými pohanskými zvyklostmi, a jeho stoupenci vítìznými taeními
ustavili na severu Nigérie a v jejím sousedství soustavu emírátù, zavrených chalífátem v Sokotu, které mìly být realizací právního státu ve smyslu vlády aríy administrované náboenskými soudy. Velká èást
* Zprávu z Nigérie, její jeden stát (Zamfara) zavedl arí´u a
potrestal podle ní prvního zloèince useknutím ruky, pøinesl
Dingir 2/2000 na str. 27.
** dihád - úsilí pro islám; v nìkterých pøípadech násilné íøení
islámu

Islámské centrum v Praze.
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Svatynì Kaaba v Mekce.

emírátù pøeívá dodnes, dìjinný vývoj jim
vak vtiskl jinou podobu, ne zamýlel asketický dan Fodio, jeho boj za èistotu
aríy proti pohanským pøímìsím pøipomíná
nìkdejí étos odporu Ibn Tajmíji proti mongolskému právu.
Zápas idejí a praxe
Heslo prosadit aríu se stalo jádrem dneních více nebo ménì militantních snah o ustavení nejednotnì chápaného islámského
státu nebo islámského øádu. Odpùrci tìchto proudù poukazují na chybná chápání
aríy. Samy klíèové koránské vere 5:4445 mìly zøejmì pùvodnì jiný význam: man
lam jahkum znamená primárnì kdo nesoudí a nikoli kdo nevládnou a ukazuje na pùvodní zámìr úpravy pouze nìkterých mezilidských vztahù. Egypan Amáwí zdùrazòuje, e Bùh chtìl, aby islám byl
náboenstvím, a lidé ho chybnì pøetváøejí
na politiku. Syøan Ghaljún zase ukazuje, e
vnucovat aríu jako státní pozitivní právo
- jakým byl v dìjinách vdy jen zákon
(qánún) dekretovaný vládci - jde nejenom

Foto: Vladimír Sáòka

Foto: Vladimír Sáòka

proti historické tradici, ale znamená fakticky degradaci náboenského niterného základu islámu faktickou sekularizací norem
urèených peèlivému svìdomí vìøících.
V tomto duchu liberální muslimové interpretují také pøísné tìlesné tresty, o jakých
Korán hovoøí v souvislosti s nìkterými èiny.
Jde o mravní názor, co si provinilec zaslouí, bude-li spoleènost dokonalá. V nìkterých státech (napø. Spojené arabské emíráty) se proto koránské tresty soudnì deklarují, ale vlastní trest se vykoná jinak. Nìkteré
státy v souèasných vlnách islamizace zavedly aríatské tresty zákonem: Írán, Súdán,
zèásti Pákistán a v dalí vlnì afghántí
Tálibáni, Èeèensko, Somaliland, a k tému
cíli smìøují nìkteré svazové státy v severní
Nigérii. Nìkde se ji tradiènì uplatòují bez
zvlátního zákona pøímou aplikací aríy
(Saúdská Arábie, Mauritánie). Pøedstava,
e pøísné aríatské tresty pomohou obrodit
spoleènost, pøipomíná typovì mentalitu
tìch, kdo tøeba u nás volají po obnovì trestu smrti.
Spor o aríu se citelnì dotýká významného tématu dneního svìta: lidských práv.
Nìkteré aríatské normy jsou pøi fundamentalistické interpretaci v rozporu s univerzálním pojetím lidských práv. Jde zvlátì
o nìkteré stránky náboenské svobody
a rovnoprávnosti en a o tìlesné tresty. Podrobnìjí rozbor tìchto otázek by si vyádal
rozsáhlejí zvlátní studii. Obecnì lze øíci,
e na tomto poli probíhá dnes úporný zápas rozdílných pojetí. Pomìrnì silný mylenkový proud hájí názor, e lidská práva
lze spojit s náboenským jádrem a pozitivními rysy islámské kultury v ústrojné syntéze svobody a mravního øádu. Rozloení
sil a názorù se lií podle jednotlivých zemí
i oblastí.
n

tyristo rokov staré karibské synkretické náboenstvo zostává tajomné (a lákavé) dodnes

ZÁKLADY
HAITSKÉHO VOODOO
Ladislav Hajnal

Voodoo (vaudou, wodu): Synkrézia náboenstiev a rituálov afrického pôvodu, ktorá v spojení s niektorými katolíckymi obradmi tvorí najrozírenejiu formu náboenstva na Haiti. Keï sa opýtame, èo od neho veriaci oèakávajú
a èo pre nich znamená, dostávame prekvapivo jednoduchú odpoveï: liek na neastia, uspokojenie potrieb
a nádej pre ivot. Voodoo je náboenstvom protestu a zmeny, bojom proti útlaku a snahou o rovnos. To vak
v koneènom dôsledku je i väèina ostatných náboenstiev.1
Korene haitského voodoo
Dejiny voodoo zaèínajú v druhej polovici
16. storoèia príchodom prvých kontingentov otrokov na ostrov, ktorý bol nazývaný
Hispaniola, Santo Domingo alebo Haiti.
Väèiu èas ostrova dnes zaberá Dominikánska republika, na druhej polovici sa rozprestiera Haitská republika. Väèina afrických otrokov privezených na Haiti pochádzala z oblasti Beninského zálivu2 , ktorý sa
od istého èasu nazýval pobreím otrokov.3
Rozdiely medzi jednotlivými èiernymi národmi u nie sú na Haiti rozoznate¾né.
Rôzne etnické skupiny Beninského zálivu, ich jazykové rozdiely ale aj hlboké antagonizmy vytvárali u na pôvodnom kontinente ve¾mi zaujímavé kultúrne zmesi.
Èasté obchodné styky, vojny a vzájomné zotroèovanie vytvorili zárodok spoloènej kultúry, ktorá sa Haiti pod vplyvom spoloènej
poroby mohla pretavi do podoby nového
typu synkretického náboenstva.
Africké korene je moné rozpozna aj na
samom termíne voodoo. Niektorí vedci
v snahe vyvodzova kult voodoo z beloských koreòov vysvet¾ovali pôvod tohto
slova z termínu Vaudois, pod¾a hnutia zaloeného v 12. storoèí Pierrom Valdésom.
Toto je vak zjavná dezinterpretácia. Národy Dahomeje a Toga, jazyk ktorých tvorí jednoznaène významnú súèas kreoltiny,
patria do jazykovej skupiny Fónov, kde
vodu je boh, duch, manifestácia, skrátka to
vetko, èo etnológia nazýva fetiom èi tabu.
Vodu sú vyznavaèmi oslavované objekty
úcty, zároveò sa vak cez svojich veriacich
zjavujú a pomáhajú im. Kadé vodu má
svojich verných, ktorí mu slúia. Veriaci
tanèia pre svoje vodu, sú ním navtevovaní,
starajú sa o obetite a prináajú mu dary.4
Je pravdou, e kreolský slovník vychádza v podstate z francúztiny, spolu s malou

prímesou anglických a panielskych výrazov. Nemôme vak opomenú ve¾ké
mnostvo pôvodných afrických názvov
a mnohé gramatické javy, ktoré ukazujú na
úzku spätos kreoltiny s pôvodným jazykom dahomejských Fónov. Sluobníèky
bostiev sa napríklad nazývajú hounsi
(v jazyku fon je hu bostvo a si manelka),
kòaz je houngan, to znamená ten, ktorý
privoláva bohov èi ten, ktorý je strácom. Dahomejský pôvod má i mnostvo
iných kultových výrazov: gôvi (trúbka), zê
(hrniec), asô (posvätné strapce), azê (sväté
znaky), hûntó (bubon). 5
Ak sa pozrieme na slovník liturgie èi na
zoznam duchov a bostiev voodoo, musíme
kontatova, e dôsledne vychádza z jazyka
a panteónu Jorubov.6 Haiania a africkí Jorubovia udrujú medzi sebou spojenie u
dve storoèia, i keï vzdialenos, ktorá ich
delí, by predpokladala vymiznutie akýchko¾vek vzájomných kontaktov. Pre Haianov je Afrika (Lau Guinen) autochtónnou
mýtickou krajinou. Jorubská kultúra sa zachovala jak v oblasti náboenskej, kde si
nala svojský výrazový jazyk, tak i v umení.
I keï na Haiti je ve¾ký poèet iných afrických národov, ich vplyv sa takmer úplne
rozplynul v mnostve Jorubov. Ale i tieto
africké národy obohatili panteón voodoo
nieko¾kými svojimi bohmi, mnohými liturgickými prvkami, rôznymi tancami a hudobnými výrazmi im vlastnými. Toto vetko
vak nemalo významnejí vplyv na fakt, e
voodoo vo svojej truktúre a duchu zostalo
typicky jorubské.7
Pôvodné africké náboenské prvky
a africké náboenské systémy nemôeme
kvalifikova ako primitívne. Pod¾a niektorých teórií mnohé z nich vychádzajú zo
starých náboenstiev klasického Orientu
a egejského regiónu, majú teda viac ne

hlboké korene a mimoriadne rozvinutú
históriu.8
Z mnohých zdrojov
Èo teda nájdeme dnes na Haiti? Chrámy,
organizovaných laikov, profesionálne kòastvo, komplikované rituály, posvätné tance,
charakteristickú kultúru a svojbytný slovník. Napriek drastickému prenasledovaniu
a ve¾mi zlým spoloèenským podmienkam
boli èierny otroci schopní v zemi exilu znovu postavi oporné ståpy náboenstva,
v ktorom boli vychovaní.
Bocorovia a voduno 9 odovzdávali
z generácie na generáciu mená bohov, ich
okruh pôsobenia a prísluné rituály, uèili
svojich potomkov správnemu uctievaniu
a primeraným obetiam. Jednou zo zvlátností náboenstiev západnej Afriky je ich
domáci charakter. Len mimoriadne ve¾ké
sviatky sa musia slávi v chrámoch a na
obetitiach. Väèina rituálov môe by
praktikovaná doma. Tento fakt bezpochyby prispel vo významnej miere k preitiu
a rozvinutiu rituálneho ivota.
Náboenský vplyv pôvodných obyvate¾ov Santo Domingo (tainských Indiánov)
èi moslimských èernochov na kult voodoo
je zanedbate¾ný. Stopy týchto náboenstiev
a etník môeme vidie len v nemnohých
výrazoch, ako alahim  kalabudu èi salama salay gebo.10
Vetci veriaci èernosi boli oficiálne
kresania. Policajné nariadenie vydané roku
1664 generálporuèíkom de Tracym, krá¾ovským zmocnencom pre francúzske
ostrovy v Amerike, zaväzovalo vetkých
majite¾ov k pokrsteniu otrokov. Èlánok 2
Code noir uvádza: Vetci otroci, ktorý sú
v naich kolóniách, budú pokrstený a privedený do lona rímskokatolískej apotolskej církve. Prikazujeme vetkým obyva-
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te¾om, ktorý kupujú nových èernochov, aby
o tom upovedomili najneskôr do týdòa
správcov a poruèníkov zmienených ostrovov, ktorí vykonajú nutné opatrenia, aby
mohli èernochov pouèi a pokrsti v primeranom èase.11
Krá¾ovská moc pripisovala ve¾kú dôleitos týmto opatreniam, nako¾ko pokrstenie èierneho obyvate¾stva bolo jediným
morálnym ospravedlnením otroctva. Ale
skutoènos bola úplne iná. Obrad krstu 
väèinou vykonávaný hromadne - znamenal pre èernochov len vstup do otroctva.
Po tomto obrade bol majite¾ o mnoho dôleitejí ne Boh èi krá¾. Na otrokov sa nevzahovali iadne náboenské nariadenia
a nebolo im poskytnuté ani duchovné vedenie. Ve¾mi málo plantánikov sa staralo
o praktikovanie náboenstva u svojich otrokov. Ba èo viac, strachovali sa revoluèných
mylienok, ktoré boli obsiahnuté v názoroch kresanských kazate¾ov. Majitelia
teda nevyvodzovali iadne dôsledky z toho,
e ich otroci neplnili náboenské úlohy. Pre
ve¾kú èas z nich neznamenalo oficiálne
náboenstvo niè viac, ne relikt starých èasov. Kolónie sa dokonca domáhali od krá¾a
vyiadania dekrétu od pápeskej stolice,
ktorý by znioval poèet záväzných cirkevných sviatkov na desa. Ete iní h¾adeli
ve¾mi odmietavo na úèas èernochov na
náboenských sviatkoch, pretoe v nich
videli len dôvod k prerueniu práce a zmeneniu ziskov.12
V týchto podmienkach bolo viac ako
jasné, e pôvodné africké kulty, ktoré boli

jediným stabilným záchytným bodom
v ivote otrokov, mali medzi èernochmi
vynikajúcu ivnú pôdu. Katolícke rituály,
ktoré boli bezpochyby fascinujúce, nali
svoj odraz v rituáloch voodoo a stali sa organickou súèasou náboenského ivota
haitských èernochov. Jediní èernosi, ktorí
mali skutoènú monos zai kresanský
náboenský ivot, boli tí otroci, ktorí slúili
v domoch bielych dôstojníkov a iných hodnostárov, doprevádzali ich na ome a úèastnili sa ráno a veèer sviatosti prijímania. Èernosi ochotne prijímali vonkajie známky
kresanskej religiozity, ale naplòovali ich
duchom afrických rituálov.13
Bohovia a duchovia haitského voodoo
Nadprirodzený svet haitského voodoo je
ve¾mi zloitý a rozmanitý. Okrem pôvodných jorubských bohov tu nájdeme i transformovaný panteón kresanský. Kresanskí
svätí sú mnohokrát stotoòovaní s bostvami voodoo. Nápadnos a pestros katolíckeho rituálu sa mnohokrát spája s pôvodnými africkými extatickými obradmi.
Nadprirodzené bytosti v kulte voodoo sú
nazývané loa (tajomstvo, svätos). Výraz
loa je obyèajne prekladaný ako boh, ale
výraz duch èi génius sa pribliuje omnoho
viac skutoènej podobe týchto nadprirodzených bytností.
Poèet týchto duchov je neznámy, líia
sa od miesta k miestu. Duchovia, ktorí nie
sú schopní preukazova iadané dobrodenia, upadnú do zabudnutia a strácajú ctite¾ov. Toto sa samozrejme netýka hlavných

Jorubská polievková misa (Egbado, Nigéria). Pod¾a jorubských tradícií polievková misa naplnená rieènimi kameòmi a vodou zapezpeèuje dlhý ivot. Táto tradícia je ivá v celej oblasti Ve¾kých Antíl a na Kube.
Foto z knihy Isetenek arca, Néprajzi Múzeum, Budapest 1999.
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postáv kultu voodoo. Popri uctievaní nadprirodzených duchov vystupuje i uctievanie
predkov, úcta k màtvym a udobrovanie si
prírodných síl.
V klasickom voodoo je neznámy pojem
jedného vemocného Boha, ktorý je bezvýhradne dobrý. Výraz Boh tu znamená
deus otiosus, neèinného Boha. Nevyvoláva iadnu konkrétnu predstavu a je príli
ïaleko, ne aby sa na neho mohlo obraca
s modlitbami a prosbami.14 Súhlasí s naim
pojatím osudu èi prírody. Jednoduché
choroby, ktoré sú príli obecné, ne aby boli
dielom konkrétneho zlého ducha èi èarodejníka, sú na Haiti nazvané maladies du Bon
Dieu. Meteorologické fenomény èi katastrofy, ktoré sa prejavujú bez znate¾ného
vplyvu konkrétneho loa, sú tie Boím dielom.
Voèi tomuto neosobnému pojatiu Boha
je úplne opaèné pojatie loa. Loa sú duchovia, ktorí ukazujú cestu. Sú ako rodièia,
ktorí dozerajú na svoje deti, trestajú a odmeòujú, ale zároveò ich potrebujú k ivotu.
Kadý loa sa môe prejavi pozitívne
i negatívne. Pravdou ale je, e niektorí duchovia sú vo svojej podstate dobrí, iní zlí.
V tradiènom voodoo neexistuje ani pojem
diabla ako obecného zla.
Pretoe sa voodooistické a katolícke
náboenské predstavy do znaènej miery
míòajú, neprekvapí, e mnohí vyznavaèi
voodoo sa zároveò povaujú za dobrých
katolíkov a nevidia iaden problém v úèasti
na oboch rituáloch.
Medzi miestnymi duchmi (loa) je
bezpochyby ve¾ké mnostvo hounganov
a mambo, ktorí sa po svojej smrti stali loa.
Panteón voodoo sa nebráni obohateniu
o nových èlenov. Tak, ako sú niektorí duchovia zabúdaní, nieko¾ko veriacich staèí
na to, aby ustanovili nové, neznáme bostvo. Toto nové bostvo sa môe zjavi vo
sne, môe posadnú vyvoleného èloveka
èi sa prejavi náhlou pomocou na významnom mieste. Pokia¾ sa nejaký slávny houngan rozhodne propagova nové loa, staèí
mu predloi ako dôkaz vetecký sen èi
zázrak. Ale udra veriacich pri uctievaní
nového loa je o mnoho aie. Urèitý mení
loa sa viau aj niektorým fetiom a talizmanom.15
Teológia voodoo rozde¾uje loa do
skupín a podskupín, na neastie vak tento systém zïaleka nie je jednotný. Neexistujú ani dva zoznamy loa, ktoré by boli
úplne identické. Zaradenie loa sa líi pod¾a
regiónu ale i pod¾a obdobia, kedy sa výskum konal. Je pravdou, e väèina ve¾kých

Vnútorna èas skriòového oltára, zvaného canastillero. Na spodných policiach
sú umiestnené rôzne drevené a keramické nádoby, predstavujúce jednotlivé
bostvá v poradí z ¾ava: Ogun, Agwé, Xango, Inle a Yemanyá.
Foto z knihy Isetenek arca, Néprajzi Múzeum, Budapest 1999.

loa má stálu a neoddiskutovate¾nú pozíciu,
na druhej strane sú vak raz zaradený do
jednej skupiny, inokedy do druhej. Tam, kde
je voodoo na ústupe, prejavuje sa tendencia k zjednoduovaniu.
Rozdelenie a rozírenie haitského voodoo
Keby sme slovo voodoo prekladali presne
a dôsledne, doli by sme k výrazu by vemohúci a nadprirodzený. Vodu predvádza
svoju moc a vyjavuje svoju vô¾u väèinou
prostredníctvom kòaza a kòaky, ktorí sú
zosobnením krá¾a a krá¾ovny, uèite¾a a uèite¾ky, otca a matky. Tieto osobnosti, ktoré
sú na Haiti nazývané houngan a mambo,
sú èelnými predstavite¾mi ve¾kej rodinu
voodoo a majú právo na bezmedzný repekt
a úctu. Sú to oni, ktorí prijímajú alebo
odmietajú kandidátov na zasvätenie, ktorí
urèujú pravidlá, rozde¾ujú úlohy, a v koneènom dôsledku sú zodpovední za vykladanie vôle a privolanie priazne bohov.
V prípade potreby si musia vedie bohov
udobri správnymi obeami, aby tak odvrátili ve¾ké neastia.16
Voodooistické rituály sa delia do dvoch
ve¾kých skupín: rada a petro. Pôvod slova
rada je jasný: jedná sa o skrátenú formu
názvu dahomejského mesta Arada. Petro sa
odvodzuje od Dona alebo Joana Pedra,
panielskeho èierneho otroka, ktorý obrady
petro vymyslel ako pomstu zotroèovate¾om. Liturgia petro je ale nato¾ko zloitá
a prepracovaná, e nemôe by dielom jediného èloveka. Zvyky, rituály a hudba pet-

ro - i keï nie sú výhradne dahomejské nemôu poprie africký pôvod. V súèasnom
voodoo je Dompédre mocným bohom, ktorý je uctievaný na celom Haiti. Je moné,
e tento boh skutoène pochádza zo zboteného Dona Pedra, ktorého vplyv pretrval
a dodnes.17
V rámci týchto dvoch skupín nájdeme
poèetné podskupiny duchov, ktorí nesú názvy pôvodných afrických miest (Ibo, Nago,
Bambara, Anmine), alebo afrických oblastí.18 Z toho dôvodu sú tieto skupiny nazývané nanchon, èo je pokleslá forma francúzskeho nations. Termín nanchon sa zároveò aplikuje i na celú skupinu náboenských charakterov, ktoré zdruujú jednu
skupinu veriacich. Nakoniec je nanchon
i skupina ¾udí, patriaca k jednému hounganovi (napr. nanchon Dodo).
Voodooistické zhromadenia sa väèinou konajú tajne v noci na území, ktoré je
dôkladne oddelené od vetkých svetských
vplyvov. V urèených rituáloch hrajú hlavnú
úlohu kòaz a kòaka, ale i vetci ostatní veriaci presne poznajú svoju úlohu. Zúèastnení vyjadrujú svoje túby a snaia sa
o naklonenie si bohov, prípadne odvracajú
ich hnev, alebo im ïakujú za priazeò. Po
obetných rituáloch èasto upadajú veriaci do
extáze a tanèia rituálne tance. Voodooistické rituály sú dokázate¾né u od konca
18 str. a ich podoba sa nijak významne nezmenila. Autorita kòazov, ich obleèenie,
dôleitos tranzu, spôsoby obetovania èi
sakrálne obrazce zostali prakticky tie isté.19

Pod¾a neoficiálnych správ patrí v súèasnej dobe k prívrencom niektorého z mnohých voodooistických kultov asi 90% obyvate¾stva Haiti. Napriek tomu, e politická
a hospodárska situácia v tejto republike je
katastrofálna (cca 95% obyvate¾stva ije
pod hranicou absolútnej biedy), zvedavos
turistov zo Západu ustala len mierne. Haiti
navtevujú dobrodruhovia, politický pozorovatelia, rôzne misie OSN, novinári,
ale i niektoré charitatívne organizácie.
Vïaka mimoriadnemu záujmu Západu
o akéko¾vek netradièné duchovné hnutia
a náboenstvá sa niektoré rituály a obrady
a ve¾ké mnostvo zvykov a pseudonáboenskej literatúry dostávajú za hranice Haiti. Tak sa kult voodoo  ktorý je v zemi pôvodu zdrojom nádeje a pomoci  v Európe
a v Amerike stáva turistickou atrakciou
a ozvlátnením piritistických seancí, prípadne zdrojom príjmov pre podnikavých
obchodníkov. A pravý obraz voodoo, jeho
korene, dôvody a ciele zostávajú pre nás
skryté a nepochopené.
n

Poznámky
1 Cornevin, R.: Haïti; Presses Universitaire de France; Paris
1982; str. 100.
2 Súèasní africký Jorubovia nezabudli na svojich bratov, ktorí
boli odvezení za more. Môeme to vidie i v niektorých
súèasných modlitebných piesòach: Ó bohovia, urobte
vetko, èo je vo vaej moci, aby princovia a ¾achtici,
ktorí nám vládnu, neboli nikdy odoslaný ako otroci do
Ameriky... Prosíme vás, aby ste urobili vetko pre potrestanie ¾udí, ktorí predali naich rodièov, aby sme ich
nikdy viac neuvideli. Polite ich lode k Ouidahovi (na
dno mora) a ne doplávu, spôsobte, aby sa ich náklad
potopil a kadé bohatstvo, ktoré dosiahnu, aby sme získali my. (Métraux, A.: Le Vaudou haïtien; Gallimard; Paris
1958; str. 21).
3 Dapper, O.: Description de lAfrique; Foundation Dapper;
Paris 1990; str. 34.
4 Por.: Rosenthal, J.: Possesion, Ecstasy and Law in Ewe
Voodoo; University Press of Virginia; Charlottesville
1998; str. 157nn.
5 Cornevin, R.: Haïti; Presses Universitaire de France; Paris
1982; str. 101.
6 Métraux, A.: Le Vaudou haïtien; Gallimard; Paris 1958;
str. 22.
7 Métraux, str. 22.
8 Por.: Herskovits, M. J.: Dahomey, an ancient West  African kingdom; J. J. Augustin; New York 1938; str. 48.
9 Bocor: lieèite¾ a kòaz, schopný odháòa zlé sily a vyvoláva
dobrých duchov v prospech pacienta; vodu-no: v haitskom voodoo ten, ktorý má pamä, väèinou starí
èlovek, ktorý dozerá na tradíciu, pamätá si mnostvo
príbehov a jeho úlohou je vyuèova mladých tradícii
a dejinám.
10 Métraux, str. 25.
11 Métraux, str. 26.
12 Por.: Métraux, str. 26.
13 Szentirmay, L.: A vudu mint társadalmi mozgalom; Anno
Budapest; Budapest 1998; str. 69.
14 Por.: Métraux, str. 72.
15 Barnes, S. T.: Ogun: An Old God for a New Age; ISHI;
Philadelphia 1980; str. 74n.
16 Szentirmay, str. 34n.
17 Por.: Métraux, str. 30.
18 Por.: Métraux, str. 75.
19 Por.: Métraux, str. 141.
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Texty svìdkù Jehovových o transfúzi krve

A DO POSLEDNÍ
KAPKY
Petr Velechovský a Zdenìk Vojtíek

Od èervna tohoto roku se znovu rozproudila debata o tom, jaký vlastnì
má Náboenská spoleènost Svìdkové Jehovovi (NSSJ) postoj k transfúzi
krve, a to zvlátì s ohledem k nezletilým dìtem svých èlenù.1 - Jako
pøíspìvek k této diskusi pøináíme nìkolik citátù z publikací vydávaných touto náboenskou spoleèností.
Chraòme své dìti pøed zneuíváním
krve, Nae sluba Království 2, záøí 1992,
str. 3 - 6:
...Udìlali jste napøíklad dostateèná opatøení, abyste své dìti ochránili pøed transfúzí krve?...mùete jako rodièe udìlat pøedem hodnì pro to, abyste své dìti ochránili
pøed transfúzí. Kdybyste tuto povinnost
zanedbávali, mohlo by to dospìt tak daleko, e by vae dítì pøi nìjakém léèení dostalo transfúzi. Co je moné udìlat? ... Lékaø
moná tvrdí, e krev upraví zdravotní stav
vaeho nemocného dítìte. Vy vak musíte
být pevnì rozhodnuti odmítnout krev za
sebe a za své dìti døíve, ne se dostanete
do nìjaké naléhavé situace, protoe si ceníte
svého vztahu k Jehovovi více ne jakéhokoli domnìlého prodlouení ivota za cenu
poruení boského zákona. ... Jasnì ovem
vysvìtlete, e svolením k léèbì svého dítìte
nedáváte svolení k transfúzi krve. ... JedChronologie kauzy transfúze krve
16. 6. 2000
v Lidových novinách vychází èlánek
Svìdkové Jehovovi zruili zákaz transfúze krve
17. 6. 2000
v deníku Právo vychází èlánek Jehovisté zruili zákaz transfúzí
23. 6. 2000
Lidové noviny otiskly reakce na èlánek
z 16. 6. od Lubomíra Müllera, právníka
NSSJ, pod názvem Biblický pøíkaz zùstává a od Jaromíra Leneèka, èlena výboru NSSJ, pod názvem Transfúze je
oputìním víry
prvá polovina èervence 2000
Ministerstvo kultury ÈR odeslalo dopis
NSSJ se ètyømi otázkami, které se týkají
postoje NSSJ k transfúzi krve; odpovìï
je oèekávána do konce srpna
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ním z prvních krokù, které by mìli rodièesvìdkové Jehovovi podniknout, kdy pøijdou do nemocnice nebo kdy potøebují
sluby lékaøe, je to, e s lékaøem promluví
o svém postoji ke krvi. ... jasnì na pøijímací formuláø napite, e z náboenských
a zdravotních dùvodù nechcete krev a za
ádných okolností nedáte souhlas k jejímu
pøijetí. Pomoc od Jehovovy organizace:
Jaká opatøení Jehovova organizace udìlala
pro to, aby nám pomohla ochránit nae dìti
pøed krví? Je jich mnoho. ... v místním sboru
jsou bratøi a sestry, kteøí nám mohou poskytnout znaènou pomoc a podporu. Kdy nastane krizová situace, budou moná starí
povaovat za rozumné zaøídit, aby nìkterý
starí spolu s rodièem pacienta èi jiným blízkým èlenem rodiny hlídali v nemocnici
celých 24 hodin. Transfúze krve se èasto
dávají, a kdy pøíbuzní a pøátelé odejdou
na noc domù. ... Jak pøedvídat soudní
zásah a jak potom postupovat: Co kdy
má nemocnice nebo lékaø v úmyslu opatøit
si soudní pøíkaz k transfúzi pro vae dítì?
Je to chvíle, kdy se vzdáme a usoudíme, e
se u nedá nic víc udìlat? Rozhodnì ne!
Moná se jetì dá transfúzi zabránit. Na tuto
eventualitu bychom se mìli pøipravit dostateènì dopøedu. ... Co øeknete, jestlie se vás
advokát nebo soudce zeptají, proè pro své
dítì odmítáte transfúzi pro záchranu ivota? Máte moná sklon zaèít hned vysvìtlovat své pøesvìdèení o vzkøíení a mluvit
o své silné víøe v Boha, který vám dítì vrátí,
i kdyby zemøelo. Ale taková odpovìï by
zøejmì pouze pøesvìdèila soudce, jeho
prvoøadým zájmem je tìlesný prospìch
dítìte, e jste náboentí fanatikové a e on
musí nìco udìlat pro ochranu vaeho dítìte.
... Mùete ... také øíci, e na to, e ve snaze
udret ivot byla pouita krev jiného èlovìka, byste se jakoto køesantí rodièe díva-

li jako na závané poruení Boího zákona
a e násilné zavedení krve vaemu dítìti
byste povaovali za vìc rovnocennou znásilnìní. ....jako rodièe máte povinnost neustále dìlat vechno, co mùete, abyste se
transfúzi vyhnuli. ... Rodièe, je nutné, abyste
se na to, jak budete své dìti chránit pøed
duchovnì zneèiující transfúzí, pøedem
pøipravili. (Pøísl. 16:20) Dìti, poslouchejte
rodièe, kdy dìlají tyto pøípravy, a berte si
to k srdci.
Mladí lidé, kteøí dali Boha na první
místo, Probuïte se!, 22. kvìtna 1994, str.
1 - 8:
V minulosti zemøely tisíce mladých lidí
proto, e dali Boha na první místo. To se
dìje i dnes, jenome ty dnení tragické
události se odehrávají v nemocnicích a
soudních síních a týkají se otázky krevní
transfúze. ... Doktor Jardine se zeptal: Uvìdomuje si, e mùe zemøít, jestlie transfúzi nepøijme? Ano. A ty to chce?
Jestli to bude muset být. Adrianova matka, která tam byla, se zeptala: Proè jsi se
k tomu rozhodl?Adrian odpovìdìl: Mami, to by nebyla dobrá výmìna. Neposlechnout Boha a prodlouit si teï ivot o nìkolik let, a pak pro svou neposlunost pøijít
o vzkøíení a vìèný ivot na jeho rajské zemi
- to prostì není rozumné! .... U Nejvyího
soudu Newfoundlandu ... Nebudu souhlasit s krví, ani nedovolím, aby byla pouita, rozhodnì ne. Vím, e mohu zemøít, kdy
nedostanu krev. Je to vak moje rozhodnutí.
Nikdo mi do toho nemluvil. ... Pokud bych
dostal nìjakou krev, mìl bych stejný pocit,
jako kdybych byl znásilnìn, jako by nìkdo
nemravnì zacházel s mým tìlem. Jestli
k tomu dojde, já své tìlo nechci. Není moné, abych il za takovou cenu. Nepøeji si
ádnou léèbu, pøi které by se pouívala krev,
a ani léèbu, pøi které by dokonce jen pøicházela v úvahu monost pouití krve. Podání
krve se budu bránit. ... A ji krev pomáhá,
nebo ne, moje víra je v rozporu s podáním
krve. ... 13. záøí zemøel. ... Tím, e odmítl
transfúzi, která by mohla pøípadnì prodlouit jeho souèasný ivot, Adrian Yeatts
prokázal, e patøí k tìm mnoha mladým
lidem, kteøí dávají Boha na první místo.
Mladí lidé, kteøí mìli moc nad to, co je
normální, Probuïte se!, 22. kvìtna
1994, str. 9 - 10:
Dvanáctiletá Lenae Martinezová: Byla
pøijata pro onemocnìní, které vypadalo jako
zánìt ledvin. Pøi vyetøení se vak ukázalo,
e má leukémii. Lékaøi, kteøí Lenae oetøo-

z
vali, rozhodli, e je okamitì potøeba podat transfúzi koncentrovaných èervených
krvinek s destièkami a zahájit chemoterapii. Lenae øekla, e nechce ádnou krev ani
krevní produkty, e ji rodièe uèili, e to Bùh
zakazuje, jak je patrné z biblických knih 3.
Mojíovy a Skutkù. ... Nechci ádnou
krev ani krevní produkty. Radìji zemøu,
bude-li to nutné, ne abych poruila svùj
slib Jehovovi, e budu èinit jeho vùli. ...
Slouila jsem Jehovovi po celý svùj ivot,
dvanáct let. Slíbil mi vìèný ivot v ráji, kdy
ho budu poslouchat. Neodvrátím se teï od
nìho kvùli esti mìsícùm ivota. Chci být
vìrná a do smrti. Vím, e pak mì v patøièném èase vzkøísí ze smrti a dá mi vìèný
ivot. Budu mít pak spoustu èasu, abych
dìlala to, co chci. ... Po dlouhé tìké nemoci, 22. záøí 1993 v pùl sedmé ráno, zemøela
Lenae v náruèí své matky.

této situace je potøeba krevní transfúze. ...
Crystal øekla, e bude køièet a bránit se,
jestlie se pokusí dát jí transfúzi, a e jako
svìdek Jehovùv bude pokládat jakékoli
násilné podání krve za stejnì odporné jako
znásilnìní.

Mladí lidé, kteøí mìli moc nad to, co je
normální, Probuïte se!, 22. kvìtna
1994, str. 12 - 14:
Dvanáctiletá Lisa Kosacková: O pùlnoci
vela sestøièka a øekla: ,Mám ti dát krev.
Vykøikla jsem: ,Nemohu si vzít krev, protoe jsem svìdek Jehovùv. Myslela jsem,
e to víte! Myslela jsem, e to víte! ,No jo,
to vím, øekla a vzápìtí vyndala jehlu a pøipojila na ni krev. Køièela jsem a byla jsem
hysterická. ... Ètvrtý den soudního øízení
byla Lisa vyslechnuta. Jedna z otázek, kterou dostala, byla, jak se cítila, kdy jí uprostøed noci násilím vnutili transfúzi. ØekMladí lidé, kteøí mìli moc nad to, co je la, e se cítila jako pes, na kterém se provádí
normální, Probuïte se!, 22. kvìtna nìjaký pokus, e mìla pocit, jako by byla
znásilnìna, a e nìkteøí lidé mají pocit, e
1994, str. 11 - 12:
Sedmnáctiletá Crystal Mooreová: Trpì- si k ní mohou cokoliv dovolit, protoe není
la zánìtlivým onemocnìním støev. ... Lékaøi, plnoletá. Bylo pro ni hrozné, kdy vidìla,
kteøí Crystal oetøovali, si byli jisti, e za jak krev nìkoho jiného proudí do ní, a uvaovala, zda z krve nedostane AIDS nebo hepatitidu èi nìjakou jinou
infekci. A hlavnì mìla
obavy, jak se Jehova bude
dívat na to, e poruila
jeho zákon nepøijímat
krev jiného èlovìka do
svého tìla. Øekla, e pokud k tomu dojde znovu,
bude se bránit, skopne
stojan s transfúzní soupravou, vytrhne si nitroilní jehlu, bez ohledu na
to, jak bolestivé to bude,
a znièí sáèek s krví. (Na
základì tìchto jejích slov
rozhodl soud o proputìní Lisy domù - poznámka autorù Dingiru.) Ten
den opustila Lisa a její
rodina nemocnici. Lisa
opravdu zápasila se svou
nemocí dùstojnì a s klidnou myslí. Zemøela pokojnì doma, v láskyplném
objetí své matky a otce.
Pøipojila se tak k øadì
mnoha jiných mladých
Kartu ádnou krev vyplòuje kadý pokøtìný svìdek
svìdkù Jehovových, kteøí
Jehovùv. Jeho podpis má být notáøsky ovìøen. Pro
dali Boha na první mísdìti svìdkù Jehovových je ve sborech k dispozici podobná karta, nazvaná Prùkaz.
to.
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Stráná vì, 15. srpna 1991, str. 29:
Jak mohou køesantí rodièe a mladí køesané zvýit pravdìpodobnost, e námitka
nezletilého proti krevní transfúzi bude respektována? I kdy mladý køesan jetì
není plnoletý, mìl by být schopen jasnì
a rozhodnì vysvìtlit, v èem tkví jeho silná náboenská námitka proti pøijetí
krve. Rodièe, mohou s dìtmi provést
praktický nácvik, aby dìti získaly zkuenost a umìly vysvìtlit, o èem jsou pøesvìdèeny.
Stráná vì, 15. èervna 2000, str. 29 - 31:
Pøijímají svìdkové Jehovovi nìjaké léèebné pøípravky pocházející z krve? Základní odpovìï v zásadì je, e svìdkové
Jehovovi krev nepøijímají. ... Kdy se po
druhé svìtové válce zaèala bìnì transfundovat plná krev, svìdkové Jehovovi to pokládali za poruení Boího zákona a tento
postoj mají stále. Medicína vak èasem prola urèitými zmìnami. Dnes se vìtinou
nepodává plná krev, ale podávají se nìkteré ze základních sloek: (1) èervené krvinky, (2) bílé krvinky, (3) destièky a (4) plazma (sérum) neboli tekutá èást krve. ... Svìdkové Jehovovi jsou pøesvìdèeni, e pøijmout plnou krev nebo kteroukoli z tìchto
ètyø základních sloek je poruením Boího
zákona.... Uvedený materiál ukazuje, e
svìdkové Jehovovi odmítají transfúze plné
krve i jejích základních sloek.
Stráná vì, 15. srpna 2000, str. 30:
Pøijímají svìdkové Jehovovi nìjaké
léèebné pøípravky pocházející z krve?
Jsme pøesvìdèeni o tom, e biblický pøíkaz
,zdrovat se krve vyluèuje transfúze plné
krve nebo jejích základních sloek (èervených a bílých krvinek, destièek a plazmy). (Skutky 15:28, 29) Pokud jde o frakce
získané ze základních sloek, kadý køesan
èiní vlastní rozhodnutí a bere pøi tom v úvahu to, co øíká Bible, a svùj vztah k Bohu.
Probuïte se!, 8. ledna 2000, str. 11:
Svìdkové Jehovovi odmítají transfúze
z biblických dùvodù.
Stráná vì, 15. èervna 1991, str. 8, 9, 12
- 18:
Praví køesané vak projevují úctu k ivotu
jedním zvlátním zpùsobem. V almu 36:9
(36:10, KB) je øeèeno: U tebe (Boe) je
zdroj ivota. ivot je dar od Boha, a proto
køesané pøijímají jeho názor na krev ivota.
... vyhýbat se krvi je z morálního hlediska
stejnì dùleité jako vyhýbat se modláøství
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e je krev zneèi- z pae injekèní zaøízení a bude se snait
tìná, ale to, e je znièit krev ve vaku nad svou postelí. ...
vzácná pro naeho Køesan se snad tedy vemonì snaí, aby
Boha a ivotodár- se vyvaroval poruení Boího zákona
ce. Nae dìti by to o krvi. Mùe se vak stát, e ho budou aumìly vìdìt, stejnì tority povaovat za èlovìka, který poruuje
jako by mìly vìdìt, zákony, nebo ho mohou vystavit pronáslee krev mùe být dování. Kdyby skuteènì dolo k trestu,
z lékaøského hle- køesan by jej mohl povaovat za utrpení
diska nebezpeèná, pro spravedlnost.
co jetì dodává
naemu náboen- Co od nás Bùh vyaduje?, 1996, str. 25,
skému postoji na odst. 6:
vánosti. Má-li dì- Je patné pøijmout transfúzi krve? Nezati, ví jistì, e sou- pomeòte, e Jehova vyaduje, abychom se
hlasí s biblickým zdrovali krve. To znamená, e nesmíme
postojem k transfú- ádným zpùsobem pøijímat do tìla krev
zi a e ho umìjí vy- jiných lidí ani vlastní krev, která byla
Obrázek z obálky èasopisu Probuïte se! 22. kvìtna 1994.
svìtlit? Vìøí oprav- uskladnìna. (Skutky 21:25) Praví køesané
a hrubé nemravnosti. ... Svìdkové Jehovovi du, e si Bùh pøeje tento postoj? Jsou pøe- tedy transfúzi krve nepøijmou. Pøijmou jiné
odmítají krevní transfúze ji dlouho, ne svìdèeny, e poruení Boího zákona by druhy léèby, napøíklad transfúzi bezkrevpøedevím pro zdravotní riziko s nimi spo- bylo tak váné, e by mohlo ohrozit køes- ních produktù. Chtìjí ít, ale nebudou se
jené, ale z poslunosti Boího zákona o krvi. anovu vyhlídku na vìèný ivot? Moudøí snait zachránit si ivot poruováním Bo... Ale svìdkové Jehovovi nezaujímají svùj rodièe budou opakovat tyto vìci se svými ích zákonù. (Matou 16:25)
postoj ke krvi náhodou, a není to ani ádné dìtmi, a jsou velmi malé nebo témìø dopravidlo, které by si vymyslela nìjaká po- spìlé. Rodièe mohou nacvièovat situace, Svìdkové Jehovovi - Hlasatelé Boího
divná sekta, postoj zaloený na obavì, e v nich stojí kadé z dìtí pøed otázkami, Království, 1994, str. 183 - 184:
krev není bezpeèná. Svìdkové Jehovovi které by mu mohl pøedloit soudce nebo Tìm, kteøí nedbají na boský poadavek,
spíe odmítají krev proto, e jsou rozhod- pracovník nemocnice.
pøijímají transfúze krve a projevují nekanuti chodit poslunì pøed svým Vzneeným
jícný postoj, je v souladu s tímto porouèitelem - Bohem. ... Ocenìní této hodnoty Stráná vì, 15. èervna 1991, str. 31:
zumìním od roku 1961 odnímána pospolipomáhá svìdkùm Jehovovým, aby byli roz- Jak usilovnì by mìl køesan odmítat tost se sbory svìdkù Jehovových.
hodní a nedopustili se zneuití krve, i kdy krevní transfúzi, která byla naøízena
V Itálii byli rodièe, kteøí s láskyplným
lékaø upøímnì tvrdí, e je transfúze nezbyt- nebo schválena soudem? Kadá situace je úsilím hledali ve ètyøech zemích lékaøskou
nì nutná. Je snad pøesvìdèen, e uitek jiná, take v té vìci neexistuje ádné univer- pomoc pro svou nevyléèitelnì nemocnou
z transfúze vyváí zdravotní rizika souvise- zální pravidlo. ... Dnení køesané musí být dcerku, v roce 1982 odsouzeni ke 14 rokùm
jící s krví samotnou. Køesan vak nemùe také neochvìjní, musí být
pøehlédnout riziko jetì závanìjí, e by pevnì rozhodnuti, e netoti ztratil Boí schválení, kdyby souhla- poruí boský zákon, ani
sil se zneuitím krve. ... Je tedy pravda, e kdyby se tím dostali do
malé dìti v køesanské domácnosti snad nìjakého nebezpeèí ze
jetì neporozumìly Boímu zákonu o krvi strany svìtských vlád.
a nerozhodly se, e jej budou poslouchat. Nejvyí zákon vesmíru Snaíme se vak ze vech sil pouèit je o této zákon Boí - vyaduje,
ivotnì dùleité vìci? Køesantí rodièe by aby se zdrovali krve,
o tom mìli vánì pøemýlet. Zdá se toti, e stejnì jako pro nì platí
nìkteøí rodièe mají nesprávný názor na své pøíkaz, aby se vyvarovali
dìti a na krev. Nìkteøí si zøejmì myslí, e ve smilstva (sexuální neskuteènosti nemohou dìlat mnoho, jde-li mravnosti). Bible oznaèuo to, zda dostanou jejich nedospìlé dìti je tyto zákazy za ,nutné
transfúzi. Proè vzniká takový chybný vìci. ... Boí zákon ponázor? ... Nìkteøí rodièe si uvìdomují, e slouchat musíme! ... dvalékaøský personál by mohl snadno získat náctiletá dívka ... nepopodporu soudu k provedení transfúze ne- nechala nikoho na pochyzletilému, a proto by mohli mít dojem, e bách, e bude ,bojovat
se jim vìc vymyká z rukou a e rodièe ne- proti jakékoli soudnì namohou ani nemusí nic dìlat. To je skuteènì øízené transfúzi celou
nesprávný názor! ... základním dùvodem, svou silou, e bude køièet
Druhá strana karty ádnou krev.
proè køesané odmítají transfúze, není to, a zápasit, e si vytrhne
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vìzení na základì obvinìní z vrady poté,
co dìvèátko zemøelo, kdy mu byla dána
soudem naøízená transfúze.
Nae sluba Království, leden 1994:
Kdyby ses z nìjakého dùvodu ocitl v nemocnici, co udìlá, abys zachoval ryzost
v situaci, kdy ti tam nìkdo øekne, e bez
transfúze krve zemøe? Pøipustí ukvapenì,
e toto tvrzení pravdivì vystihuje tvùj stav?
... Úspìch pøi odmítání neádoucí, duchovnì zneèiující transfúze krve zaèíná pevným pøesvìdèením. Takové pøesvìdèení
musí být zaloeno na jasném porozumìní
tomu, co o krvi øíká Bible. Jinak se mùe
stát, e nìkdo, kdo tvrdí, e o situaci ví více
ne ty, tì ve chvíli rozruení snadno zastraí. Svede tì k názoru, e lékaøi tøeba vìdí
o krvi více ne Bùh? ... Spoleènost udìlala
øadu opatøení pro lidi, kteøí potøebují pomoc, protoe se ocitli pøed problémem spojeným s transfúzí krve. ... Nezbytná pøedbìná opatøení - u jsi je udìlal? V první
øadì se pøesvìdè, e vichni èlenové tvé
rodiny mají peèlivì vyplnìný dokument pro
lékaøskou péèi ... A mají vechny tvé nepokøtìné dìti svùj vyplnìný prùkaz? ... Dále
se ujisti, e vichni NEUSTÁLE nosí tyto
dokumenty s sebou. Ptej se na to dìtí kadý
den, ne jdou do koly, ano, dokonce ne
jdou na høitì nebo nìkam za zábavou. ...
Co udìlá, abys byl pøipraven? Zopakovali jsme si nìkteré vìci, které musí udìlat,
abys sebe i svou rodinu ochránil pøed neádoucí transfúzí krve. (Doufáme, e pozdìji
poskytneme více podrobností o øeení problémù, které vznikají, kdy hrozí transfúze
kojencùm èi malým dìtem.) Vidìli jsme také,
e nám Spoleènost poskytuje pomoc v dobì,
kdy je to potøeba.
Nae sluba Království, leden 1995,
str. 7:
Vichni pokøtìní zvìstovatelé, kteøí nemají
dosud øádnì vyplnìný Dokument pro lékaøskou péèi, o nìj mohou poádat tajemníka
sboru. Pokøtìní zvìstovatelé, kteøí jsou rodièi, mohou dostat pro své dìti Prùkaz.
n
Poznámky
1 Opìt byla v médiích pøipomenuta odpovìï NSSJ Ministerstvu kultury pøi øízení o registraci této náboenské
spoleènosti. Na otázku registrujícího orgánu Uèí NSSJ,
e rodiè - èlen NSSJ má bránit poskytnutí transfúze krve
svému nezletilému dítìti v pøípadì, kdy neposkytnutí
transfúze mùe podle vyjádøení oetøujícího lékaøe zpùsobit dítìti pokození zdraví nebo smrt? odpovìdìl
pøípravný výbor NSSJ v dopise ze 30. 7. 1993 takto: Ne,
NSSJ to nevyuèuje.
2 Jedná se o interní bulletin, který je k dispozici pouze
pokøtìným pøísluníkùm Náboenské spoleènosti Svìdkové Jehovovi.
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Èeská Jednota bratrská dva roky po konfliktu

ROZDÌLENÍ
DOKONÁNO
Zdenìk Vojtíek

Pøes padesát lidí se tísní na nedìlní bohoslubì v turnovské modlitebnì,
která právì prochází rekonstrukcí. Bohosluba Jednoty bratrské zde má
podobný ráz jako v desítkách sborù charismatických køesanù u nás svìdectví o vysvobození z moci démona, uctívání s typickými písnìmi
a s vlajkami, kázání s naléhavou výzvou, monost aktivního zapojení do
bohosluby pro vechny úèastníky.  O pár stovek metrù dál, v pronajaté
místnosti v areálu bývalých kasáren se k nedìlní bohoslubì seel jetì
jeden sbor, který je souèástí svìtové Jednoty bratrské. Pøed nìkolika
mìsíci mìli modlitebnu spoleènou, teï jsou v Turnovì Jednoty bratrské
dvì. Jsou výsledkem procesu rozdìlení v této církvi, k nìmu se schylovalo od zaèátku 90. let a který je nyní pravdìpodobnì ji uzavøen.
Jednota bratrská je protestantskou církví,
její koøeny sahají k èeské reformaci. První
sbor Jednoty èeských bratøí byl zaloen ji
roku 1457. Jednota se brzy rozíøila po
Èechách a Moravì a první desetiletí jejího
pùsobení jsou zdobena takovými jmény,
jako je Luká Praský, Jan Augusta, Jan
Blahoslav a Jan Amos Komenský. Po Bílé
hoøe odela èást pøísluníkù Jednoty do
exilu, èást se setkávala tajnì i za habsburské vlády. Nìkteøí z tìchto skrytých bratøí
vytvoøili za hranicemi  v Horní Luici na
území hrabìte Zinzendorfa  roku 1722
obec obnovené Jednoty bratrské a nazvali
ji Herrnhut (Ochranov). Odtud se vypravovali køesantí misionáøi do celého svìta. Po roce 1861 jim bylo dovoleno pùsobit i na naem území, take od r. 1870
vznikaly sbory Jednoty bratrské opìt i u nás.
Naproti tomu historie charismatického
hnutí není tak dlouhá. Zaèíná se o nìm hovoøit v 60. letech tohoto století jako o druhé
vlnì tzv. letnièního hnutí, které v rámci protestantského køesanství zdùraznilo emocionální zbonost a nadpøirozené boí pùsobení (více viz Dingir, téma èísla 3/1999).
Charismatická entusiastická zbonost ovlivòovala od 80. let vìtinu církví u nás (vechny protestantské, øímskokatolickou i èeskoslovenskou husitskou) a tyto církve ji nakonec døíve èi pozdìji a s vìtími èi meními výhradami v podstatì pøijaly jako jednu
z moností vyjádøení køesanské víry.
Hlavní branou pro ovlivnìní Jednoty
bratrské charismatickou zboností se stal
sbor v Liberci pod vedením jeho kazatele

Evalda Ruckého1 . Charismatická zbonost
pøináela zvlátì v 90. letech do Liberce
a pak i do celé Jednoty bratrské øadu nových
jevù, na jejich hodnocení se èlenové této
církve nemohou dodnes shodnout. Jedni
oceòují, e liberecký sbor a po nìm i nìkteré dalí sbory byly schopny získat desítky
èi stovky nových èlenù, vytvoøit zázemí pro
lidi z okraje spoleènosti a uvést do ivota
charitativní a výchovné projekty. Druzí poukazují spíe na problematické metody náboru, autoritáøství, kody ve vztazích k rodièùm a pøátelùm nových èlenù, a dokonce
na jejich nestabilní psychický stav, zpùsobený nadeneckým vedením, uèením o démonech a tzv. teologií prosperity2 . Kritická
èást Jednoty je také znepokojena postupným sbliováním se sbory Køesanského
spoleèenství a vyhlídkou moného sjednocení s touto charismatickou církví3 .
Rozbukou definitivního rozdìlení4 Jednoty
bratrské se stal
èlánek v Lidových novinách5 ,
který za moného budoucího
biskupa Jednoty
bratrské oznaèil Kristus jako beránek
právì Evalda boí a slova Zvítìzil
Ruckého. S tou- Beránek ná, následujme jej se objeto moností6 se vují ve znacích sbonemohla smíøit rù Jednoty bratrské.
V tomto provedení
ta èást Jednoty, slouí jako znak Jedkterá na jeho pù- noty bratrské v ÈR.
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sobení hledìla
s rozpaky a obavami. Probudili
se i ti, kdo doposud mlèeli, a dosáhli toho, e
dva ze tøí èlenù
výkonného orgánu Jednoty
bratrské (Úzké
rady) Ruckému
omezili výkon
duchovenské
èinnosti 7 .
Ovem ji za
nìkolik
týdnù na
Hrabì Mikulá
Zinzendorf
dramatickém sy(1700 - 1760)
nodu (nejvyím
orgánu Jednoty
bratrské) v kvìtnu 19988 získali Ruckého
pøíznivci pøevahu. Rozdìlení církve se ocitlo ve fázi zápasu dvou frakcí, který se dále
vyhrocoval a který nepostrádal ani takové
momenty, jako obstavení úètù nebo výmìnu zámkù ve snaze nového vedení církve
získat kontrolu nad nìkterými sbory9 . Sedm
sborù (a dalí zástupci, dohromady více ne
tøetina vech úèastníkù) odmítlo legitimitu
kvìtnového synodu, a tím i novì zvolené
vedení církve (Úzkou radu). Pìt z tìchto
sedmi sborù bylo v øíjnu 1999 novým vedením zrueno, estý byl zruen v èervnu
2000.
Po jednáních, do nich se zapojily mezinárodní orgány Jednoty bratrské, Ekumenická rada církví a øada dalích subjektù a
která nevedla ke shodì, nakonec odpùrci
Ruckého linie dobrovolnì i nedobrovolnì
Jednotu bratrskou opoutìjí. Prvního ledna tohoto roku se jako Ochranovský seniorát stávají souèástí Èeskobratrské církve
evangelické.10 Pomìrnì volný svazek s touto církví jim zaruèuje11 kromì jiného i mo-

nost vazby na evropskou provincii Svìtové Jednoty bratrské, a tedy zachování identity12 v tradici Jednoty bratrské.
Skonèilo to, návrat by byl
tìký, odpovídá na otázku po
definitivnosti rozchodu kazatel
ochranovského sboru v Turnovì Ondøej Halama. I kdyby dolo ke znovusjednocení
provincie, v místních podmínkách by asi zùstaly sbory dva.
Okolnosti, za nich jsme byli
nuceni odejít, hluboce poznamenaly vzájemné vztahy. 
Podobnì se vyjadøuje i Jan
Zinzendorf na dobové malbì jako Uèitel národù.
Votrubec, který je kazatelem
na Halamovì místì ve sboru
Jednoty bratrské: Je to uzavøená kapitola, historicky cenný turnovský dùm Na sbodo ní bych se nechtìl vracet, øíká. Ma- øe, na jeho místì se èetí bratøí scházeli
jetkové záleitosti se naeho sboru netýka- od roku 1580 a do pobìlohorského exilu.
jí, take to má následky jen na osobní ro- V naem pøípadì rozhodla skuteènost, e
vinì. Nìkolik lidí se tìko vyrovnává s tím, v Turnovì není ádný evangelický sbor.
e se oslabily nìkteré jejich rodinné a pøá- Pokud by tady byl, asi bychom ádný nový
telské vztahy.
nezakládali. Ale takto cítíme, e zde máme
Jeden èas se mezi ochranovskými mlu- své místo, uzavírá Ondøej Halama optimivilo o vytvoøení nového církevního sub- sticky.
n
jektu, Ochranovské Jednoty bratrské, která
by rozíøila u tak dost pestré spektrum protestantských církví u nás. Z této mylenky
Poznámky
1 Od roku 1996 pod vedením jeho blízkých spolupracovale postupnì selo. Kdy jsme se nerozníkù.
hodli registrovat nový subjekt teï, u tak
2 Teologie prosperity hlásá nárok vìøícího na vestrannou
asi neuèiníme, pøiznává neúspìch tohoto
prosperitu  duchovní, fyzickou, finanèní apod. Jejími
u nás známými pøedstaviteli jsou napø. Kenneth Hagin,
zámìru Ondøej Halama a dodává: Ale
Kenneth Copeland ad. Køesany je vìtinou povaována
myslím si, e to je dobøe. V rámci evangeza nepravovìrnou.
3 O moném sjednocení Køesanských spoleèenství a Jedlické církve máme dost prostoru pro roznoty bratrské se v charismatických kruzích více hovoøilo
víjení vlastní identity. A veøejnost to také
od roku 1994 (viz napø. Dittrich T., Jednota s jakým J,
ivot víry, øíjen 1994, str. 272; Halama O., Spoleèná pasvnímá daleko lépe, ne kdybychom vytvoøitorálka, tamté, duben 1995, str. 105), ale v uzavøené
li novou církvièku.
spoleènosti byla tato monost diskutována nejpozdìji ji
Podle veho se tedy i nadále v Turnovì
v roce 1992  viz nedatovaný dopis Evalda Ruckého
Vem bratøím, kteøí naslouchají hlasu Ducha svatého 
budeme setkávat se dvìma sbory, které se
(http.www.volny.cz/jiri.kouba/1999/ojb/init.htm)
hlásí k Jednotì bratrské. I ten mení  ochra4 O rozdìlení mluví ji Otevøený dopis bratøím a sestrám
v Jednotì bratrské ze záøí 1993
novský  má toti smìlé plány. Zakoupil

Obnovená Jednota bratrská
Vznikla r. 1727 v Ochranovì (dnení Sasko), ji r. 1732 vyslala první misionáøe do
Grónska a do Západní Indie. Misijní èinnost Jednoty je dodnes patrná v poètu a
rozíøení jejích 19 provincií: evropská (kontinentální), britská, èeská, dvì severoamerické (severní a jiní), na Labradoru, na Aljace, jihoafrická, ètyøi tanzánské, po jedné
na Jamajce, na Západoindických ostrovech, v Nicaragui, Guayanì, Kostarice, Hondurasu, Surinamu. Udává pøes 600 tis. èlenù.
Zde vznikl její první sbor v Pottejnì (1870). Do roku 1921 pod názvem Evangelická
církev bratrská. Dnes sdruuje 15 sborù a více ne jeden tisíc èlenù. Pøedseda Úzké
rady: Jaroslav Pleva.
Ochranovský seniorát Èeskobratrské církve evangelické
Sdruuje 9 sborù se 718 èleny. Senior: Jiøí Polma.
Podle Filipi P., Køesanstvo, CDK, Brno 1998, a dalích zdrojù zpracoval Z. V.
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5 Hampl, P.: Køesané se nestaví proti muslimùm, LN
14. 2. 1998
6 Pravdìpodobnost této monosti zvýil i fakt, e od r.
1997 byl Evald Rucký uvolnìn z vedení sboru v Liberci pro duchovní péèi o kazatele  tedy fakticky pro
biskupskou èinnost.
7 6. 4. 1998
8 V Nové Pace, 14.  16. 5. 1998
9 Na základì tìchto a dalích událostí Øídící výbor Ekumenické rady církví v èervnu 1999 dokonce pohrozil
návrhem na vylouèení Jednoty bratrské z této vrcholné
organizace èeských køesanù.
10 O zaèlenìní sborù, patøících dosud do Jednoty bratrské,
do struktury Èeskobratrské církve evangelické (ÈCE)
a o vytvoøení Ochranovského seniorátu rozhodl na jejich
ádost 30. synod ÈCE, který se konal 18.  21. 11. 1999.
11 Viz rozhovor s tiskovým mluvèím ÈCE Miroslavem
Broem, Nové Bratrské Listy, 1/2000, str. 14  15.
12 Vrcholný orgán Svìtové Jednoty bratrské (tzv. Unity
Board) doporuèil, aby ochranovský seniorát ÈCE byl
pøidruen (affiliated) k Evropské kontinentální provincii. To se stalo na synodu této provincie ve dnech 29. 4.
- 5. 5. 2000.
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Novela ivnostenského zákona znemoòuje léèit laikùm

KLADIVO
NA LÉÈITELE
Vìra Nosková

d o m o v a
je stanoveno, e zdravotní péèe se musí poskytovat v souladu se souèasnými poznatky
vìdy. Tu mohou poskytovat jen lékaøi ve
zdravotnických zaøízeních. Ostatnì také
lékaø mùe být postien, kdy ve své praxi
nejedná v souladu s lékaøskou vìdou, upozoròuje dr. Zeman.
Jsou známy pøípady, kdy pacient léèiteli dùvìøuje natolik, e opustí léèbu ordinovanou lékaøem. Diabetik pøestane brát inzulín, èlovìk s onkologickým nálezem odmítne nepøíjemnou chemoterapii nebo operaci. Nìkdy je k takovému jednání vyzve
právì sebevìdomý léèitel. V tom pøípadì
je odpovìdnost léèitele za pokozené zdraví
a zhorení nemoci èi dokonce úmrtí nepochybná, øíká JUDr. Zeman. Ale z nìkolika takových tragicky konèících pøípadù,
které pronikly na veøejnost, se vìtina léèitelù u pouèila, a dnes naopak zdùrazòují,
e proti lékaøùm nic nemají, a své klienty
od soubìné léèby lékaøskou vìdou neodrazují. Mohou z toho jen profitovat. Pacient
se uzdravuje díky lékaøské péèi, ale svùj
vdìk a otevøenou penìenku obrátí smìrem
k léèiteli, který si s ním o jeho potíích povídá a má zajímavé metody léèení, které nebolí.
Na otázku, zda by se èlovìk pokozený
radami, léèbou nebo vysokými finanèními
nároky léèitele mìl obrátit na soud, odpovídá JUDr. Zeman opatrnì. Spí bych mu
doporuèoval, aby vìc nejdøíve konzultoval
s odborníky. Je tady napøíklad obèanské
sdruení Èeský klub skeptikù Sisyfos, který
se ujal zpochybòování a odhalování iracionálních a arlatánských praktik veho druhu.
Jeho odborníci mu zdarma poskytnou právní pomoc, lékaø a právník s ním provedou
jakýsi rozbor situace a promyslí strategii
obrany.
V mnoha pøípadech je léèitelství zøejmì
nekodné, ostatnì vìtina pacientù, kteøí
navtíví takového laika, je soubìnì v péèi
lékaøù. V této oblasti ale existují i zjevné
pøípady hyenismu. U nás si úøady zatím
amatérù, kteøí tvrdí, e umí léèit zhoubné
choroby, nevímají. I kdy se tito léèitelé
pravdìpodobnì dopoutìjí trestného èinu.
n

Novela ivnostenského zákona, která platí od 1. 3. 2000, vyluèuje z práva
získat ivnostenský list léèitele. Ocitají se teï mimo zákon? Jakého druhu
je vlastnì jejich profese, a jaká nese rizika? Pod slovem léèitelství se dnes
skrývají desítky, nìkdy i dosti bizarních, praktik. Za léèitele se mùe
prohlásit vlastnì kdokoliv.
Pøedstava, e léèitel je prostý èlovìk nada- kodu hradí. Jene na rozdíl od léèitelù jsou
ný zvlátními schopnostmi, který chce jen právníci pro tento pøípad pojitìni. Také
pomáhat lidem a s rozpaky pøijme trochu kadé soukromé zdravotnické zaøízení je
penìz, dnes neodpovídá skuteènosti. Léèi- pojitìno. Léèitel v takovém pøípadì jen
telé také u nehrají hru na zázraènost, ta pokrèí rameny a øekne, e peníze nemá.
ponìkud vyèpìla, ale onglují rádobyvìNávtìvníky léèitele by to mìlo vést
deckými výrazy. Jejich honoráøe jsou pev- k obezøetnosti. V této oblasti pùsobí ale
nì stanovené a nìkdy nehorázné. Nedá se zvlátní psychologický faktor. Èlovìk, který
také pøehlédnout, e se právì v tomto oboru je postien léèitelskými radami nebo léèivyskytuje urèité procento lidí vyinutých, telem nepøimìøenì zinkasován, si vìtinou
a na druhé stranì podvodníkù. V kadém nestìuje. Zøejmì svou újmu bere jako daò
pøípadì je to èinnost, která nemá mantinely za naivitu a dùvìøivost.
jako jiná øemesla èi povolání. Léèitel nemuExistuje typ léèitelù, kteøí diagnostikují
sí mít ádné zdravotní vzdìlání. I kdy po- tøeba siderickým kyvadlem vánou chorodle zákona nesmí poskytovat zdravotní péèi, bu, nejèastìji zhoubný nádor. Èlovìk uvìøí,
èiní tak. Nevede si vìtinou úèetnictví a na e jím skuteènì trpí, nechá se léèit, platí
své pøíjmy nemá doklady. Dá se s úspìchem èasto velké sumy. Po èase je také vyléèen.
pochybovat o tom, e své pøíjmy zdaòuje. JUDr. Zeman k podobným pøípadùm poznaNevede zdravotní dokumentaci.
menává: Je to jeden z nejstarích podvodù
Situace v léèitelství je podobná potíím v oblasti léèení, podobné pøípady jsou znás prostitucí. V obou oborech je nejasno mé u z antického Øíma. Kdyby byl dotyèný
a vládnou v nich ponìkud divoké pomìry alován, jistì by byl odsouzen pro podvod.
a daòové úniky. Obì profese oficiálnì neLéèiteli mnohdy nahrává, e za ním pøiexistují, ale fakticky jsou èástí populace á- cházejí lidé v nepøíjemném psychickém stadány a mohou být velmi lukrativní. Obì ba- vu. Jejich rozhodování nemusí být uválivé,
lancují na hranici zákona nebo spíe za ní. chytají se kadé nadìje. Veøejnost by mìla
Novela ivnostenského zákona, která vìdìt, e léèitelské metody jsou medicínou
platí od 1. 3. 2000, léèitelskou ivnost vý- neakceptovatelné a e mohou mít úspìch
slovnì zakazuje. Pøesto lze tìko oèekávat, vìtinou jen v rovinì subjektivních pocitù
e se léèitelé vzdají své èinnosti.
úlevy, k ní dochází pod dojmem celkové
Lidé pokození léèitelskými praktikami atmosféry u léèitele, víry v nìj a jisté psya radami se vìtinou domnívají, e léèitel chologické manipulace. V zákonì è. 20
nenese za jejich újmu právní odpovìdnost o péèi o zdraví z roku 1966 (byl ji estaa e by se tedy marnì domáhali odkod- tøicetkrát novelizován, naposled roku 2000)
nìní. JUDr. Zdenìk Zeman z obèanského
ivnostenský zákon (zákon o poskytování zdravotní péèe), § 3, odst. 2:
sdruení Sisyfos tuto pøedstavu vyvrací:
Léèitelé jsou postiitelní zákonem jako
ivností dále není v rozsahu zvlátních zákonù èinnost fyzických osob: a) lékaøù,
kadý, kdo jinému zpùsobí újmu na zdraví.
lékarníkù, stomatologù, psychoterapeutù, pøírodních léèitelù, klinických logopedù,
V pøípadì, e dají svému klientovi patnou
klinických psychologù a støedních zdravotnických pracovníkù s výjimkou oèních opnebo nebezpeènou radu, mùe to být kvatikù a protetikù, ortopedicko protetických technikù a zubních technikù. V pøedchozí
lifikováno jako trestný èin. Kdy nejen léèinovele chybìli právì pøírodní léèitelé, tedy laici bez pøísluného vzdìlání poskytující
tel, ale napøíklad i právník patnì radí, za
zdravotní péèi. - Platnost od 1. 3. 2000.
vzniklou kodu odpovídá a také vzniklou
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Severoitalský

psychokult

Damanhur

KRÁSNÝ NOVÝ
SVÌT

Colin Goldner
V naí laboratoøi pracujeme na technikách øízeného znovuzrození: teprve
nedávno jsme mohli povolat zpátky jednoho zemøelého èlena naí komunity. Nyní se nachází mezi námi jako dítì. Oberto Airaudi vypráví zábavným tónem o synchronních energiích, astrálním vìdomí, kosmických
zákonech, alchymii a spagirice, o tajných znalostech starých Egypanù,
pro které je vyvolávání duí z podsvìtí dìtskou hrou.
Airaudimu je 47. Tento mu, který je v Itálii
známý jako zázraèný léèitel, se vzdal pøed
více ne dvaceti lety své vzkvétající praxe
v Turínì a odstìhoval se se skupinkou stejnì smýlejících do okolí Ivrey, dobrou hodinu autem severnì od piemontského hlavního mìsta. Zde v hloubi severoitalské oblasti leí podle Airaudio nejvýznamnìjí
svìtové centrum síly. Hned ètyøi synchronní energetické meridiány, kterými je
zemì obepnuta jako sítí pulsujících tepen,
se sbíhají v údolí Valchiusella. Døívìjí generace mìly prý jetì pøímý pøístup ke
geomantickým znalostem. Pyramidy nebo
gotické katedrály byly s obezøetností postaveny pøesnì na prùnicích tìchto tepen a to
teprve propùjèilo tìmto stavbám zvlátní
sílu. On, Airaudi, objevil jedineèný magický silový areál pøi jedné astrální cestì.
Zároveò se mu dostalo v jedné vizi jistoty,
e zde vznikne Mìsto svìtla, které vidìl
ve snu ji v pubertì.
Nejvìtí esoterická komuna na svìtì
Magický areál byl zakoupen za finanèní
podpory turínské okultní scény. Roku 1975
zaloil Airaudi Spirituální spoleènost
Damanhur. Dnes ije na území okolo 185
hektarù pøes 700 jejích èlenù. Damanhur,
Mìsto svìtla, je povaován za nejvìtí

Poutaè na cestì ke komunitì.
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esoterickou komunitu na svìtì. Disponuje
pøísnou organizací s vlastní vládou, soudnictvím, pojiovnou a poární obranou.
Vzdìlávání dorostu je øízeno od kolky a
po vlastní universitu. Mají zde vlastní
noviny, vlastní televizní vysílání, vlastní
peníze, dokonce i vlastní tajnou øeè. Komunita bydlí rozptýlena pøiblinì v edesáti
domech. Na upravených cestièkách se
èlovìk setkává se vemi myslitelnými symboly okultní tradice. V rozlièných podobách
se objevuje pøedevím Horus, staroegyptský bùh svìtla a vìdìní. K vidìní jsou ale
i indiánské totemy, keltské menhiry a
sochy øeckých bohù a satyrù. Také domy
jsou pomalovány nejen esoterickými symboly, ale i velijakými skøítky, nymfami
a fauny. Mezi nimi se nacházejí kvìtinové
záhonky, fontánky a malý pavilon. Na jednom návrí leí Otevøený chrám, nìco na
zpùsob øecké Agory se dvìma sloupoøadími, která jsou na èelní stranì ohranièena
Hórovým oltáøem. Zde se provádìjí rituály,
jejich význam je zachováván v tajnosti. Nezasvìcení by podle Airaudiho stejnì nerozumìli tomu, co se zde odehrává.

Animální energie vesmíru
Na první pohled se Damanhur jeví spíe jako
nekodná spoleènost snílkù se spoleèným
zájmem o mystiku:
Z rozhlasu se rozeznívá
tie bublající hudba sfér,
lidé se navzájem setkávají s éterickým pozdravem noc te  jsem
s tebou. Mnoho obyvatel dochází za pravidelnou prací vnì komunity, velká èást je
ovem èinná ve vlastFoto: Colin Goldner
ních podnicích, v nich

se vyrábìjí pøírodní barvené tkaniny a
pøírodní strava. Módní obleèení, navrhované a vyrábìné v Damanhuru, je rozesíláno do butikù po celém svìtì. Polovina výdìlku se odvádí komunitì. K normální pracovní dobì musí kadý èlen vykonávat jetì
pøesnì pøedepsanou slubu komunitì.
Kouøení je Damanhurianùm pøísnì zakázáno, alkohol naproti tomu teèe plným
proudem. Aby se pøilo do souznìní s animální energií kosmu, jak vysvìtluje Airaudi, jsou zvíøata nejenom na denním jídelníèku, ale pouívají se i jako symboly pro
totemy. Pøi vstupu do komunity pøijímá
kadý novì pøíchozí èlen jméno zvíøete,
které se k nìmu hodí. Damanhuriáni se oslovují jaguáre, irafo, fretko, kobro nebo
chobotnice. Airaudi se nìjaký èas jmenoval sokol, dnes se ale jako jediný v Damanhuru nechává oslovovat svým obèanským
jménem Oberto. I jinak se zdá, e animalita tu hraje velkou roli. Nápadnì èasto je
v Airaudových výkladech øeè o tom, e
v Damanhuru neexistují ádné restrikce
týkající se sexuálního ivota.
Esoterické spirály
Vstup do komuny vyaduje podle Airaudiho víceletou pøípravu, bìhem ní je aspirant krok za krokem uvádìn do tajemství
Damanhuru, které by se nezasvìceným
mohlo jevit jako hrubá smìs z dávno zapadlých mysterijních kultù, theosoficko-spiritistických uèení o spáse svìta a esoterických spoleèných kouzel ve stylu New Age.
Nezasvìcenému nepomùe ani více ne 150
Airaudiho spisù, které vycházejí ve vlastní
edici Horus. Tituly jako Morire per imparare (Zemøít pro uèení) nebo Il mistero della reincarnatione (Tajemství znovuzrození) pro nìho zùstanou neproniknutelné stejnì jako damanuhurské uèení
o silách esoterických spirál naí osobnosti. V návaznosti na experimenty Wilhelma
Reichse se ivotní energií vyvinul Airaudi
nejrùznìjí spirálovité útvary z mìdìného
drátu, které na jemnohmotné úrovni zpùsobují oèistu od kadé negativity. Jako øetízky nebo náramky ochraòují prý nositele
pøed nemocí. V nákladnì provedené verzi
s mysteriózními sklenìnými fiólami mají
dokonce zpùsobit imunitu vùèi radioaktivitì. Prostøednictvím speciálních aparatur
jsou prý umonìny astrální cesty do jiných
svìtù.
Osobnost duchovního vùdce
Oberto Airaudi pochází z okolí Turína.
Hlavní mìsto Piemontu bylo v druhé polo-
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vinì 19. století povaováno za metropoli
evropského okultismu. Piemontský panovnický rod Savojù spojil poèetné malé státy
Itálie do spoleèné královské øíe. Roku
1861 bylo i pøes rozhoøèený odpor Vatikánu
vyhláeno italské království. Aby Savojové oslabili vliv katolické církve, povolovali náboenská hnutí, která byla odnepamìti
alternativní. Nejenom mormoni a adventisté sedmého dne, ale také okultisté, spiritisté a mesmeristé, kteøí byli na jiných
místech Itálie pøísnì zakázáni, nali v Turínì
vítané pøijetí. Pape Savoje obvinil, e chrání satanisty a Turín byl vyhláen ïáblovým mìstem.
Airaudi vykazoval u jako mladík sklon
k magii a okultismu. Ve vìku 17 let uveøejnil svou prvotinu s titulem Cronaca del mio
suicidio (Kronika mé sebevrady), sbírku
morbidních esoterických fantasmagorií. Po
dovrení dvacátého roku mìl ji vybudovánu úspìnou praxi pránického léèení metody léèení pøikládáním rukou.
Nyní má kadý ètvrtek pøednáku: bez
papíru a bez pøestávky uvádí své adepty celé
hodiny do hlubokých tajemství Damanhuru. Pro vnìjího pozorovatele nedávají jeho
slova ani ten nejmení smysl. Diskuse není
ovem oèekávána ani povolena. I ty nejfantastiètìjí neuvìøitelnosti zùstanou bez odporu. Damanhuriáni visí pøipoutáni na rtech
svého duchovního vùdce. Podle oficiálního
výkladu damanhurské ústavy je úèast na
Airaudiho pøednákách a ètení jeho èetných
knih a seitkù dobrovolné. Ve skuteènosti
je ale prezence registrována v jedné speciální studijní knize.
Naím bohem je spoleèenství
I jinde se v Damanhuru ukazují nápadné
nesrovnalosti mezi ústavou a skuteèností. Oficiálnì není v komunì ani svìtský, ani
duchovní vùdce. Pro Damanhuriány je bohem spoleèenství. Esperide, který v komunitì pracuje v oblasti styku s veøejností,
klade velký dùraz na fakt, e Damanhur
nevykazuje ádnou sektáøskou strukturu.
Právì naopak zde prý panuje absolutní
demokracie. Vláda se skládá ze tøí duchovních vùdcù, kteøí jsou zodpovìdní za
dlouhodobé plánování a koordinaci. Kadého pùl roku je vláda novì volena ze vech
700 èlenù komunity. Airaudi byl ovem za
posledních 20 let pøi vech volbách potvrzen jako èlen vlády. Pøesto - jak sám zdùrazòuje  nemá nic spoleèného se sektáøskými vùdci typu Bhagawana Rajneeshe, ókó
Asahary nebo Davida Koreshe. Mnohem
víc vnímá sám sebe jako skromného slu-

ebníka spoleèenství. Airaudiho nenápadný zevnìjek, jeho lehce nahnuté drení tìla
pøi chùzi, jeho zaraenì a nejistì pùsobící
vystupování v rozhovoru s neèleny komunity mùe skuteènì tento dojem budit.
Avak jeho znudìnì blahosklonný zpùsob,
jakým komunikuje se svými pøívrenci,
mluví proti jeho tvrzení, e je rovnìjí mezi
rovnými, stejnì jako poníené postavení,
které zaujímají èlenové Damanhuru v jeho
pøítomnosti. Také jeho úplnì nový Mitsubishi space runner nebo soukromý vrtulník
mluví spíe proti, nemluvì ani o vile snù
v horách, kterou obývá spoleènì se svými
nejbliími.
Podzemní labyrint
Nedávno vylo najevo, e výstavba autonomní komunity byla jen zastíracím manévrem pro jinou stavební akci. Damanhur,
pojmenovaný po jednom staroegyptském
mìstì s podzemním chrámem, vytvoøil sám
v prùbìhu osmnácti let podzemní chrám
v dimenzích, které pøesahují lidskou pøedstavivost. Gigantický komplex tajných chodeb, koridorù, komnat a hal je vytesaný do
jedné hory a není zvenku viditelný. Tvoøí
bluditní systém, velký více ne 3 500 m2,
který odpovídá výce jedenáctiposchoïového domu.
V jedné ze sousedních laboratoøí jsou
provádìny reinkarnaèní experimenty. Podle
Aiuraudiho se právì podaøilo opakovanì
povolat zpátky zemøelé èleny Damanhuru
ve formì novì narozených dìtí ve spoleèenství. Dalí laboratoø obsahuje stroj èasu.
ádost o praktické pøedvedení je ovem ignorována.
Cílem cesty bluditìm do naeho nitra je sál zrcadel: nìco na zpùsob podzemního domu se ètvercovým, zrcadly vyloeným podlaím a zrcadlovými stìnami ve
tvaru pyramidy smìøující dovnitø. Ve výce 15 m pøeklenuje prostor sklenìná kupole
od Tiffaniho. Je to nejvìtí sklenìná kupole
na svìtì sloená z 82 tis. dílù. I kdy chrám
slouí k rituálùm, pøesto se zdá, e tím podstatným hnacím motivem pro spoleènost
Damanhuru je stavba samotná: konstrukce
gigantické selfické energetické spirály za
úèelem znovusjednocení lidstva s boským poèátkem.
Existence podzemního chrámu byla do
nedávna drena v tajnosti  ani obyvatelé
Valchiusely o ní nevìdìli. A jeden bývalý
èlen, který se dostal s Airaudim do sporu,
o ní informoval úøady. Bylo naøízeno okamité zastavení stavby. Hrozí chrámu znièení,
nebo pøemìna v turistickou atrakci?

Oberto Airaudi.

Foto: Colin Goldner

Lidé ve vesnicích v okolí Damanhuru
nechtìjí mít se spirituální komunitou v horách nic spoleèného: Jsou to jenom pomatenci, øíkají u výèepního pultu jediné
hospody v sousedství. Také strach pøed
Damanhuriány je vnímatelný, dobyli ji 13
míst v radnicích okolních obcí. Proslýchá
se, e dokonce útoèili na kritiky kyselinou.
Mezi místními obyvateli je ale také
mnoho pøátel Damanhuru. Díky ozdravení
jedné sýrárny byl místní mlékárenský prùmysl pravdìpodobnì uchránìn pøed úplným krachem. Bez investic pomatencù by
se asi mnoho sedlákù muselo vzdát. Nové
monosti výdìlku vznikly také díky zadávání tkalcovských zakázek místním rodinám. Místní øímskokatolická církev obviòuje Damanhur z nemorálních a satanistických
praktik, které ovem monsignor Luigi Bettazi, biskup tamní diecéze Ivrea, není ochoten objasnit.
Mìsto svìtla
I znalec esoteriky stojí po návtìvì chrámu
ponìkud bezradnì. Jsou to relativnì nekodní snílci, kteøí hledají lepí svìt, nebo
je to jeden z vykoøisujících totalitnì strukturovaných psychokultù, jako jsou kulty
Rona Hubbarda, Otto Mühla nebo Bhagwana Rajneeshe? Je Airaudi navzdory vem
tvrzením pøece jen nìkdo jako ókó Asahara nebo David Koresh?
Také nová vláda v Øímì je bezradná.
Pøísluný ministr by se do celé záleitosti
musel nejdøíve vpracovat. A to trvá. Zvlátì,
kdy velo ve známost, e Damanhur se tìí
pøízni Forza Italia, pravicových kruhù okolo
Silvia Berlusconiho. Dokud nedojde ze
strany vlády k nìjakému rozhodnutí, bude
Mìsto svìtla pilnì získávat nové èleny.
Mimo komunitu je ve svìtì ji údajnì více
ne 20 tisíc pøíznivcù.
n
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t é m a
Komunitní zpùsob ivota pøináí nadìje i rizika

NÁBOENSKÉ
KOMUNITY

Eva Fierová, Martin Fojtíèek, Jiøí Koubek, Milo Mrázek
a Zdenìk Vojtíek
Fotografie z Krnova dvora: Günter Barto
Náboenskou komunitou1 rozumíme relativnì stálou skupinu lidí, ijících
na jednom místì a øídících se spoleènými ivotními pravidly, která jsou
z vìtí èi mení èásti motivována náboensky. Z celé øady komunit se zde
soustøedíme pouze na pìt z nich2 - na ty, které nám reprezentují urèité
typy, a ve struènosti srovnáme nìkteré jejich charakteristické rysy.
Pøíkladem exotické komunity, která se spolu s praktikováním netradièního náboenství pokouí importovat té kulturu prostøedí, v nìm toto náboenství vzniklo, je
pro nás ekologická farma Krnùv dvùr,
která je souèástí Mezinárodní spoleènosti
pro vìdomí Krny, populárnì nazývané
hnutí Haré Krna 3. Naproti tomu rozvoj
domácí tradice (øímskokatolické) byl úèelem církevnì neschválené komunity Filadelfia / Metanoia pod vedením knìze Vladimíra Mikulici4. Kromì komunit, které podporují tradièní náboenství  a u u nás
exotické èi domácí,  vznikají té komunity na podporu nového ivotního stylu,
nazývaného Nový vìk (New Age). Tento
ivotní styl má i svùj náboenský rozmìr,
díky nìmu vznikají i tzv. duchovní centra.
V nìkterých z nich je náboenský obraz
svìta uspoøádán ve více èi ménì pevnou
doktrínu - takovým pøíkladem je nám ko-
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munita Most ke svobodì5, - nebo se jedná
v podstatì o náboenskou improvizaci,
s jakou bylo mono se setkat v komunitì
ing. Zdeòka Lukáe. Oèekávání vibraèního
zlomu v Mostu ke svobodì nás pøivádí
k poslednímu naemu typu komunity, který
oznaèujeme jako apokalyptickou komunitu. Pøíkladem je nám spoleèenství Pomocníkù Syna èlovìka, které utvoøil Parsifal
Imanuel (Jan D. Dvorský)6.
Typologie komunit by samozøejmì
mohla být i jiná: mohli bychom napø. rozdìlit komunity podle toho, zda jsou napojeny do vìtí (tøeba mezinárodní) sítì (Krnùv dvùr, Most ke svobodì), nebo zda jsou
zcela samostatné, atp. Záleí i na poètu
èlenù komunity  v tìch, které jsme zde sledovali (kromì komunity kolem Zdeòka Lukáe) pøesáhl nejménì jednu desítku.

Proè vùbec komunita
Kadý z tìchto pìti typù komunit reprezentuje i ponìkud jiný dùvod vzniku komunity. Jak uvidíme, tyto dùvody se navíc mohou bìhem vývoje komunity mìnit.
V poèátcích hnutí Haré Krna byla komunita povaována za jedinou monost, jak
realizovat vìdomí Krny v rámci Prabhupádovy misie. Netradièní, vainavský zpùsob ivota byl v 60. letech tohoto století
natolik kulturnì cizorodý, e v Prabhupádovì dobì bylo rovnítko mezi hnutím Haré
Krna a souètem jeho komunit. Postupem
doby se ovem krnovský zpùsob ivota
natolik zaèlenil do pestré a tolerantní západní civilizace a ivot oddaných se mnohém tak pøiblíil vìtinovému systému,
e se ivot v komunitì stal pouze jednou
z moností: èlenem hnutí Haré Krna je
dnes moné být i bez pøebývání v komunitì.
Pomìr komunit k celému hnutí Haré Krna
je tak podobný jako pomìr mniských
køesanských komunit k ostatním køesanùm. Sami oddaní nazývají své komunity
jako mniské, i kdy v nich mohou ít
i celé rodiny.
Zatímco krnovské komunity byly pokusem vytvoøit ostrov jiné kultury uprostøed
západní civilizace, katolický knìz Vladimír
Mikulica je pøíkladem zakládání komunit
obrodných, do kterých lidé pøicházejí, aby
obnovovali svùj vztah k tradici a uèinit ji
pøitalivìjí pro svìt. Podle pùvodní Mikulicovy vize se komunita mìla stát prùchozím
místem, kde lidé najdou své povolání v církvi a pomohou ji ve svém místì obnovit.
I zde vak pojetí komunity prolo vývojem:
navzdory poèáteènímu úmyslu, aby obnovení øímtí katolíci odeli pozitivnì pùsobit do svých farností, se komunita èím dál
více svému okolí uzavírala, a vyvinula dokonce velmi úèinné konspirativní metody.
Vizi obrody (nikoli ovem v intencích
øímského katolictví) mìli i Ing. Zdenìk
Luká v Ozdravném centru Pasovary
u obce Svìtlík na Èeskokrumlovsku a Ladislava Kujalová-Jurová v Mostu ke svobodì
v bývalé hájovnì u obce Kuroslepy na Blanensku. Ani Lukáovi ani Jurové se ale nepodaøilo oslovit vìtí poèet lidí, take Lukáova komunita se po nìkolika letech rozpadla. Most ke svobodì èeká témìø v izolaci stále na pøíliv zájemcù, který má nastat
v dobì pøedpovídaného vibraèního zlomu.
Jetì naléhavìjí apokalyptická oèekávání
zformovaly komunitu kolem Parsifala Imanuele, která jako skupinka vyvolených intenzivnì pøipravovala pøíchod Tisícileté
øíe. Kdy tato øíe ani po nìkolika konkrét-
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ních pøedpovìdích nenastala, pomalu, ale
dramaticky se zaèala rozpadávat i tato komunita. V souèasné dobì ji tvoøí ji jen
nìkolik málo pomocníkù.
Typem komunity se øídí i oèekávání lidí,
kteøí do ní vstupují. Nadìjí mou i mé manelky bylo uskuteènìní naí touhy dìlat
nìco s tímhle pokozeným svìtem a podílet
se na záchranì lidí, øíká bývalý blízký spolupracovník (pravá ruka) Dvorského v jeho komunitì Ing. Petr Koneèný. Touha
napravit tento svìt byla jistì i jedním z motivù, proè se k aktivnímu a schopnému faráøi
Mikulicovi pøidávali mladí èetí katolíci.
Naproti tomu komunity v moravských lesích a v Poumaví lákaly spíe èistým ivotním prostøedím a moností ít alternativním zpùsobem ivota. Alternativní, ale
pøedevím intenzivní duchovní ivot je
pøitalivý na komunitách hnutí Haré Krna.
Je ovem tøeba pøipomenout, e motivy
jednotlivých lidí se samozøejmì lií7.
Jak ji øídit
Komunitní ivot vyaduje pomìrnì vysokou míru organizace, která bývá svìøena
v rukou jednoho pøedstaveného. V náboenské komunitì je pochopitelné, e postavení pøedstaveného mùe být podepøeno
jeho náboenskou rolí (nejen mesiá Dvorský, ale i guruma Kujalová-Jurová a katolický knìz Vladimír Mikulica byli respektováni z náboenských dùvodù), nebo zaloeno na pøirozené autoritì (Luká). U Dvorského byla tato autorita vdy potvrzována
nejbliím spolupracovníkem, jasnovid-

cem, který za mesiáe èasto rozhodoval
v nepøíjemných záleitostech. Vzhledem
k nároènosti ivota v komunitì soustøeïuje
tento pøedstavený ve svých rukou znaènou
moc. Jednotliví èlenové mu - pokud to pøijme
- rádi pøenechají nìkdy a neèekanì velkou
èást odpovìdnosti za svùj ivot v oplátku
za výsadu být komunitou akceptován.
Náboenská pozice ovem nestaèí (napø.
ne kadý knìz si zaloí komunitu) - pøedstavený musí být skuteènì charismatickou
osobností, schopnou strhávat ostatní. Tam,
kde komunita není souèástí vìtí struktury
(napø. øímskokatolické komunity èi hnutí
Haré Krna), musí být nutnì tékontroverzní
osobností, která jedny láká, zatímco druhé
odpuzuje. V takových pøípadech bývá patrnìjí, e autorita tohoto pøedstaveného nahrazuje (zvlátì mladým) èlenùm komunity
chybìjící autoritu v rodinì.
Nemùe nás proto pøekvapit, e pøi pøíchodu na hájenku u Kuroslep za Matkou
Lá Jurovou odevzdali dobrovolnì èlenové
komunity vekerý svùj majetek. Stejnì navíc pod dojmem zdùrazòovaného brzkého pøíchodu Tisícileté øíe - jednali
i následovníci Dvorského. Podobnì i v Mikulicovì komunitì se pøedpokládalo, e
èlovìk dá k dispozici vekeré své pøíjmy
a pøípadné úspory. Mikulicova Metanoia,
která byla registrována zároveò jako spoleènost s ruèením omezeným i jako obèanské sdruení, vedla nìkteré èleny jako své
zamìstnance, ovem platy vyplácela pouze
formálnì. Souèástí komunitiního hospodaøení byly i osobní vìci, napø. obleèení.

Spoleènì se pøirozenì hospodaøí i na
Krnovì dvoøe, ale zde má kadý i své
soukromé finance, a rodiny jsou dokonce
povzbuzovány, aby byly finanènì samostatné. V urèitém období Krnova dvora se
obyvatelé pokoueli øeit rozpor mezi spoleèným hospodaøením a potøebou osobních
prostøedkù interními penìzi - poukázkami
za urèitou vykonanou práci ve prospìch
komunity, ale od této praxe brzy upustili.
Nástrojem organizace komunity je její
denní reim: 8 chlapci v Mikulicovì komunitì vstávali mezi pùl pátou a pùl estou,
následovala krátká modlitba odevzdanosti
do boí vùle, studená sprcha zásadnì bez
ruèníku (oschnout bylo moné pøi následující rozcvièce), dále modlitba v kostele,
bohosluba podle liturgického kalendáøe,
snídanì a po ní sluby podle rozpisu  napø.
úklid v kostele, návtìva starých lidí, stìhování, pomocné práce apod. V poledne obìd,
modlitba rùence, práce, pøíp. spoleèné studium, které vedl P. Vladimír Mikulica. Veèer bohosluby v kostele, spoleèné setkání
na faøe, veèeøe, èekání na P. Vladimíra (a
nìkolik hodin, nazí, zabalení v dekách). Po
jeho pøíchodu zhodnocení dne a pøíp. výkon
trestù. V noci dalí èinnosti, provádìné
vìtinou individuálnì  celonoèní adorace*
(v nich se èlenové komunity støídali po jedné a dvou hodinách, nìkdy i vícekrát za
noc), pøíprava farního èasopisu apod.
U gurumy Jurové se vstává v pùl páté,
od pìti do esti meditace, pak hodina cvièení na dvoøe, snídanì (vegetariánská a vydatná), odvoz dìtí do koly. V osm Matka
upøesòuje kadému jeho více èi ménì stálé
úkoly: kuchynì, prádelna, práce pro firmy
na poèítaèi, hospodáøství, péèe o dìti. Po
obìdì hodina poledního klidu. Dále práce,
pøed sedmou díkùvzdání a modlitby, veèeøe.
Veèer (zpoèátku kadý, pozdìji nikoliv) povídání, meditace, hodnocení dne.9 Program
konèil asi v jedenáct veèer, sprcha, spánek
okolo pùlnoci. Volné nedìlní odpoledne
èasto vyuívali èlenové komunity k dohánìní spánkového dluhu.
Ten stereotyp byl hrozný, vzpomíná
Bohumil Molnár na ivot v komunitì ve
Svìtlíku. Kadý úkon musel být proveden
v urèitý èas. Vstávali jsme kolem páté,
v est jsme se vichni seli, zazpívali jsme
nìkolik kadodenních písní. Jedna se napøíklad jmenovala Dobré ráno a bylo to
v podstatì opakování tìchto dvou slov na
rùzné melodie. Zpívali jsme také písnì ke
guruùm, napø. k Jeíovi, Buddhovi, Maha* adorace  uctívání
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riimu nebo Janì z Arku. Následovala
spoleèná dohoda o práci, kterou bylo
potøeba vykonat. Kromì fyzické práce
jsme napø. psali dopisy, jich bylo kvùli
neustálým problémùm s úøady potøeba
spousta.
Pomocníci Syna èlovìka nechodili spát
pøed druhou hodinou v noci (Parsifal je
nìkdy kontroloval), protoe noc má být
pøíznivìjí duchovnímu pùsobení. Vstávalo se ovem a pozdì dopoledne. Jak tento
obrácený reim, tak i spánkový deficit
v jiných komunitách je spolu se zvýenou
fyzickou námahou nároèný i na psychický
stav. Nìkteré komunity nároènost zeslabují dobrým jídlem (Krnùv dvùr se stravou
ji proslavil, i v Mostu ke svobodì jí byl
dostatek, v obou pøípadech samozøejmì
vegetariánské), jinde je strava ponìkud
problematická: Stravování mìlo pøísná
pravidla, popisuje Lukáovu komunitu
Bohumil Molnár. K snídani byla polévka
pøesnì urèeného druhu. Musel v ní napø. být
jeden druh koøenové zeleniny, jedna ze
zelenin byla trochu osmahlá Druhy zelenin se obmìòovaly. Po polévce byla tøeba vloèková nebo ovesná kae.
Malý objem stravy a její nízká výivnost
mìly pravdìpodobnì rozhodující podíl na
smrti jednadvacetilétého èlena Lukáovy
komunity Pavla D. ivot tam ho úplnì vycucal, øíká jeho pøítel z komunity Bohumil Molnár. Byl stranì hubený a podvyivený. Já sám jsem si pøipadal jako ivoucí
mrtvola. Mìl nadvakrát pøeraený vaz
a policie pøípad uzavøela jako neastnou
náhodu.
S nedostatkem jídla se setkávali èlenové komunit Parsifala (tam se jednalo o pøís-
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né oèistné diety), èásteènì té u Mikulici
(bìná byla napø. dávka jednoho krajíce
chleba k snídani, èas od èasu ovem byla
tzv. ranice).
Jak v ní ít
Organizace ivota v komunitì nebere (èasto ani nemùe brát) vdy ohled na lidskou
potøebu svobodného pohybu a soukromí.
Manelé na Krnovì dvoøe mají monost
samostatného bydlení v rámci komunity
a mají tak více volnosti ne celibátní èlenové komunity. Nìkteré rodiny Dvorského
Pomocníkù sice také ily samostatnì, pøesto se vak cítily stále kontrolováni a po rozpadu komunity si stìovali na atmosféru
donáení a piclování.10 V komunitách Jurové a Mikulici byla zase práce natolik intenzivní, e obyvatelé nenacházeli èas na
setkávání a osobní rozhovory (u Jurové to
byl problém i pro manele a jejich dìti,
o nì se vìtinou staral nìkdo jiný ne oni).
V Mostu ke svobodì navíc ani v tìchto
chvílích nesmìjí jednotliví èlenové spolu
hovoøit o osobních a duchovních problémech nebo nejasnostech.
Strávit nìjaký èas o samotì nebo v rozhovoru s pøítelem bylo u Mikulici témìø
nemoné. Soukromý rozhovor èlena chlapecké komunity s pøíslunicí komunity sester u Mikulici u vùbec nepøicházel v úvahu
(podobnì se ani na Krnovì dvoøe nesluí,
aby spolu hovoøili nesezdaní obyvatelé rùzného pohlaví), mluvit o komunitì s neèleny
bylo pøísnì zakázáno.
Ji z podstaty své existence musí kadá
komunita do jisté míry omezovat své èleny
v kontaktu se svým okolím. I hájenka Mostu ke svobodì uprostøed lesù je svým zpù-

sobem omezující, a tak je tøeba uvítat, e
dìti jejích obyvatel mají pravidelnou kolní
docházku v bìné kole. Nìkdy se komunita mùe dostat do izolace pro svùj vyhranìný vztah k okolnímu svìtu, jak se to
stalo následovníkùm Parsifala, kteøí se od
svìta a jeho zpùsobù ostøe distancovali.
Komunita Zdeòka Lukáe zase se svìtem,
reprezentovaným obyvateli obce Svìtlík a
rùznými úøady, neustále tvrdì bojovala
dopisy, peticemi a výzvami. Jiný dùvod mohli bychom ho nazvat vojenským - mìla
izolace chlapcù Mikulicovy komunity od
jejich rodièù: K návtìvám rodièù (pokud
o to èlenové ádali, co po rùzných kritikách a konfliktech s rodièi nebylo samozøejmostí), byla vyhrazena nejèastìji jen jedna
sobota v mìsíci. Odjídìli jsme v pátek
v noci a v nedìli v 7 hodin ráno jsme u
striktnì museli být v kostele, vzpomíná
jeden z bývalých èlenù komunity Karel
Koubský.
Nároèný komunitní ivot vyaduje od
jednotlivých obyvatelù i jiné projevy káznì.
V náboenské komunitì má její vedoucí
v rukou velmi silný kázeòský prostøedek náboenské odsouzení. Nejdále ze sledovaných komunit v tomto smìru zael
Dvorský: problémoví Pomocníci (nakonec to byli témìø vichni) byli jeden po
druhém vyluèováni s vìdomím, e svou
anci vstoupit do Tisícileté øíe v tomto
ivotì ji promarnili. S tímto nejvyím
trestem se tak pojilo náboenské zavrení,
které slouilo jako odstraující pøíklad,
protoe se vylouèeného provázelo vìdomí
neodpustitelné viny, mravní píny, marnosti
a prohry.
S vìdomím nehodnoty v náboenském
i lidském smyslu úèinnì zachází i vedoucí
komunity Mostu ke svobodì. K nápravì
chybujícího ci rebelujícího je tøeba napø.
probdít celou noc pred oltáøem v modlitbách, setrvat v meditaèní poloze (vsedì se
zkøíenýma nohama) o hodinu a dvì déle,
apod. S problémovým èlovìkem (staèí,
kdy má otázky nebo nìco namítá) není
dovoleno ani mluvit a platí pro nìho zákaz
úèasti na spoleèných modlitbách.
Fyzické tresty (obvykle rány páskem na
nahé tìlo), které veøejnost v pøípadì Mikulicovy komunity tak odsoudila, tedy zdaleka nemusejí být pro lidské sebevìdomí tím
nejhorím. I sami bývalí pøísluníci Mikulicovy chlapecké komunity øíkají, e daleko tìí pro nì byly skryté tresty ve formì
organizaèní ikany. Pøíkladem takového
skrytého potrestání je náhlé odvelení na
nìkolik dní na dislokované pracovitì
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(peèovatelský dùm, farmu apod.) zrovna
v dobì, kdy mìl potrestaný èlen komunity
slíbenu návtìvu u rodièù. O takovou návtìvu pøitom bylo mono ádat jen v nìkolikatýdenní periodì. Charakteristické je, e
Mikulica pøíkaz nevydával sám, ale prostøednictvím nìkterého starího bratra.
Nebylo tedy moné cokoli namítat - leda po
návratu z tohoto vyhnanství. To u bylo
ovem pozdì.
Je pøirozené, e komunitní zpùsob
ivota vyaduje ustanovení mechanismu
øeení problémù a osobních krizí, jím by
se pøedelo konfliktùm. Nanetìstí je slabina nìkterých komunit právì v tom, e namísto øeení je vyadována absolutní poslunost. Snaili jsme se dodrovat urèitý
øád. Ale kdy se dnes zpìtnì ohlíím, pøiznává Bohumil Molnár, nelo o nic jiného
ne o poslunost Lukáovi. Jak problémy
narùstaly, bylo u tìké vechna pravidla
dodrovat a Lukáovi zøejmì vadilo, e u
nejsme vichni v pozoru. Právì konflikt
s Ing. Lukáem nakonec Bohumila Molnára
pøimìl k odchodu z komunity.
Poslunost vedoucímu je ovem nìkdy
zahalena do náboenského hávu. Krize
v Mikulicovì komunitì se øeily mimoøádnými bohoslubami, pøi nich se odevzdávaly Bohu. Typickým rysem tìchto
bohoslueb bylo veøejné vyznávání høíchù.
Mezi høíchy se nejèastìji objevovalo provinìní proti duchu spoleèenství, které
spoèívalo napø. v tom, e si nìkterý èlen komunity koupil jídlo pouze pro vlastní potøebu.
Otázky øádu, poslunosti a pøípadných
trestù nás pøivádìjí k dìtem v komunitì.
V nìkterých komunitách (u Dvorského

a Kulajové) pravdìpodobnì skuteènì trpí
tím, e jejich chování je povaováno za odraz
duchovního stavu rodièù. Hrozba odebrání
dìtí komunitou z dùvodu neschopnosti
rodièù byla v obou komunitách nástrojem
káznì, provádìné nad rodièi. Dìtem se
v sektì líbilo, vzpomíná Ing. Petr Koneèný.
Mohly se do sytosti vyspat, bylo s nimi
zacházeno velmi hezky, uèily se, co samy
chtìly a co je zajímalo. Do koly nechodily
proto, e nechození do koly bylo souèástí
svaté nauky.
Narozdíl od Dvorských a jejich následovníkù, pro nì je bìná kola zcela
zavreníhodná (hnusná), je u Jurové docházka dìtí do vesnické koly dobøe organizována. Nekompromisní odstup od svìtské koly vyjádøili v polovinì 90. let tehdejí obyvatelé Krnova dvora. S Ministerstvem kolství svedli dvouletou bitvu
o monost zaøídit si svou vlastní kolu pøímo
na farmì (gurukulu). Aèkoli nakonec gurukule ji nic nebránilo v cestì, zøízena nebyla, protoe kvùli vnitøním sporùm rodiny
s dìtmi z Krnova dvora odely.
Jak ji opustit
Kadý odchod z komunity mùe znamenat
problém pøi hledání bytu, zamìstnání apod.
Nìkteré potíe se mohou objevit za delí
dobu - ne kadá komunita si napø. uvìdomuje dùsledky neplacení pojistného. Na Krnovì dvoøe je placeno zdravotní pojitìní,
sociální je ponecháno na kadém obyvateli. Ovem Parsifal (Dvorský) se státem
neèinil ádné kompromisy. Protoe stát je
organizované násilí, nechtìli jsme s ním nic
mít, tedy samozøejmì ani nic platit, uvádí
Petr Koneèný. I knìz Mikulica se o tuto

otázku zaèal zajímat a po letech a po upozornìní na moné námitky úøadù.
Jinou a èastìjí otázkou je, zda komunita k moným potíím toho, kdo ji opoutí,
jetì nepøispívá. Napø. odchody z Krnova
dvora jsou èasté a pomìrnì hladké, naproti
tomu - jak ji bylo zmínìno - vyhození Dvorským bylo fakticky cestou do duevních
pekel. Ve zlém (i kdy v mení míøe) se také
odchází z Mostu ke svobodì. U Mikulici
mìl teoreticky nastat hladký odchod tehdy,
pokud odcházející splnil pøedem daný slib
napø. roèní práce pro komunitu. V praxi se
ovem závazky pøekrývaly (ne jeden skonèil, byl èlen veden k pøijetí nového) a ji
s pøedstihem nastávalo silné pøesvìdèování
(citové vydírání, slzy atd.). Na ty, kdo vojnu
u Mikulici nevydreli a závazek poruili,
se hledìlo jako na odpadlíky, kteøí jsou
vinni problémy, je komunita po jejich
odchodu má.
Pøes vechna moná negativa
Aèkoliv se pøedchozí odstavce dotkly i nìkterých problematických bodù, nelze kvùli
nim pominout skuteènost, e komunita
mùe pøinést do ivota jedineèné kvality:
sdílení a duchovní rùst ve víøe s podobnì
smýlejícími vìøícími, pøebývání v kadodenním kontaktu s lidmi, kteøí mají co dát
a od nich je moné se uèit, nebo tøeba
monost zapojit se do ji fungujícího programu sociální pomoci. Komunita je nevyhnutelná, øíká s nadsázkou v rozhovoru na
závìr tohoto tématu Krnùv oddaný Kundalí-dás. Nevyhnutelná jsou ale samozøejmì
i rizika, která vyplývají ze samé pøirozenosti
èlovìka, jako je touha ovládat a touha být
ovládán. A kde jinde ne právì v malých,
od svìta oddìlených spoleènostech by tyto
touhy mohly docházet svého naplnìní.
n
Poznámky
1 Komunita: soc. útvar charakterizovaný jednak zvl.
typem soc. vazeb uvnitø, mezi èleny, jednak specif.
postavením navenek, v rámci irího soc. prostøedí.
(Velký sociologický slovník, Karolinum, Praha 1996)
2 Nejvìtí èást celkového poètu náboenských komunit
tvoøí u nás ty, které patøí k øímskokatolické církvi. O nich
pojednávají èlánky na dalích stranách.
3 Více viz napø. Mrázek, M.: Dìti modrého boha, Dingir,
Praha 2000
4 Více viz Koubek, J.: Otec Vladimír a jeho dìti, in: Dingir 4/99, str. 9
5 Více viz Grombiøíková, L.: Most ke svobodì, in: Dingir
2/98, str. 18 - 21
6 Více viz téma Dingir 2/99
7 Mrázek, M., Dìti modrého boha, str. 51
8 denní reim v komunitách hnutí Haré Krna je popsán
v publikaci Bhaktijóga (vydavatel ani rok vydání neuvedeny), str. 23 - 26, nebo v Mrázek, M., Dìti modrého
boha, str. 37
9 Jirkù, I., Doèekal, B., Ve jménu fialového plamene, Mladá
fronta Dnes, 29. kvìtna 1993
10 dle svìdectví bývalého èlena Ing. Petra Koneèného
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Tradièní i souèasné podoby zasvìceného ivota køesanù

KOMUNITY
V CÍRKVI
Ivan O. tampach

Jeí Kristus sám a nìkteøí z jeho apotolù nebyli podle Nového zákona
enatí. Nerozdìlovali svou pozornost mezi rodinu a náboenský ivot. Ji
z 1. století máme zprávy o zasvìcených pannách a zasvìcených vdovách,
je se pro duchovní ivot a duchovní slubu vzdaly (dalího) manelství.
Ve 3. století v Egyptì, moná také díky sporadickým kontaktùm s hinduismem a buddhismem, vzniká rané køesanské mniství. Od nìj vede pøímá
linie k dnením podobám zasvìceného ivota v rùzných církvích.
První mnii odcházeli z center tehdejí kultury a civilizace do tìkých podmínek ivota na okraji poutì a pomìrnì daleko od
lidských sídel. ivili se fyzickou prací
a vìnovali se modlitbì a rozjímání. Vyprávìní
o nich máme v èetinì zatím jen v úryvcích.
Byli spíe poustevníky (anachoréty, eremity). Kdy se rozíøila povìst o svatosti nìkterého z nich, vytváøely se kolem jejich
cely (domku v pouti) jakési osady jejich
ákù. Takový duchovní otec (abba) nebo
staøec (geron) byl uèitelem a neformálním
pøedstaveným obce mnichù. Vznikala koinobia (cenobie), ivot v uspoøádaných
komunitách. Toto rané mniství se íøilo
z Egypta do Palestiny a jiných oblastí východního Støedomoøí, té do centrálních
oblastí vznikající Byzantské øíe a té na
køesanský Západ.
Sociální základnou raných mniských
komunit bylo spíe prosté negramotné obyvatelstvo mluvící pùvodním jazykem ne
poøeètìní egypttí vzdìlanci z Alexandrie
a jiných pobøeních mìst. Ke snaze o radikální ití v duchu evangelia se snad pøipojily vlivy vulgarizovaného platonismu. Zasvìcení podle nich vyadovalo vzdát se majetku, rodiny a rozhodování o sobì samém
(chudoba, èistota a poslunost). Nìkdy lo
o nepøátelství k tìlu vyjadøované tvrdými
posty, bdìním a nedostateèným obleèením.
Z mnichù v Egyptì se stávala jetì pøed
oficiálním uznáním církve v Øímské øíi
reálná síla. V tomto sociálním prostøedí se
daøilo také nesnáenlivé krutosti. Jednou
z jeho smutných ukázek je zavradìní matematièky a filozofky Hypatie v Alexandrii
r. 415 zfanatizovaným davem pod vedením
mnichù.
O jistou kultivaci mniství s uspoøádaným cyklem denních bohoslueb a se zá-
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kladním vzdìláním se na Východì pokusil
Basil Veliký (asi 330 - 379). Na nìj navazuje celé dnení pravoslavné mniství. Jednotlivé monastýry, a cenobitské (s plnì
komunitním ivotem) nebo idiorythmické
(s prvky poustevnictví) podléhají v zásadì
vdy místnímu biskupovi. Èást (obvykle
meninu) duchovenstva tvoøí mnii. Biskupové se vybírají pouze z knìí, kteøí jsou
zároveò mnichy. Významným centrem je u
od raného støedovìku poloostrov Athos na
severovýchodì Øecka. Tvoøí autonomní
státní útvar s mnostvím kláterù øeckého
jazyka i jiných jazykù. Dnes je athonské
mnistvo v opozici vùèi caøihradskému patriarchovi, jemu formálnì podléhá, a je
v celém souèasném pravoslaví oporou ultrakonzervativních a protiekumenických* tendencí.
Mnii ve starobylých východních církvích (koptické, etiopské, arménské, asyrské,
malabarské atd.) vycházejí z pùvodní tradice, napø. z raných egyptských mniských
autorit, Antonie a Pachomie, ale ijí také
v uklidnìné, reformované podobì, s vìtím
dùrazem na vzdìlání a s vyuitím souèasných moností.
Na latinském Západì analogický pokus
o uspoøádání do té doby ponìkud anarchistického mniství pøedstavuje Benedikt
z Nursie (asi 480  asi 547). Z jeho pùsobení odvozené klátery se rychle íøily po
západní Evropì. Staly se té centry vzdìlanosti. V èele pùvodních kláterù stáli opati
(odvozeno od ji uvedeného výrazu abba 
otec). Na poèátku mnii vèetnì pøedstavených nebyli knìími, postupnì se ale tyto
dva stavy v latinské církvi zaèaly propojovat. Klátery byly propojeny napø. podle
* ekumenismus - úsilí o sblíení køesanských církví

principu kláterù zakladatelských a zaloených. Vytváøely se kongregace kláterù.
Teprve r. 1893 je pape Lev XIII. sjednotil
v dnení benediktinský øád (konfederaci)
v èele s opatem  primasem sídlícím v Øímì. Dnes jsou benediktinské klátery kromì
modlitby a tìlesné práce centry vzdìlání
a duchovní péèe. Významný je i jejich pøínos
ke kniní kultuøe, jako i výtvarnému
a hudebnímu umìní. U ná jsou nejvýznamnìjími ivými benediktinskými komunitami Bøevnov a Emauzy v Praze a Rajhrad
na jiní Moravì.
Dobový úpadek benediktinských kláterù øeily reformy. Jedna z nich dala vzniknout na pøelomu 11. a 12. století mniskému
øádu cisterciákù. Øád je proslaven kultivováním venkovského obyvatelstva v místech svého pùsobení. U nás tento øád v posledním desetiletí skromnì oivil èinnost
v opatstvích Vyí Brod a Osek. Jejich reformovanou, pøísnìjí vìtví jsou trapisté
(zaloení 1664 v La Trapp ve Francii). Ti
v této dobì poprvé vstupují do èeského prostøedí.
Mezi benediktinskou cenobií a poustevnictvím se pohybuje malé øeholní spoleèenství kamaldulù. K mniské tradici latinské církve patøí také jim podobní kartuziáni. Je tøeba té pøipomenout, e mniské
øády východní i západní tradice mají obvykle muské a enské vìtve.
Vedle benediktinských kláterù vznikaly
v pøiblinì stejné dobì také komunity øeholních kanovníkù*. Dovolávají se jako své
zakladatelské postavy Augustina Aurelia
(354  430). Spojovaly ve své muské vìtvi
duchovenskou slubu s nìkterými prvky
mniského ivota. Dnes se k této linii hlásí
augustiniáni  kanovníci s historicky nepøíli pøesnì urèenými poèátky - a dále premonstráti (spolu s enskou vìtví), zaloení
r. 1120 Norbertem z Xanten, u nás silnì zastoupení (Praha - Strahov, Teplá, eliv, Nová Øíe).
Rytíøské øády kromì knìí zahrnovaly
i rytíøe s øeholními sliby chudoby, èistoty
a poslunosti. Jejich úkolem teoreticky bylo
chránit poutníky do Svaté zemì, prakticky
to byly vojenské a ekonomické mocnosti.
Nejslavnìjí øád templáøù (zaloeni 1119)
byl zlikvidován papeem Klementem V. na
nátlak francouzského krále Filipa IV. Slièného r. 1311.
* kanovník (z lat. canon - pravidlo, zákon) - èlen církve ijící
podle nìjakého zvlátního pravidla; èlenství v kolegiátních èi katedrálních kapitulách s titulem kanovník je poctou (pøípadnì spojenou s nìjakými privilegii èi povinnostmi), øeholní kanovníci jsou èlenové øádu s prvky
popsanými v èlánku.
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Dalí významný øád johanitù neboli
maltézských rytíøù (zaloen 1040) existuje
dodnes a je zastoupen také v èeských zemích. Je suverénním, jakoby státním útvarem, i kdy prakticky bez území. Èeská republika má s ním diplomatické styky. Dnes
se rytíøi vìnují rùzným formám charitativní
sluby. Pøevládají pøidruení rytíøi a dámy
bez øeholních slibù. Podobná je situace øádu
nìmeckých (teutonských) rytíøù.
Pøevratem v øeholních dìjinách Západu
je vznik konventuálních øádù. Zaèínali jako
ebraví mnii. Lze øíci, e pøeruili feudální tradici a jsou typicky mìstskými komunitami. Zbyly jim nìkteré prvky mniského
ivota (hábit, spoleèná liturgie, ticho na
urèitých místech a v urèitých dobách). Klátery se obvykle oznaèují jako konventy.
Vyjadøuje se tím to, e nejsou stálými spoleèenstvími. Øeholníci pøicházejí a odcházejí
podle potøeb øádového ivota a sluby. Byli
spjati se vznikajícími univerzitami evropských velkomìst.
Patøí k nim augustiniáni  eremité a karmelitáni vèetnì reformovaných vìtví, frantikánská duchovní rodina, tj. konventuálové (minorité), frantikáni a kapucíni, a dále
bratøí kazatelé (dominikáni). Vechny tyto
øády jsou u nás od poèátku zastoupeny.
Typickými novovìkými øeholními spoleèenstvími jsou øeholní klerici. Z nich nejzajímavìjí je Tovarystvo Jeíovo. Je to
spoleèenství boje a sluby. Èleny jsou pøevánì knìí a zasvìcují se zejména misii.
Kromì toho vynikají ve vzdìlání, výchovì
a duchovním vedení. Ze vech øeholních
spoleèností nejvíce zdùrazòují poslunost.
Èlen øádu má být v rukou pøedstaveného
jako mrtvola. U nás pùsobí od svých zaèátkù.
Pro novovìk jsou charakteristické rùzné
specializované øeholní spoleènosti, instituty, kongregace. Z nich zde mùeme pøipomenout Salesiány Dona Boska, kteøí intenzívnì pracují s mládeí.
Øeholní ivot v øímskokatolické církvi
západní a støední Evropy kromì Polska je
v hluboké krizi. Komunistický reim v letech 1950-1989 znemoòoval veøejné pùsobení muských øeholí a omezoval èinnost
enských vìtví a samostatných enských
spoleèenství (vorilky, boromejky, køíové
sestry, cyrilky). Na zaèátku devadesátých
let dolo ke krátkodobému vzestupu zájmu.
Dnes u vìtiny øádù klesá, nìkde velmi
prudce, poèet èlenù, chybí dorost. Øády se
nevìnují èinnostem, které jsou jim vlastní
podle tradice. Klátery se stávají spíe jakýmisi penziony faráøù a uèitelù. Výjimku

Dominikáni.

tvoøí èást premonstrátù a nìkteré nové øeholní spoleènosti, napø. malí bratøi a malé
sestry Jeíovy, sestry milosrdenství (zaloené Matkou Terezou). Øády jsou a na
výjimky oporou konzervativní linie.
Jistou nadìjí se zdály být alternativní
formy zasvìceného ivota. Jsou jimi ji od
17. století spoleènosti apotolského ivota.
Nejznámìjí z nich, u nás málo zastoupení,
byli a jsou oratoriáni zaloení Filipem z Neri. Ze známých komunit sester sem patøí
vincentky. ijí v komunitách, pøípadnì i nosí
hábit, ale neskládají vìèné sliby. Mohou
prakticky kdykoli komunitu opustit. Poèet
odchodù je podobný poètu u øeholnic a
øeholníkù s vìènými sliby. Rozdíl je ten, e
odcházejí s dobrým svìdomím. Systém
v nich negeneruje pocit viny.
Jinou alternativní formou jsou sekulární
instituty. Jejich èlenové skládají sliby, ale
navenek se neoddìlují od bìného ivota.
Nemají zvlátní odìv, chodí do práce, bydlí v bytech, obvykle po dvou a tøech. Obèas se scházejí ve vìtím poètu. Nìkteré
sekulární instituty jsou témìø zcela utajené.
Zatímco øeholní a jim podobná spoleèenství v øímskokatolické církvi upadají,
zájem získávají nová, v jistém smyslu alternativní spoleèenství. Nìkdy ijí v oputìných kláterech. Jsou to obvykle komunity lidí, kteøí se zavázali (jako knìí nebo
laici) soukromì k celibátu, spolu s manelskými páry a rodinami. Èást dne mají spoleènou, èást tráví individuálnì. Z nìkterých
komunit docházejí jejich èlenové do práce,
jiné mají práci v místì, kde ijí. Komunita
blahoslavenství spojuje prvky charismatické obnovy, evangelikálního køesanství,
judaismu a katolické karmelitské spirituality.

Foto: archiv.

Její zakladatel byl pùvodnì protestant.
V Are spolu ijí zdraví a zdravotnì postiení. Koinonia sv. Jana Køtitele je spoleèenstvím duchovních a laikù zamìøená na duchovní slubu pøicházejícím. Spojuje prvky
psychoterapie a charismatické obnovy. Nìkteré z nových komunit se pøekvapivì vracejí k tradièním podobám mniské zbonosti, vèetnì hábitù, mlèení, kontemplativní
modlitby a rozvinuté spoleèné liturgie
v prùbìhu dne.
Reformace na zaèátku odmítla mniský
a øeholní ivot z obavy, aby nelo o hromadìní zásluh. Kdy se ukázalo, e je moné
jej sladit s dùrazem na spásu pouhou milostí
skrze víru, zaèaly i v reformaèních církvích
v naem století vznikat rùzné komunity.
V luterství mají ji pomìrnì dlouhou tradici komunity diakonek. Po dobu pobytu
v komunitì zachovávají celibát, mohou
vak kdykoli odejít. Vìnují se péèi o staré,
nemocné a postiené.
Po druhé svìtové válce vznikla ve Francii øeholní komunita èlenù tamní reformované církve. V jejím sídle v Taizé (pár
desítek kilometrù na sever od Lyonu) se usadila také øímskokatolická frantikánská
a pravoslavná øeholní komunita. Spoleènì
se vìnovali tématu smíøení. Ekumenická
otevøenost pozdìji vedla ke slouèení katolické a protestantské komunity do dneního
ekumenického mniského spoleèenství
s vazbami do celého køesanského svìta.
Paralelnì vznikla také obdobná, ponìkud
uzavøenìjí ekumenická komunita sester.
Zejména v anglikánských a luterských
církvích ijí také komunity podle benediktinské nebo frantikánské øehole. Nìkteré
pøijímají èleny rùzného vyznání.
n
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církve. To byl a je u nás známý pøípad
komunity Filadelfia okolo P. Vladimíra Mikulici.
Po sametové revoluci vznikly i v naí
zemi nìkteré komunity, vìtinou jako souèásti ji døíve zaloených a v øadì zemí svìta ji existujících hnutí a komunit.
Komunity San Egidio a Emmanuel patøí
mezi ty typy, ve kterých èlenové sdílejí urèitou èást svého duchovního ivota a spoluAle Opratrný
pracují na spoleèné èinnosti, ale nebydlí
V katolické církvi lze zhruba v dobì od II. vatikánského koncilu, tedy od spolu. Komunita San Egidio vznikla
poloviny edesátých let, pozorovat jeden zajímavý jev: zatímco se sniují v Øímì r. 1968 a je dnes sdruením nìkolipoèty pøísluníkù øeholí a kongregací, vzrùstá touha po jiné formì spoleèného ka set komunit po celém svìtì. Hlavním poivota v trvalých a závazných komunitách.1 Vidìno jetì z jiného úhlu: sláním je evangelizace, sluba chudým
v dobì, kdy se výraznì náboenský ivot individualizuje2 , objevuje se a práce pro smíøení a mír s lidmi jiných kulu øady lidí, zejména mladých a v dospìlosti k víøe obrácených, touha po tur a jiných náboenství. Komunita sdrunìjaké formì spoleèného ivota.
uje prostøedky pro slubu chudým (v Øímì
Aèkoliv to není fenomén v køesanství niVìtina komunit, existujících nìkolik podává dennì nìkolik tisíc obìdù potøebjak nový  tradice mniství a øeholních desetiletí a stále se rozvíjejících, vznikla na ným) a èlenové se scházejí pokud mono
spoleèenství je jak v západním, tak ve vý- základì nìjakého význaèného duchovního dennì ke spoleèné veèerní modlitbì. U nás
chodním køesanství velmi stará  pøece záitku jedné nebo více osob. To je podob- existuje pomìrnì malé spoleèenství San
tento trend posledních desetiletí má øadu né jako u klasických øeholí. Narozdíl od Egidio, sloené ponejvíce ze studentù, od
zvlátních rysù. Pøedevím tyto nové komu- nich ale komunity vìtinou nevznikají jako roku 1993. Pøes malý poèet èlenù a urèitou
nity nejsou vdy jen komunitami trvale spoleèenství lidí, kteøí si berou za svùj urèi- nenápadnost koná dobrou práci zejména
spoleèného ivota v jednom domì. Rozsah tý speciální úkol. Zkuenost dále ukazuje, pro staré a oputìné lidi.
Komunita Emmanuel vznikla ve Franspoleènì sdílených prvkù ivota je rùzný. e k ivotu komunity nestaèí pouhá touha
Dále jednu komunitu zpravidla tvoøí mui po spoleèném ivotì, spojená u mladých cii r. 1972 z hnutí charismatické obnovy*.
i eny, a to jak manelské páry, tak lidé lidí mnohdy s trochou romantiky a také Sdruuje manelské páry, svobodné lidi,
svobodní a lidé, zavazující se k celibátu. s urèitým strachem ze svìta, v nìm se po i ty, kdo se zavázali k celibátu. Vìtina èlenù
A koneènì: vìtina delí dobu trvajících ko- letech studií a ivota v køesanských par- bydlí samostatnì, mení èást ve spoleèných
domech. Základními body spirituality jsou:
munit ve svém zpùsobu ivota a ve své spi- tách ocitnou nechránìni.
ritualitì zpravidla spojuje nìkteré tradièní
A tak ve svìtì i u nás øada komunit adorace, soucítìní a evangelizace. V souprvky mniské èi øeholní spirituality a stylu vznikla a po nìjakém èase se rozpadla. èasné dobì sdruuje po svìtì na 6 tis. èlenù.
ivota s prvky jak souèasnými, tak s prvky V lepím pøípadì to byla jakási hra, v horím
jiných køesanských vyznání, pøípadnì pøípadì se komunita konstituovala plnì na * hnutí charismatické obnovy se rozvíjí v rámci øímskokatolické církve od 60. let 20. století (více viz Dingir
prvky idovství. Motivem je dlouhodobé pùdì katolické církve, ale èasem se stala spí
1/2000, str. 30). Za základ køesanské sluby povauje
ekumenické úsilí, nikoliv postmoderní syn- oddìlenou sektou, závislou zcela na svém
charismata, tj. dary (Boí) milosti. Mezi nimi jsou i nadpøirozené dary uzdravování, proroctví ad.
kretické pojetí náboenství.
vùdci, nekomunikující vlastnì se zbytkem
Nové øímskokatolické komunity u nás

OSTROVY
I SLEPÁ RAMENA

Øeholní øády a kongregace øímskokatolické církve, evidované na Ministerstvu kultury ÈR
(uvádìn je vitý - ne vdy oficiální - název øehole)
muské øády a kongregace
Maltéztí rytíøi
Augustiniáni kanovníci
Premonstráti
Nìmeètí rytíøi
Køiovníci
Benediktini
Cisteriáci
Trapisté
Paulíni
Dominikáni
Frantikáni
Minorité
Kapucíni
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Augustiniáni

Salesiáni

Bosí augustiniáni
Servité
Karmelitáni
Bosí karmelitáni

Saletini
Salvatoriáni
koltí bratøi

Pauláni
Milosrdní bratøi
Jezuité
Piaristé
Mariáni
Redemptoristé
Obláti
Eucharistiáni
Klaretiáni

Petrini
Tìitelé
Spoleènost Miles Jezu
Institut komunity Chemin Neuf
enské øády a kongregace
Benediktinky
Cisterciaèky
Dominikánky
Dominikánky (II. øád)
Klarisky

Bosé karmelitky
Visitandinky
Vorilky
Albìtinky
Anglické panny
Boromejky
Kongregace Milosrdných sester sv. Køíe
Kongregace Dcer Boské Lásky
Kongregace kolských sester de Notre Dame
Chudé kolské sestry naí Paní
Øeholní institut rozjímavých sester
sv. Dominika
Premonstrátky
Premonstrátky (II. øád)

t é m a

Italský knìz Alvaro Grammatica, vedoucí postava Koinonie sv. Jana Køtitele u nás,
v rozhovoru.
Foto: Jan Kotrè.

U nás je její centrum v Brnì, kde po roce
1989 se v ní spojila øada lidí, kteøí ji dlouhou
dobu pùsobili v hnutí charismatické obnovy. Kromì semináøù ivota v Duchu
svatém a rekolekcí poøádá velmi dobré
duchovní programy pro manele.
Komunita Blahoslavenství vznikla
také ve Francii (1973). Má nìkteré výrazné
rysy klasického øeholního ivota, zejména
ivot ve spoleèných domech s urèitým spoleèenstvím majetku. Sdruuje manelské
páry, rodiny, lidi svobodné, mue a eny se
závazkem celibátu, jáhny, knìze. Pøedstaveným domu  tzv. pastýøem  mùe být mu
nebo ena s øeholními sliby, nikoliv jen
knìz. Pøedstaveným celé komunity, která
má dnes na 75 domù po celém svìtì, je
enatý trvalý jáhen bratr Efraim. U nás byl
zaloen r. 1991 dùm v Dolanech u Olomouce.

Základním posláním komunit je úsilí o
trvalou modlitbu v duchu karmelitánské
spirituality. Výraznou charakteristikou je
chudoba a velká dùvìra v Boí péèi, pokud
jde o hmotné zajitìní. V ivotì a slubì
komunity se dost iroce uívají charismata,
v nìkterých speciálních støediscích pak
existuje zajímavé spojení odborné psychologicko-psychiatrické a duchovní péèe.
Chemin Neuf (Nová cesta) je øímskokatolické spoleèenství s výrazným povoláním k ekumenismu. Vzniklo také ve Francii (1973) na bázi charismatické obnovy,
zakladatelem je knìz  jezuita. Ignaciánská spiritualita a zkuenosti z charismatické
obnovy tvoøí základní zdroje pro styl jejího ivota a práce. Komunita pùsobí v 15
zemích svìta. U nás zaèali její èlenové pùsobit od roku 1993, od roku 1998 mají stálou

Vincentky (Kongregace Milosrdných sester
Vincence de Paul)
Vincentky (Spoleènost Dcer køesanské lásky
sv. Vincenta de Paul)
Kongregace Milosrdných sester III. øádu sv.
Frantika v Opavì

Kongregace Sester Nejsvìtìjí Svátosti
Milosrdné sestry Panny Marie Jeruzalémské
Tìitelky

Kongregace Milosrdných sester III. øádu sv.
Frantika pod ochranou Svaté Rodiny v Brnì
Kongregace Sester Neposkvrnìného Poèetí
Panny Marie III. øádu sv. Frantika
Kongregace kolských sester sv. Frantika
edé sestry
Kongregace sester III. øádu sv. Frantika pod
ochranou sv. Rafaela archandìla
Kongregace sester sv. Frantika od blahoslavené Panny Marie ustavièné pomoci
Kongregace sester Nejsvìtìjího Spasitele
Kongregace sester sv. Cyrila a Metodìje

Kongregace sester Sluebnic Nejsvìtìjí
Panny Marie bez poskvrny poèaté (slezské)
Salesiánky Dona Boska
Kongregace sester sv. Hedviky
Kongregace sester sv. Albìty
Kongregace Sluebnic Nejsvìtìjího Srdce
Jeíova
Misijní sestry Sluebnice Ducha Svatého
Kongregace seter Matky Boího milosrdenství
Sestry Apotolátu sv. Frantika
Fraternita Malých sester Jeíových
Sestry Matky Terezy

komunitu v Tuchomìøicích u Prahy. Z její
èinnosti se nejznámìjími staly programy
pro manelské dvojice (Kána) a práce s mladými lidmi, zejména programy pro nalézání
osobního povolání.
Vechny dosud zmínìné komunity pùsobí v katolické církvi jako spoleèenství vìøících, jejich postavení je zakotveno v normách kanonického práva, jsou tedy církevnì legální. Povaují se dnes u za komunity osvìdèené, které jednak poskytují
zázemí svým èlenùm, jednak pùsobí jako
pohostinná místa pro ty, kdo hledají centra
intenzivnìjího duchovního ivota nebo
pomoc v urèitých speciálních potøebách.
ádná z nich se neprezentuje jako jediná
moná cesta- vìdí, e jsou - jako i jiná
hnutí a jako byly a jsou øehole - vdy jen
pro nìkteré typy køesanù. To jim ale nebrání v univerzalitì veøejné sluby.
Koinonia sv. Jana Køtitele je ve smyslu církevního práva také legálnì existující
komunitou, toho èasu spadající pod plzeòského biskupa, která ale u nás mìla a má
urèité problémy jak s církevní veøejností, tak
s nìkterými biskupy. Mìla a má je ostatnì
i v Itálii, kde vznikla roku 1974. Chápe se
jako komunita výraznì evangelizaèní,
uívající výraznì charismat, ale výslovnì
se oddìlující od hnutí charismatické obnovy. Jako své poslání vidí íøení køesanství prostøednictvím tøí linií: kerygma (hlásání)  charisma (dary Ducha)  koinonia
(spoleèenství). Komunitu tvoøí jednak komunity ivota, co jsou tzv. interní èlenové
(manelé i celibátníci), mající plné spoleèenství ivota, majetku, modlitby ve spoInstitut zboné spoleènosti dcer svatého
Pavla
Kongregace sester karmelitek Dítìte Jeíe
Kláter Kongregace sester karmelitánek Institut Naí Paní z Karmelu
Sestry karmelitky sv. Terezie
Kongregace Nejsvìtìjí Svátosti otce Agut
Kongregace Nae Paní milosrdenství
Dobrého Pastýøe
Sestry Uèednice Boského Mistra
Spoleènost sester Jeíových
Sestry sv. Josefa z Chambéry
Kongregace sester frantikánek-misionáøek
Nejsvìtìjího Srdce
Sekulární institut Schönstattských sester
Mariiných
Sekulární institut Dílo blaené Zdislavy

Zdroj: Adresáø církví a náboenských spoleèností registrovaných v Èeské republice podle stavu k 1. dubnu 2000, odbor církví MK, Praha 2000
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leèném domì, a komunity rodin (externí
èlenové), kteøí se urèitým zpùsobem úèastní ivota komunity a podporují její aktivity, zejména vznik Domù modlitby (tedy
místních modlitebnì-evangelizaèních spoleèenství køesanù). Jejími charakteristikami je silnì autoritativní vedení, urèitý pocit
výluènosti a znaèný dùraz na tìlesná uzdravení a na neustále propagovanou radostnost
v ivotì. Do potíí s biskupy na Moravì se
komunita dostala pro sv+ou malou schopnost sladit své pùsobení s pastoraèními
plány místních biskupù a zejména pro
budování vlastních skupin (tzv. Domù
modlitby) bez ohledu na ivot farností,
mnohdy v opozici k místním faráøùm.Tyto a
dalí problémy u mìla v Itálii. Zùstává
otevøenou otázkou, zda má komunita
schopnost dozrát a ztratit dìtské nemoci,
jak doufá plzeòský biskup, nebo zda jsou
popsané a jetì dalí ruivé momenty
v jejím ivotì v zásadì konstitutivní.
Vzhledem k tomu, e existuje u ètvrt století,
nezdá se být diagnóza dìtských nemocí
adekvátní. Snahou po radikálním ití
nìkterých prvkù víry a veobecnì razantním pøístupem komunita pøitahuje nemalé
mnoství køesanù, kteøí postrádají v ivotì
církví víc zápalu a nadení. Narozdíl od výe
popsaných komunit se zde vyskytuje málo
prvkù v tradici církve osvìdèených cest
hlubího duchovního ivota. Vzbuzování
prvotního nadení a trvalé udrování v nìm
je pak pøíli chudým ivotním programem.
Mnoství konfliktù a rozdìlení, které
pùsobení komunity vyvolalo, nelze bohuel
oznaèit jen za dùsledek hlásání evangelia jsou spí nedobrým ovocem.
Pøíkladem zcela neastného prùbìhu
a vyústìní snah o spoleèný køesanský ivot
je komunita pana Laka. Spoleèenství
vytvoøili manelé Lakovi a nìkolik svobodných lidí, muù a en, vesmìs sluných
a hodných katolíkù. Pozdìji se pøidali jetì
dalí. Nìkteøí z nich ili v katolické církvi
odmalièka, jiní byli nedlouho obrácení.
Spoleèenství se pøestìhovalo na Nymbursko (zakladatel a vìtina èlenù byli z Prahy)
a zaèalo ít, mírnì øeèeno, velmi zvlátním
ivotem jak po stránce duchovní, tak po
stránce morální, kdy v nìm nebyly a nejsou
napøíklad respektovány hranice manelství.
Rodièe nìkterých (vesmìs dospìlých) èlenù
komunity s ivotem svých dìtí nesouhlasili, jeden rodièovský pár naopak komunitu
podporoval. Aèkoliv se ivot komunity vymykal a vymyká v mnohém zásadám katolické morálky, aèkoliv komunita nikdy nebyla v církvi legalizována a nebyl o to os-
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Setkání v komunitì v Taizé. Obálka propagaèní broury.
(K èlánku na protìjí stranì.)

tatnì ani uèinìn z její strany pokus, nikdo
nemùe tìmto dospìlým lidem zabránit
v tom, aby ili spolu tak, jak ijí, a aby se
sami nazývali katolíky. Je to jeden pøípadù,
kdy komunita s psychopatologickými a sociálnì patologickými rysy a výslovnými
morálními vadami existuje z rozhodnutí
svých (dospìlých a svéprávných) èlenù a
ani jejich pøíbuzní, ani pøedstavení církve
nemohou tento neblahý stav zmìnit. Církev
jim mùe nanejvý odepøít svátosti (aè i to
není jednoduché  dùvody, vedoucí k církevnímu trestu, je tøeba dokázat), to ale lidem
tohoto typu zpravidla nevadí a dodrení
zákazu pøi dnení mobilitì tìko nìkdo mùe
úèinnì kontrolovat.
Dá se oèekávat, e touha po spoleèném
ivotì bude pro èást køesanù (nikdy ne pro
vechny) stále aktuální. Pokud jde o katolickou církev, lze také pøedpokládat, e klasické øehole tuto touhu vdy nenaplní. Nové
typy spoleèenství, výe popsané, se zøejmì
nadlouho stanou souèástí ivota církve.
Z Francie je známo, e právì v nejvíce sekularizovaných èástech zemì tvoøí tyto
komunity ostrovy, vyzaøující ivot z víry.
V oblastech s extrémním nedostatkem kandidátù knìství z nich vychází naopak nejvìtí poèet tìchto adeptù.
Mnozí si kladou otázku, zda je budoucnost ivota církve spí v nových hnutích

Foto: archiv.

a jejich komunitách, nebo ve farnostech. Síla
i slabina hnutí a komunit je v tom, e sdruují lidí podobnì orientované, síla a slabina
farností v tom, e sdruují lidi velmi rùzné.
Síla komunity je ve spoleèné snaze
o plný ivot z evangelia pod urèitým vedením, zranitelnost komunity je v tom, e se
mùe cítit být exkluzívním spoleèenstvímohrouje je tedy slepota pýchy  a e se
jejího vedení mùe zmocnit extrémnì autoritativní nebo psychopatologická osobnost.
Oba typy mají pro øadu lidí velkou pøitalivost. Pokud je ale komunita zaèlenìna do
církve podle regulí kanonického práva,
podléhá vdy urèité  lépe nebo hùøe konané  supervizi a nebezpeèí zásadní
a trvalé deformace je tak minimalizováno.
ije-li ovem nadivoko, zcela nezávisle,
pojistky proti deformacím a proti extrémismu psychopatického vùdce nejsou ádné.
V kadém pøípadì je tøeba povaovat
komunity za normální souèást ivota katolické církve. Nelze je ani apriori vylouèit,
ani vechny bez rozdílu ctít. Poznají a rozlií se po ovoci, podobnì jako jednotliví
lidé.
n
Poznámky
1 SECONDIN, B. Nová hnutí v církvi. Kostelní Vydøí,
1999.
2 Kol.: Náboenství jako soukromá vìc a jako veøejná
záleitost. Pastoraèní støedisko, Praha 1997.
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Francouzské køesanské spoleèenství

KOMUNITA
BRATØÍ Z TAIZÉ
Martina Hoková

Taizé je malá vesnièka na kopci v jihovýchodním Burgundsku, kde ije
ekumenické spoleèenství bratøí zaloené bratrem Rogerem. Jejich autentické hledání a touha po jednotì církve pøitahuje desetitisíce mladých
lidí ze vech koutù Evropy i z jiných svìtadílù. Kousek od Cluny, místa
s øeholní tradicí, pulzuje kopec podivuhodnou vitalitou. Pape Jan XXIII.
ji nazval malým jarem církve.
Z Burgundska do celého svìta
Vechno zaèalo, kdy v srpnu 1940 pìtadvacetiletý protestant Roger Schutz opustil
rodné výcarsko s úmyslem usadit se ve
Francii, v rodné zemi své matky. Ji nìkolik let v sobì cítil výzvu k zaloení komunity, v ní by se trvale uskuteèòovalo smíøení mezi køesany, kde by se il reálný
ivot s laskavým srdcem a kde by vechno
bylo prodchnuto láskou. V tomto duchu
touil pùsobit tam, kde je skuteèná nouze
a potøeba pomoci, a proto se za druhé svìtové války usadil v burgundské vesnièce
Taizé, nedaleko od demarkaèní èáry rozdìlující Francii na Nìmci okupovanou
a svobodnou èást. Ukrýval u sebe uprchlíky
(zvlátì idovské), kteøí se nìjak dovìdìli,
e v jeho domì najdou útoèitì.
Postupnì se k nìmu pøipojilo nìkolik
muù, take o Velikonocích 1949 se prvních
sedm z nich zavázalo sliby zdrenlivosti,
spoleèného sdílení a ivota v chudobì.
V zimì 1952 - 53 sepsal zakladatel komunity v tichém a soustøedìném ústraní øeholní øád. Od padesátých let odcházeli nìkteøí
bratøi ít do blízkosti trpících lidí v chudinských ètvrtích, aby jim pomáhali a sdíleli
s nimi ivotní nesnáze. Jejich svìdectví se
stávalo pøitalivým zejména pro mladé
køesany, kteøí komunitu navtìvovali v èím
dál tím vìtím poètu. Postupnì se v Taizé
vytvoøily podmínky pro jednoduché ubytování a provoz i pro velké mnoství lidí.
Komunita sice ije oddìlenì podle svých
øeholních pravidel, ale také spoluvytváøí jak
duchovní program, tak reim pobytu pro
pøíchozí.
Obvyklý je týdenní pobyt, ale je zde
i skupina tzv. permanentù, kteøí se rozhodli
strávit v Taizé delí dobu a dali k dispozici
své schopnosti a èas. Kromì pomoci s organizací v Taizé se podílejí také na pøípravì

rùzných setkání jinde ve svìtì. V roce 1966
pøily do sousední vesnièky sestry øádu sv.
Ondøeje, co je mezinárodní katolická
komunita zaloená pøed 700 lety; usadily
se zde a postupnì pøevzaly øadu úkolù spojených s pøijímáním mladých poutníkù.
Dnes sdruuje komunita v Taizé asi stovku
bratøí, katolíkù i protestantù rùzných vyznání, kteøí pocházejí z více ne 25 národù.
Mezi nimi jsou i dva z Èeské republiky.
Bratøi nepøijímají ádné dary. Odmítají
pøevzít dokonce i osobní dìdictví po pøíbuzných svých bratøí a ihned je rozdìlují
mezi chudé. Na ivobytí si vydìlávají prací,
a dokonce pomáhají i potøebným v okolí.
Provozují napø. velkou hrnèíøskou dílnu
i vlastní nakladatelství. Mají malá spoleèenství (fraternity) v chudinských ètvrtích
nìkterých mìst v Asii, Africe, v Jiní i Severní Americe. Bratøi se zde pokouejí sdílet nesnadný ivot s lidmi z okolí a snaí se
prokazovat lásku tìm nejchudím, dìtem
ijícím na ulici, vìzòùm, umírajícím a trpícím oputìností èi rùznými traumaty.
Bratøi z Taizé nezakládají dalí komunity. Své návtìvníky vyzývají k aktivnímu
zapojení v prostøedí, kde pùsobí.
Ze svìta i k nám
Na týdenní pobyt do Taizé dnes pøijídìjí
po celý rok mladí lidé vdy od nedìle do
nedìle. O prázdninách jich zde bývá a est
tisíc v jednom týdnu. Kadý si má vybrat
úèast v jedné ze skupin, kde bude trávit celý
týden: biblická skupina, pracovní skupina,
tzv. prameny víry pro hledající, program
rozjímání v tichu. e Taizé není výluènì pro
mladé, dosvìdèuje program pro dospìlé
a zvlátní prostor pro rodiny s dìtmi.
K podpoøe mladé generace komunita
rozvinula pou dùvìry na zemi. Hlavní
mylenkou je hledání cesty, jak by zkue-

nost z Taizé mohla pøesáhnout i do vedního ivota. Kadý rok koncem prosince se
jako zastavení na této pouti koná Evropské
setkání mladých. Nìkolik desítek tisíc mladých se sejde na pìt dní v nìkterém z velkých mìst v Evropì. Ke kadému tomuto
setkání zveøejòuje bratr Roger zvlátní dopis, který pak slouí bìhem celého roku jako
podklad k meditaci, a u v Taizé nebo
v domovech poutníkù.
U nás mìly za totality osobní kontakt
s bratry z Taizé jen malé skupiny lidí, s texty
bratra Rogera byla mono se seznámit v samizdatové podobì (tj. pouze ten, kdo mìl k
samizdatu pøístup). Na sdílení zkueností s
komunitou Taizé se významnì podíleli faráø
Alfréd Kocáb a MUDr. Zdenìk Susa z
Èeskobratrské církve evangelické, katolická rodina Kaplanova a rovnì nìkolik knìí, pøevánì bez státního souhlasu. Bratr
Roger navtívil za minulého reimu dvakrát
Èeskoslovensko, ale jen neveøejnì, jako turista (v r. 1981 a 1987).

Roger Schutz.

Foto: archiv.

Evropské setkání mladých se konalo
koncem roku 1990 v Praze. Stalo se mimoøádnou událostí, také díky pøíznivì naklonìnému klimatu vùèi církvím ve spoleènosti.
Nyní jezdí bìhem dvou letních mìsícù z ÈR
kyvadlová autobusová doprava pøímo do
Taizé. Nìkteøí úèastníci pociují touhu
pokraèovat ve spoleèných modlitbách. Tak
vznikají rùzné skupinky, odkud se mylenky, podnìty a charakteristické písnì
z Taizé íøí po církvích.
n
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r o z h o v o r
Rozhovor s duchovním uèitelem Kundalí-dásem

KOMUNITA SE MÙE STÁT
VÌZENÍM BEZ MØÍÍ
Zdenìk Vojtíek

Kundalí-dás (*1953) je Amerièan, který se po setkání se rílou Prabhupádou, zakladatelem hnutí Haré Krna, stal
jeho ákem a spolupracovníkem. V Mezinárodní spoleènosti pro vìdomí Krny (ISKCON) byl jedním ze starích
ákù. V rùzných komunitách tohoto hnutí proil více ne 22 let. Roku 1996 vak ISKCON opustil, aby se pokusil
reformovat tuto organizaci zvnìjku, kdy se v ní setkal s prudkým odporem ke své první knize Nae mise.
Èasto cestuje, íøí vìdomí Krny a peèuje o své áky a pøíznivce v mnoha zemích. U nás mu pravidelnì
naslouchá asi 20 oddaných pøedevím z Brna a jiních Èech. Nìkteré z jeho knih (Nektar rozliování, Nae mise,
Realizace naddue) vyly ve slovenském pøekladu.  Rozhovor se konal v brnìnské vegetariánské restauraci
Avátar, její majitelé Kundalí-dáse pozvali pøi pøíleitosti slavnostního otevøení.
S komunitním zpùsobem ivota máte bohaté zkuenosti. Jak ho hodnotíte?
Jako v mnoha jiných vìcech jsou i zde pozitiva i negativa. Mezi pozitiva samozøejmì
patøí pøátelství, které se rozvíjí mezi podobnì smýlejícími lidmi. Jinou hodnotou komunity je vhodné uspoøádání moností
a schopností jejích èlenù. Hlavním negativem je ale to, e kdy chcete do komunity
patøit, jste vystaven tendenci vzdát se vlastního kritického mylení.
Proè myslíte, e se èlovìk v komunitì
musí vzdát kritického mylení?
Není to tak, e byste musel. Je to jemný,
nevìdomý a témìø neznatelný tlak, který je
zpùsoben vaí touhou patøit do komunity
a být pøijat ostatními èleny. A pak je zde
skupinové mylení, které tak hezky analyzoval Erich Fromm. Jemu se èlovìk pøizpùsobí, aby ho komunita pøijala. A stejnì tak
v komunitì existují nepsaná oèekávání,
která je tøeba naplnit, aby se komunita pøed
vámi neuzavøela a nezpùsobila vai spoleèenskou a ekonomickou izolaci. Tímto zpùsobem skupina mùe i trestat.
Jak to je v hnutí Haré Krna?
Napøíklad dodrování usmìròujících zásad*, které èasto vyaduje od èlovìka velké
úsilí, mùe hrát roli pøi vytváøení závislosti
* ètyøi usmìròující zásady (té regulativní principy)
vysvìtluje publikace Bhaktijóga (vydavatel ani rok vydání neuvedeny) takto: 1. Nejíst maso, ryby, vejce, ádné
produkty ze zabitých zvíøat, také cibuli, èesnek. 2. Nepouívat omamné látky jakéhokoliv druhu, vèetnì alkoholu,
tabáku, kávy, èaje, kakaa a samozøejmì vech drog. 3.
Neoddávat se zakázanému sexu  tj. jakýkoliv pohlavní
styk, kromì toho, který má mu se svou manelkou pouze
jednou mìsíènì, jeho úèelem je poèetí dìtí, které rodièe
vychovají jako oddané Krny. 4. Nehrát hazardní hry,
zvlátì o peníze, a nespekulovat. (str. 7)
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na komunitì. Komunita dokáe èlovìka izolovat od prostøedí souèasné kultury, v nìm
je vystaven mnoha vlivùm, které ho svádìjí,
aby tyto sliby poruil. Oddaní Krny jsou
proto nìkdy silnì motivováni k sebezapøení
a tolerování nedostatkù uvnitø komunity
v obavì, e mimo ni nebudou schopni své
sliby dodret. Take je to vlastnì takové
vìzení bez møíí.
Jednotlivý èlen v takovém vìzení snad
mùe být. Ale vedoucí pøece mùe vìzeòské brány otevøít.
Nìkteøí vedoucí komunit této slabosti nevìdomky vyuívají. Ve skuteènosti by mìli
jednotlivcùm pomáhat, aby se z nich staly
silnìjí osobnosti, protoe silnìjí individuality tvoøí silnìjí komunitu. Ale nìkteøí
z nich si myslí, e to budou mít snadnìjí,
kdy z lidí uèiní závislejí jedince.
Dìlají to tedy opravdu nevìdomì?
V nìkterých pøípadech ano, v jiných ne.
Myslím, e je menina tìch, kdo této slabosti vyuívají vìdomì. Vìtina to èiní, ani
by si uvìdomovala, co dìlá. Sami to také
proili. Vyrostli v urèitém systému a dìlají
to také tak. Tedy nikoli ze zlé vùle nebo
patných motivù, ale proto, e nikdy kriticky nepøemýleli o tom, co sami zaili.
A také je to asi pohodlnìjí.
Mùe se to zdát pohodlnìjí. Nakonec to
ale vede to k tomu, e se èlovìk odcizí sám
sobì. A pokud usilujete o seberealizaci, je
to cesta zcela opaèným smìrem. I kdy
zpoèátku vypadá bezpeènì.
Co je moné proti této tendenci dìlat?
Kadá zdravá komunita má stálou potøebu

reformy. Vezmìte si tøeba køesanského
mnicha. Ten se setkává se stálou reflexí sebe
samého. Díky této sebeanalýze duchovnì
roste. Myslím, e to, co platí pro jednotlivce,
platí i pro komunitu. I komunita by mìla být
schopna sebereflexe a sebekritiky s cílem
èleny nikoliv obvinit, ale umonit jim duchovní rùst. K tomu ale potøebujete vedoucí, kteøí jsou si toho vìdomi a kteøí vás smìrují správným smìrem. Ale v hnutí Haré
Krna je v souèasnosti tak silný prvek snahy
o misii, e se nìkteré základní vnitøní potøeby
pøehlíejí. Misie má takovou prioritu, e se
velká èást uitku z komunitního zpùsobu
ivota ztrácí. Je potøeba zachovat rovnováhu
mezi zamìøením ven a dovnitø komunity.
Krnovým dvorem u Postupic prolo pomìrnì hodnì lidí. Pøi takovém støídání asi
není snadné utvoøit stálou komunitu.
Jestlie filozofie v Prabhupádových knihách je dobrá, pak se musíme ptát, proè tolik
lidí pøichází a zase odchází. Kdyby mìli
s komunitou dobrou zkuenost, jistì by neodcházeli. Problém ovem není ve filozofii ,
ale ve zpùsobu, jakým je aplikována.
Take v zásadì neodmítáte komunity, ale
voláte po lepích vedoucích.
Volám po lepím poznání a uvìdomìní si
vech pozitivních i negativních stránek komunity. Myslím, e v komunitì je nutné vytvoøit systém pro vyuèování jejích èlenù
právì o tìchto tématech. Mìli by vìdìt,
èeho si v této souvislosti vímat. K obranì
duchovních hodnot komunity mùeme
vyuít sociální psychologie a psychologie
skupin.
Podstata problému je v tom, e v náboenských komunitách vechno spoèívá na

r o z h o v o r
pocit odpovìdnosti, take se ozvete, kdy
pak nìco nebude v poøádku, a nauèíte se
kriticky myslet a klást otázky.
Existují lidé, kteøí jsou Krinovi oddaní,
ale stojí mimo ISKCON. Myslíte na to
vytvoøit z tìchto lidí komunitu?

Kundalí-dás pøi pøednáce 27. srpna 2000 v Brnì.

vysokých ideálech - takových jako lidskost,
láska, spolupráce, tolerance, respekt pro
druhého, nehledání chyb na druhém. Ale
pokud jsou vechny tyto ideály pøivedeny
do extrému, mohou vás úplnì oslepit a zbavit
kritického mylení. Kdy pøicházíte do náboenské komunity, tyto ideály sniují vae
kritické schopnosti. A kdy pak vechno
nejde úplnì ideálnì, nikdo to nechce pøiznat, protoe kadý chce být pokorný, kadý
chce respektovat, spolupracovat atd. A tak
to jde poøád dolù a prostøedí zaène být
nezdravé. A mùe být pozdì. Kdy zaènete
léèit rakovinu vèas, máte dobrou nadìji, e
ji zastavíte.
A pak je tu druhý problém - pokud poukáete na nìkteré nedostatky, vedoucí se
cítí obvinìni, protoe jsou za komunitu
odpovìdni. Proto se brání jakýkoli problém
pøiznat a stojí v cestì reformám. Znamenalo
by to pro nì, e udìlali nìco patnì. Scott
Peck má v jedné ze svých knih na tuto situaci pìkný pøíklad: kdy máte bolavý prst,
jdete k lékaøi a prst je astný, e se uzdravuje. Ale kdy je nìco v nepoøádku ve
skupinì a zjistí se, co to je, pak je nìkdo
neastný, protoe se za to cítí vinen.
Ovem pøes toto vechno jsou komunity nepostradatelné. Potøebujeme se sdruovat s lidmi podobného smýlení. V komunitách získáváme sílu.
Myslíte, e by mìlo smysl vedoucí nìjak
kolit?
Urèitì. Vedoucí se musí uèit rozumìt samo-

Foto: Jan Kotrè.

zøejmì sami sobì, ale také jistým irím
principùm. Jeden pøíklad: Erich Fromm píe
o demokratickém a autoritativním typu
vedení. U jenom díky porozumìní tìmto
typùm a rozdílùm mezi nimi si vedoucí mohou uvìdomit, e mají na výbìr. Mnoho lidí
si osvojí autoritativní pøístup, ani by se
vùbec zamyslelo nad tím, e to není jediná
monost. To se dìje zvlátì v náboenských
skupinách, protoe tam vedoucí cítí, e reprezentuje Boha.
Takové roziøování obzoru má ale smysl
jen tam, kde jsou lidé zvyklí hájit své mylenky a hovoøit spolu otevøenì.
To je také pravda. To vyuèování by mìlo
být pro vechny. Scott Peck ve své knize
Lidé li vysvìtluje, e cílem jeho skupinové terapie je to, aby se vichni úèastníci
cítili za skupinu odpovìdní. Tímto zpùsobem se kadý stává vedoucím. Kdy se
tedy pøipojujete k nìjaké skupinì, tøeba
k naemu hnutí Haré Krna, mìl byste projít nìjakým zaèáteèním kurzem. Nikdy tøeba nebudete mít titul vedoucího, ale získáte

Nemyslím na to, ale pokud se to stane, bude
to v poøádku. V souèasné dobì se spíe
zamìøuji na jednotlivé oddané, aby byli více
odpovìdní sami za sebe a souèasnì aby se
plnì chopili hodnoty vìdomí Krny. Kdy
v tomto smìru vyrostou, mohou vytvoøit
komunitu. Musí to pøijít samo. Nijak to
neplánuji, ale bylo by to pøirozené. Napøíklad tady v Brnì je asi 15 a 20 lidí. A dospìjí
jako osobnosti i jako oddaní, moná si øeknou, e by bylo výhodné vytvoøit komunitu. A budou mít své vedoucí a svou strukturu a budou si sami øeit své potíe. Souèasný ISKCON je toti tak velká organizace, e vedoucí èasto oddané neznají a o problémech s nimi hovoøí tøeba jen po telefonu.
Podobné je to s hospodaøením: oddaní zde
v Brnì dokonale vìdí, co si mohou dovolit
a jakou mají odpovìdnost. V oficiálním
ISKCON jsme mìli èasto problém s tím, e
hospodaøení nebylo tak prùhledné.
Vzrùstá poèet oddaných mimo oficiální
ISKCON?
Myslím si, e ano. Nejsem informován zcela
aktuálnì, ale mùj dojem je ten, e je stále
více oddaných, kteøí se od této organizace
distancují. Oproti minulosti se vak urèitì
nìco mìní: kdy døíve oddaný opustil
ISKCON, vìtinou se vzdal i vìdomí Krny.
To se dnes podle mého stává ménì a ménì.
Kdy dnes oddaní opoutìjí ISKCON,
nepøestávají být oddanými, nepøestávají
dapovat*, scházejí se, vytváøejí skupinky,
a v nìkterých pøípadech dokonce zaènou
sami kázat bez ohledu na hlavní proud. Zdá
se, e toto je vývoj posledních deseti let.
Dìkuji za rozhovor.

n

* dapa - polohlasná recitace nebo zpìv mahámantry Haré
Krna, typické pro Krinovy oddané.

NA PØÍTÌ

Mùj otec vdy trval na tom, e scientologie a auditing
jsou zaloeny èistì na vìdì a nikoliv na náboenské víøe,
napsal L. Ron Hubbard mladí, syn zakladatele Scientologické církve. Otec a já jsme
vytvoøili náboenskou fasádu jenom z dùvodù daní a právní ochrany pøed alobami
pro podvod. Skoro poøád jsme kadému øíkali, e scientologie je opravdu vìda a ne
náboenství a e náboenská fasáda slouí jen pro jednání s vládními úøady.
V dobì, kdy scientologové u nás usilují zapsat se do povìdomí veøejnosti jako
náboenská spoleènost, se fenomén scientologie stane tématem Dingiru 4/2000.
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Francie zostøuje
zákonodárství proti sektám
PAØÍ 22. èervna - Francouzské Národní
shromádìní dnes hned v prvním ètení jednomyslnì a bez pøipomínek pøijalo zákon,
který umoní soudním orgánùm rázný postup proti náboenským i pseudonáboenským sektám zneuívajícím èleny k obohacování vùdcù. Zákon zavádí právní termín
mentální manipulace, oznaèující situaci
známou také jako vymývání mozku,
a umoní postih sekt dosud pro spravedlnost nedosaitelných. Zákon nyní bude
postoupen ke schválení Senátu a poté se
znovu vrátí do dolní komory parlamentu,
která v nìm jetì bude moci uskuteènit pøípadné drobné zmìny. Øada malých církví a
náboenských skupin leících mimo hlavní
proud je novým zákonem znepokojena;
silné protesty ji podali scientologové
a Církev sjednocení.
Kromì zloèinu mentální manipulace
zavádí nový zákon rovnì právo soudu rozpustit náboenské skupiny (sekty), pokud
samy nebo jejich vedoucí pøedstavitelé budou dvakrát po sobì odsouzeni za poruení
zákona. Sem mohou patøit nejen delikty
typu ilegálního vykonávání lékaøství èi lékárenství, dobrovolné sebevrady, sexuální
zneuívání, muèení a barbarské obøady, ale
i defraudace penìz èlenù a ohroování svobodného vývoje nezletilých.
Nový zákon vyvolal bìhem pøípravy nejen odpor sekt, ale i urèité znepokojení
Francouzské ligy na ochranu lidských práv.
Ta vyslovila názor, e dosavadní legislativa proti sektám staèila, a dala najevo obavy
z moného zneuití. Ministrynì spravedlnosti Elisabeth Guigouová vak dnes tyto
obavy odrazila s tím, e zákon byl konzultován s odborníky a nepøedstavuje újmu
základním lidským svobodám, jako je svoboda shromaïování a svoboda vyznání.
... Ve Francii podle agentury AFP v souèasnosti pùsobí asi 170 sekt, sdruujících
na 400 000 pøívrencù a sympatizantù;
v podmínkách sekt je nyní vychováváno na
6 000 dìtí.

Komise Kongresu
kritizovala Francii
za omezování náboenství
NEW YORK 20. èervence (zpravodaj
ÈTK) - Komise pro bezpeènost a spolupráci
v Evropì, sloená z èlenù amerického Kongresu a vlády, kritizovala ve støedu Francii
a nìkteré dalí evropské zemì za omezování
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náboenské svobody. Stalo se tak pøi slyení, na kterém komise probírala legislativu a
praxi dvanácti evropských zemí a Spojených
státù týkající se náboenské volnosti.
Èlenové komise poukázali na francouzský zákon proti náboenským sektám,
v nìm se vyskytuje podle nich sporný paragraf o trestném èinu duevní manipulace.
To podle zprávy, kterou komise vydala, ukazuje na dìsivou tendenci k omezování individuální náboenské svobody a svobody
vyjadøování. Komise pochválila Øecko za
rozhodnutí odstranit z prùkazù totonosti
údaj o náboenském vyznání jeho dritele.
Kritizováno bylo naopak Turecko, které pøipustilo loni útoky proti protestantským skupinám. Posuzované evropské státy byly
vybrány tak, aby zastupovaly politicky
a geograficky celý svìtadíl. Èeská republika
mezi hodnocenými zemìmi nebyla. Komise
ji vak v minulosti nìkolikrát kritizovala za
nepøijatelné zacházení s romskou meninou.

nem, protoe se øetìzovì enil a pak zase
rozvádìl v domnìní, e uèinil zákonu zadost.
Prokurátor jej vak obvinil ze systematického podvádìní na základì zákona, který
definuje mnohoenství jako souití s
manelkou a jetì nejménì jednou osobou.
Navíc èelí Green obvinìní ze znásilnìní první
manelky Lindy Kunzové, s ní mìl intimní
styk, kdy jí bylo tøináct let.
Green cítí obvinìní jako køivdu. Jsem
vinen jedinou vìcí, a to tím, e jsem budoval svoji rodinu podle své náboenské
víry. Jestli za nìco pùjdu do vìzení, pak za
to, e jsem praktikoval svoji víru, øekl,
kdy vycházel ze soudního dvora. Green
uvedl, e vyznává pùvodní náboenské
pøíkazy mormonské církve, které hlásají, e
mnohoenství je hlavní cestou ke astnému
ivotu na onom svìtì.

Støet mezi sektou a armádou
na Filipínách: 20 mrtvých
MANILA 12. srpna (ÈTK) - Pøi støetu mezi

Peru: Sebevrada celé rodiny èleny køesanské sekty a bezpeènostními
náleející k náboenské
silami na jihu Filipín zahynulo 20 osob. Insektì
formovala o tom dnes filipínská televizní
LIMA 2. èervence - Sedm èlenù peruánské
rodiny, náleející k náboenské sektì vìøící
v brzký konec svìta, spáchalo v metropoli
Limì hromadnou sebevradu. Jak dnes informovala peruánská policie, mezi mrtvými je manelská dvojice s pìti dìtmi.
Jejich tìla nala policie v jejich domì
vedle svazkù Bible otevøených na stránkách
pojednávajících o apokalypse a sklenek se
zbytky poitého jedu. Podle policie jde
o první pøípad sektáøské hromadné sebevrady v Peru.

Utah bude po desetiletích opìt
soudit mormonského mue
za bigamii
NEW YORK 12. èervence - Poprvé po nìkolika desetiletích pùjde v americkém státì
Utah pøed soud za mnohoenství jeden
z èlenù mormonské sekty, který se pynil
v nejsledovanìjích televizních poøadech
svými pìti duchovními manelkami
a dvacetipìti dìtmi.
Mormonská církev sice od praktik mnohoenství oficiálnì upustila, ale zvyk je tak
zakoøenìný, e jej provozuje potají asi 20
tis. muù. Úøady je prakticky nemohou postihovat, protoe jde o choulostivou záleitost a také obvykle chybìjí dùkazy.
Obvinìný mormon Tom Green byl, jak
tvrdil na obrazovce, vdy krok pøed záko-

stanice ANC. Policisté a vojáci se v pátek
ve vesnici Pangantungan v provincii Bukidnon pokoueli pøedloit zatykaè jednomu
pøívrenci Kultu ducha svatého, kdy na nì
zaútoèili jeho èlenové vyzbrojení maèetami. O ivot pøilo 16 stoupencù sekty, tøi
pøísluníci bezpeènostních sil a jeden civilní prùvodce.

Rozsudek smrti pro dva èleny
sekty Óm inrikjó
TOKIO 17. èervence - Trest smrti pro dva
èleny japonské sekty Óm inrikjó vynesl
dnes tokijský soud za to, e se v roce 1995
podíleli na rozíøení sarinu v metru hlavního
mìsta. Pøi plynovém útoku zahynulo 12
osob a 5 000 se jich pøiotrávilo. Informovaly o tom tamní soudní zdroje. Tøetí èlen
sekty igeo Sugimoto, který slouil jako
ofér, dostal doivotí. Prokuratura pro nìho
ádala mírnìjí trest za to, e jeho výpovìï
pomohla policii ve vyetøování.
Toru Tojoda, Kenièi Hirose a igeo Sugimoto pøijali obvinìní, která byla proti nim
vznesena, ale zároveò odmítají odpovìdnost za útok s tím, e jejich mylení kontroloval bývalý éf sekty ókó Asahara
a e to byl nakonec on, kdo celou akci
zosnoval.
Podle prokuratury se obvinìní podíleli
na výrobì plynu a na praktickém uskuteènìní útoku. Sugimoto navíc napomáhal

i n f o
k vradì vzpurných èlenù sekty, Tojodo
poslal do státní úøadovny balíèek s náloí,
která utrhla prsty levé ruky jednomu zamìstnanci, a Hirose se podílel na nezákonné výrobì støelných zbraní.
Guru sekty Asahara, jeho obèanské
jméno je Èizuo Macumoto, je v souèasnosti
souzen na základì 17 bodù obaloby.
Kvùli útoku v metru byl u døíve odsouzen jeden èlen sekty k smrti a jeden na
doivotí.

Dalí èlen Óm inrikjó
odsouzen k smrti
TOKIO 25. èervence - ... Satoru Haimoto
(33) byl uznán vinným také z toho, e v roce
1989 zavradil právníka, jeho enu a dítì.
Podle soudce Haimoto, expert na karate,
dostal nejvyí trest, protoe jeho zloèiny
byly mimoøádnì brutální.
Bývalý tìlesný stráce duchovního vùdce sekty Óm inrikjó byl uznán vinným také
za vybudování zaøízení na výrobu sarinu,
který byl pouit v tokijském metru. ...

Sedmý èlen japonské sekty
Óm inrikjó odsouzen k smrti
TOKIO 28. èervence (ÈTK) - Japonský
soud dnes odsoudil k smrti ji sedmého èlena japonské extremistické sekty Óm inrikjó
za vradu mue, který chtìl sektu opustit,
a za vradu právníka, který vyetøoval její
aktivity. ... Kijohide Hajakawa (51) byl obvinìn, e v roce 1989 zavradil právníka
kritického vùèi sektì a s ním i jeho manelku a roèní dítì. Rovnì podle obaloby
ukrtil mue, který chtìl ze sekty odejít.
Bývalý èlen sekty Óm inrikjó byl rovnì
obvinìn z vybudování továrny na výrobu
bojového plynu sarinu, který byl pouit v
tokijském metru.
V Japonsku se trest smrti vykonává obìením, ale k popravám se pøistupuje jen
zøídka.

Nigérie: Dalí spolkový stát
pøijal islámský zákon arí´a

Závádìní arí´i v Nigérii, kde ije mnoho rùzných etnik a kde se praktikuje øada
náboenství - pøevauje muslimské (sever),
køesanské a øímskokatolické (hlavnì jih) vyvolává velké napìtí.
Jedním z hlavních projevù odporu proti závádìní arí´i byly únorové náboenské
sráky mezi muslimy a køesany ve mìstì
Kaduna na severu zemì (asi 400 mrtvých)
a krvavá ozbrojená støetnutí mezi obìma
náboenskými komunitami ve mìstì Aba
na jihovýchodì (200 mrtvých).
O drsnosti aríatského trestního práva
svìdèí následující tresty: za cizoloství
a smilstvo trest smrti ukamenováním; za
kráde hrozí useknutí pravé ruky a pokud
se zloèin opakuje, jde pryè i noha; poívání
alkoholu se odmìòuje bièováním; za
ozbrojenou loupe je pachateli uata pravá
ruka a levá noha.

idovská obec v Liberci
se doèká v listopadu
nové synagogy
LIBEREC 18. srpna - Novou idovskou
synagogu v Liberci, která je souèástí novostavby Státní knihovny, takzvané Stavby
smíøení, dostane liberecká idovská obec
do uívání 9. listopadu. Pøesnì po 62 letech
se tak synagoga vrátí na místo v centru Liberce, kde byla nacisty za Køiálové noci
v roce 1938 vypálena. ÈTK to dnes øekl
duchovní liberecké idovské obce Jindøich
Weitzen. ...
Pøed druhou svìtovou válkou ilo
v Liberci asi 1000 idù. Po jejím skonèení se
jich vrátilo jen 37. Dnes má liberecká
idovská obec asi 100 èlenù, k modlitbám
se jich ale pravidelnì schází nejvýe 15.
Mladí mají jiný pohled na svìt. Vnouèata
se mì ptají, k èemu je dobré respektovat
vechny ty pøíkazy a zákazy víry. Øíkám
jim: náboenství je morálka, a kdo má víru
a morálku, nemùe být patný èlovìk, uzavøel duchovní.

Ministerstvo ádá
Svìdky Jehovovy
ABUJA 8. srpna - Dalí spolkový stát na o vyjádøení k transfúzi krve
severu Nigérie Yobe pøijal pøísné islámské
právo arí´a. Oznámil to dnes agentuøe AFP
oficiálnì jeho guvernér Bukar Abba Ibrahim. Potvrdil, e v pondìlí podepsal dokument, pøedpokládající zavedení arí´i od
1. øíjna. V souèasné dobì platí arí´a ve
státech Zamfara, Sokoto, Niger a Kano.
Nigérie se skládá z 36 spolkových státù a
z distriktu hlavního mìsta Abuje.

PRAHA 18. èervence (ÈTK) - Zákon
o církvích a náboenských spoleènostech,
který má ve støedu projednávat vláda, by
mohl umonit zruení jejich registrace,
pokud zatajily registrujícímu orgánu èást
své vìrouky. Odbor církví ministerstva kultury podle mluvèí úøadu Dity Fuchsové
poádal v té souvislosti Svìdky Jehovovy

-

s e r v i s

o jednoznaèné vyjádøení k jejich vìrouènému postoji k transfúzi krve.
Ji nìkolikrát byl zveøejnìn názor religionistù, e pøedstavitelé Svìdkù Jehovových neuvedli v první polovinì 90. let pravdivé odpovìdi na otázky ministerstva týkající se sporných bodù jejich víry, a umonili
tak registraci své náboenské spoleènosti
státem.
Odbor církví zajímá, jestli je nepøijetí
krve biblickým pøíkazem a základním èlánkem víry Náboenské spoleènosti Svìdkové Jehovovi, jestli je pøijetí transfúze krve
dùvodem vylouèení èlena z této spoleènosti,
jestli dochází u èlenù spoleènosti z vìrouèných dùvodù k odmítnutí pøijetí transfúze
krve pro jejich dítì, a to i v pøípadì váného
ohroení zdraví dítìte, a jak se mìní vztah
rodièù a dalích subjektù k dítìti, kterému
byla poskytnuta transfúze krve, informovala mluvèí. ...

Vláda schválila
vìcný zámìr zákona
o svobodì náboenské víry
PRAHA 19. èervence - Vláda dnes schválila vìcný zámìr zákona o svobodì náboenské víry a postavení církví a náboenských spoleèností. Jeho hlavním cílem je
zavést dvojstupòový systém registrace
církví a náboenských spoleèností, øekl
ÈTK bìhem jednání kabinetu jeho mluvèí
Libor Rouèek.
Prvním stupnìm registrace by podle
Rouèka církev nebo náboenská spoleènost
získala postavení sdruení s právní subjektivitou. Ve druhém stupni by tato právnická
osoba získala zvlátní práva, napøíklad monost pùsobení ve kolách, v armádì nebo
oddávat.
Druhého stupnì registrace by bylo moné dosáhnout za pøedpokladu, e od registrace v prvním stupni uplynulo alespoò deset let a e se k církvi nebo k náboenské
spoleènosti hlásí alespoò dvì promile osob
s trvalým pobytem v ÈR. Vìcný zámìr
zároveò poèítá se sníením poètu osob hlásících se k církvi nebo náboenské spoleènosti potøebných pro registraci z 10.000 na
300. U církví, které jsou èleny Svìtové rady
církví pak z 500 na 300 osob. Poèítá se
rovnì se zavedením veøejnì pøístupného
registru církví a náboenských spoleèností,
svazù církví a církevních právnických osob,
dodal mluvèí. ...
n
Z informaèního servisu
Èeské tiskové kanceláøe vybral Z. V.
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r e c e n z e
peck v rytmu
komunity
M. Scott Peck: V jiném rytmu
Vytváøení komunit. Pøeloili T. Zábranský
a D. Záleský, Votobia, Olomouc 1995.
V jiném rytmu je dílem známého autora,
psychiatra M. Scotta Pecka, autora svìtového bestselleru Nevylapanou cestou.
V té se pøedstavil ètenáøùm ji pøed dvìma
desítkami let jako badatel zabývající se
duchovními oblastmi lidského ivota hledáním odpovìdi na smysl ivota a smysl
existence, hledání sebe sama a svého postavení ve svìtì. To mu tehdy umonilo dosáhnout svìtové proslulosti jako autora duchovní literatury, i kdy on sám se ve svých
knihách prezentuje spíe jako psychoterapeut. V kníce V jiném rytmu vak
opoutí i pole individuální psychoterapie
a dostává se k oblasti terapie skupinové,
respektive terapie skupinou.
Kniha je rozdìlena do tøí èástí. V prvé
z nich (Základy) hovoøí Peck obecnì o zásadách fungování lidských skupin jako interagujících komunit. Peck je naden
poznatky skupinové psychoterapie, s nimi
se mohl setkat na vlastní kùi ji jako mladý lékaø poèátkem edesátých let. Bohuel,
vývoj v této oblasti el velmi rychle kupøedu, a tak ve, co v úvodních 125 stranách
textu pøedkládá svým ètenáøùm (geneze
komunity, etapy vývoje, udrení fungující
komunity atd.) pøedstavuje z dneního pohledu pouze nìkolik elementárních poznatkù, o nich je moné se doèíst lépe
a ménì upovídanì v kadé uèebnici skupi-
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nové terapie. Jeho nadení pro komunitní
dynamiku je jistì nefalované, ale v dnení
dobì pùsobí ponìkud obsolentnì.
Ve druhé èásti zvané Mosty se Peck
vrací ke své známé teorii ètyø stupòù spirituálního vývoje, kterou podrobnìji formuluje ve své knize Dále nevylapanou cestou. Jde v podstatì o to, e Peck se domnívá,
e stejnì jako existují fáze lidského fyzického i psychického rùstu, tak se setkáváme
i s fázemi lidského spirituálního vývoje. On
sám nabízí èlenìní do ètyø stupòù, které
pokládá za kompatibilní se známou sedmistupòovou kálou ontogeneze duchovního
vývoje Jamese Fowlera. Pokusím se je volnì interpretovat.
1. Stádium egoisticko-asociální (správné
= já chci), které neuznává nic, co brání
osobnímu prospìchu. Osobní prospìcháøství vèetnì li a bezzásadovosti, vede samozøejmì k neustálým problémùm s okolím.
Obdobou tohoto stadia je malé nevychované dítì, které si ve vynucuje.
2. Stádium dogmatické (správné = vyí
øád) pøijímá psaná èi nepsaná pravidla nìjaké náboenské nebo spoleèenské instituce.
Projevuje se úzkostným lpìním na jejích
zvyklostech a konvencích, pøípadnì na
mínìní jasnì definovaných autorit. Jde
pøedevím o církve, ale i rùzné spoleènosti, sportovní kluby atd. Toto stádium lze pøirovnat k malému dìcku uznávající rodièe
a rodinu za jasnou a nemìnnou autoritu,
kterou v podstatì rádo poslouchá.
3. Stádium individualistické (správné =
svìdomí) je zdravì polemizující. V centru
snah stojí hledání objektivní pravdy a autentického svìdomí. Typický je racionální pøístup ke svìtu i k morálce, dùraz se klade na
logiku vìci a autonomní poznání pravdy.
Dospìlý vìk charakterizuje nejlépe toto
stádium osobního vývoje.
4. Stádium mystické (správné = motivace
bez sebeobran) zaèíná vytuením vnitøních
souvislostí. Zaèíná otvírat otázky smyslu
ivota a existence, svìt vnímá jako celek
koexistujících èástí. Paralelou je období
ivotní vyzrálosti a moudrosti.
I kdy nelze upøít, e Peck projevil velkou míru geniální intuice, je pøíli zøetelné,
e jeho pojetí je poznamenáno snahou, aby
on sám se mohl nacházet v nejvyím stupni vývojové kály. Proto pøedevím jeho
4. stupeò se výraznì lií od Fowlerova pojetí
a je zøetelnì pøizpùsoben Peckovu vlastnímu idealizovanému sebeobrazu. (Fowler
chápe koneèné stádium vývoje jako stav,
který reflektuje vlastní etickou motivaci
a souèasnì vychází z touhy po hlubokých

vztazích s druhými lidmi. Z hlediska motivace je dùleité, e touha po hlubokých
vztazích je silnìjí ne poadavek vyhnout
se bolesti a nebýt zraòován.)
Lze ovem poukázat i na jistou nedotaenost celého systému. Aby se Peckova
kála relevantnì vztahovala k sociologickým datùm, bylo by tøeba na základì Kohlbergových výzkumù ontogeneze morálního
mylení mezi stupeò 2 a stupeò 3 zaøadit
dalí vývojovì slepý stupeò 2,5 - stádium
hodnotovì relativistické (správné = nemá
pravdu). Lidé tohoto stádia by pak byli tìmi
jedinci, kteøí se neustále vymezují vùèi heteronomní konvenci a autoritì, a v centru
tohoto stupnì by stála skepse (nikdo nemá
pravdu), pøípadnì vzpoura (já mám pravdu). Paralelou by pak byl pubertální vìk.
Nicménì daleko pochybnìjí ne jeho
psychologické teorie jsou Peckovy exkurze
do sociologie. Na základì formulace spirituálního vývoje èlovìka dovozuje v kníce
V jiném rytmu analogie i pro vývoj lidské
skupiny jako celku. Podle Pecka probíhá
zrání lidského spoleèenství ve ètyøech fázích (pseudokomunita, chaos, prázdnota a
komunita), které se mu jeví jako analogické
ètyøem stupòùm spirituálního vývoje individua. Peck je ovem pøíli upovídaný, ne
aby jeho argumentace nepùsobila násilnì
a pøitaenì. I kdy - uznávám - nejsem sociolog a k objektivnímu posouzení, do jaké míry
konvenuje jeho hypotéza s realitou, by se
musely vzít v úvahu výsledky kompetentních dat. Ty ale nepøedkládá ani Peck.
Otazníky nad kníkou ovem narùstají
zejména ve tøetí fázi knihy, kterou Peck
nazývá Øeení. Zde se autor poutí u zcela na køehké území. Hledá a domnívá se, e
nachází, recepty k øeení globálních problémù lidstva. Zejména (co mu jako pùvodnì vojenskému lékaøi leí hlavnì na srdci)
k problému odzbrojení. Je zøejmé, e Peck
si proil naplno trauma vietnamské války,
a tak neudivuje, e svoji hlavní kritiku
zamìøuje pøedevím na vládu Spojených
státù (jak bylo tehdy módou) a církve pùsobící na území USA. Jeho kritika je síravá,
ale zcela se nese v intencích tehdejího
amerického traumatu. Popravdì øeèeno,
s odstupem doby pùsobí jeho pacifismus
nejen naivnì, ale i nebezpeènì. Po zkuenostech s komunistickým reimem si èeský
ètenáø pravdìpodobnì s úlevou oddechne,
e lidé typu Scotta Pecka nedosáhli nikdy
té politické moci, aby jim bylo mono
utopické vize jednostranného smíøení realizovat i ve skuteènosti.
n
Prokop Reme

r e f l e x e
Pøekotná globalizace má i své otazníky

MULTIKULTURNÍ
SÒATKY
Zdeòka Vasiljevová

Témìø souèasnì s Dingirem 1/2000, kde je èlánek V. ilera Multikulturní
sexualita, mi sdìlila moje pøítelkynì z Ósaky, e dcera se bude na podzim
vdávat. Podle pøání nevìsty bude svatba ve Francii køesanským církevním
obøadem. Snoubenci nejsou pokøtìni a ani do budoucna o nièem podobném neuvaují. Proè tedy v Evropì a proè v kostele? Mladým se to líbí
a navíc svatba i s cestou vyjde levnìji ne v Japonsku, kde by bylo tøeba
pozvat mnoho hostù. Ve obstará cestovní kanceláø: letenky, rezervaci
hotelu, obleèení, kytici a svatební obìd, vèetnì zajitìní obøadu v modlitebnì
adventistické církve. ádná pøíprava snoubencù ani znalost základù køesanské vìrouky se k nìmu nevyaduje.
Z hlediska japonské právní úpravy také
nedochází ke komplikacím, nebo ta
k uzavøení manelství ádný obøad, a u
civilní èi církevní, nevyaduje. Novomanelé se pouze musejí zaregistrovat na pøísluné matrice. V této praxi nepochybnì
pøetrvává vliv tradice, podle ní se za garanta zpùsobilosti k sòatku i uskuteènìného
svazku povaovaly rodiny obou snoubencù.
Snoubenecké páry mají proto na vybranou, zda a jak svatbu uspoøádat. Mùe to
být jen hostina bez obøadu, nebo naopak
obøadù mùe být více v rùznou dobu. Volba
køesanského svatebního obøadu v cizinì je
tedy jen rozíøením daných moností o výbìr z pestré nabídky cestovních kanceláøí.
Lze vak tìko oèekávat, e bude podnìtem
ke snaze porozumìt blíe køesanské nauce.
Pokud jsou snoubenci skuteènì vìøící
a praktikující køesané, pak je pøirozenìjí
uzavøít sòatek v církevním spoleèenství,
k nìmu náleejí.
Japonské náboenské cítìní s jistým
pragmatismem pøiøazovalo k ji uctívaným
nadpøirozeným bytostem dalí bohy, kteøí
by pøípadnì mohli rozhojnit ochranu a poehnání zemì i jednotlivce. intoismus
a buddhismus v rozmanitosti èetných sekt
a nesèetných místních kultù tu koexistovaly celá staletí.
Také køesanské misie zaznamenaly
v druhé polovinì 16. století velké úspìchy
a znaèný pøíliv vìøících ze vech spoleèenských vrstev. Kdy roku 1585 uvedli jezuité k audienci u papee Øehoøe XIII. poselstvo japonských køesanských kníat, byla
to svého druhu senzace. Podrobná titìná

zpráva o úspìchu japonských misií probìhla doslova celou Evropou, vèetnì naich
zemí, kde vyla latinsky v Praze a èesky
v Olomouci.
Avak v souvislosti s politikou izolace
od vnìjího svìta bylo køesanství zanedlouho poté v Japonsku zakázáno a krvavì
vyhlazeno. Teprve po obnovení vztahù se
zahranièím v polovinì minulého století zaèali znovu pøicházet misionáøi, tentokrát
nejen øímskokatoliètí, ale také z evangelických denominací a pravoslavné církve.
Poskytovali duchovní sluby cizincùm, kteøí v Japonsku pùsobili, a souèasnì se vìnovali i misijní èinnosti.
Snad nejvìtí odezvu zaznamenalo misijní kolství. Nabídlo monost získat z autentického pramene poznatky o evropské
a americké kultuøe, obeznámit se s chováním a zvyklostmi cizincù a v neposlední
øadì pøíleitost osvojit si cizí jazyk. Misionáøské koly se vìtinou staly elitními
ústavy, v nich kolné pøedstavuje znaèné
èástky, co u samo o sobì vymezilo okruh
uchazeèù o studium.
Ze strany koly nebyl a není køest èi konverze podmínkou, a proto absolventi misijní koly nejsou v Japonsku automaticky
pokládáni za køesany. I souèasná císaøovna vystudovala katolickou dívèí kolu, co
nebylo shledáno na pøekáku jejího provdání do císaøské rodiny, která má zvlátní
postavení v intoistickém kultu. Ostatnì
výchovou souèasného císaøe byla v roce
1946 povìøena Amerièanka Elisabeth
Viningová, èlenka Spoleènosti pøátel (kvakerù).

Postoj Japoncù k náboenství, zejména
k náboenství institucionalizovanému
a pevnì dogmaticky zakotvenému, utrpìl
v právì uplynulém století nìkolik otøesù.
intoismus se zdiskreditoval jako souèást
oficiální ideologie v dobì války. Pozdìji
vyvolala podezøení aktivita nìkterých tzv.
nových sekt, zejména jejich snaha vstoupit
do politiky, jak se projevila v roce 1964
vznikem strany Kómeitó z iniciativy buddhistické sekty Sóka gakkai. Nakonec
v roce 1995 pøiel ok z teroristického útoku v tokijském metru, za ním stála sekta
Ómu inrikjó.
Kdy tehdy v záøí uspoøádal list Asahi
prùzkum postojù k církvím a náboenství,
odpovìdìlo 63 % respondentù, e nevìøí
ádnému náboenství. Na otázku, zda
povaují náboenství za dùleité pro ivot,
odpovìdìlo 59 % respondentù zápornì,
kladných odpovìdí bylo 33 %, narozdíl od
prùzkumu v bøeznu 1984, kdy odpovìdìlo
kladnì 48 % dotázaných. Pozoruhodné pøitom je, e pokles kladných odpovìdí byl
pronikavý ve vìkové skupinì 50  60 let
(ze 63 na 36 %) a nad 60 let (46 % kladných odpovìdí ve srovnání se 74 % z pøedcházejícího prùzkumu). Souèasnì v roce
1995 50 % dotázaných vìøilo, e due ije
i po smrti, a 69 % pøipustilo, e i pøes rozvoj vìdy zùstanou nevysvìtlitelná mysteria. Pokud jde o vztah náboenství a politiky, 61 % povaovalo volební podporu ze
strany náboenských organizací za problematickou.
Uváíme-li uvedené irí souvislosti, je
sporné, zda sòatky japonských párù v zahranièí køesanským obøadem (realizují se
hlavnì v Austrálii a na Havajských ostrovech, ménì v Evropì, ale prý se u objevila i nabídka v Èeské republice) mohou být
pøínosem k multikulturní výmìnì. To ostatnì lze vyèíst i v podtextu ilerova èlánku.
Spíe navozují pochybnosti, do jaké míry
souèasná pøekotná globalizace je s to vést
k vzájemnému pochopení. Právì u náboenských doktrín, které se po tisíciletí formovaly ve zcela odliném kulturním prostøedí, skrývá pøejímání forem bez porozumìní jejich obsahu zvlá velké úskalí.
Proto je na místì vtíravá otázka, jaký duchovní pøínos od sluby poskytované na
komerèní bázi snoubencùm, kteøí mají
o køesanství jen mlhavé pøedstavy, oèekávají ty církve, které ji poskytují.
n
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Historie a souvislosti extatického køesanství

HNUTÍ POZDNÍHO DETÌ
A WILLIAM BRANHAM II.
Ale Franc, Vladimír Bíba

Pøináíme dokonèení èlánku z minulého èísla. Navazuje na téma Hnutí obnovy v Duchu svatém (Dingir 3/99, str.
1419). (redakce)
Osoba Williama Branhama
Za otce hnutí Pozdního detì je povaován
William Marrion Branham, který se narodil 6. dubna 1909 v Berksville v Kentucky
(USA). Pùvodnì baptistický kazatel, který
pozdìji proslul evangelizaèními kampanìmi, spolupracoval s osobnostmi, jako byl
napø. Billy Graham. Jeho sluba byla pøijímána irokým okruhem køesanù a pøinesla mnoho trvalých obrácení.
Ji jako malý chlapec míval Branham
sny a vidìní, pøed kterými jej jeho kazatelé
varovali. V jejich pravosti jej utvrdil a den,
kdy se mu, dle jeho slov, zjevil Boí posel.
Mezi znamení, která mìla jeho slubu
potvrdit, se udává napø. hlas z nebe, mrak
v podobì Krista nad místem, kde kázal, svìtelný sloup nad jeho hlavou pøi kázání apod.
Sám Branham chápal jako zlomové období své sluby rok 1946, kdy obdrel dar
uzdravování. Popisuje, e jeho obdrení mu
bylo pøedem avizováno andìlem, který mu
vyloil dvì znamení, která mìla jeho slubu
provázet. Prvním byl prorocký dar, kdy
obdrel schopnost vhledu do ivota èlovìka, a druhým byl dar uzdravování. Jejich
syntézy pozdìji pouíval pøi evangelizacích. Kdy k nìmu pøicházeli lidé, oznamoval jim odkud pøicházejí, a urèoval nemoc, kterou trpí.16 O jeho nadpøirozených
uzdraveních píe napø. Lindsay v knize
Mu poslaný Bohem, Stadsklev v knize
Prorok navtívil jiní Afriku nebo Green
v knize Skutky proroka. Popisují se zde
pøípady uzdravení slepoty, hluchoty, obrny
a vzkøíení z mrtvých.
Branham pozdìji rozvinul uèení, e
nemoci (napø. rakovina nebo edý zákal)
jsou zpùsobeny démony, kteøí zanesly organismus cizorodou tkání a v organismu ji
duchem smrti iví. Kdy démon tìlo opustí,
tkáò po èase odumøe. Je pozoruhodné, e
na stejném principu rozvíjel teorii Kristova vzkøíení:  démon zpùsobuje nádor...
zaèíná buòky zvìtovat. Napøíklad u rako-

viny to je ivot ke smrti, správnìji duch
smrti. Hleïte, kdy toto zemøe, kupøíkladu
edý zákal. Kdy tento duch opustí osoby,
které mají edý zákal, øíkají: Ach vidím,
já vidím. A pøítí den ji vidí mnohem lépe.
Pøiblinì za 72 hodiny nastává rozklad,
proto Jeí vstal døíve z mrtvých. Buòky se
nerozloily. Vstal døíve, ne uplynuly tøi dny
a tøi noci, pøirozenì. Po tìchto slovech pak
pøikazoval satanu, aby opustil místnost,
v ní uzdravoval.17
Za dalí zlom je povaován rok 1963,
kdy zaèal vyuèovat o církvi a denominacích* a zveøejnil uèení o sedmi peèetích
z biblické knihy Zjevení. Pro výjimeènost
zjevení, která obdrel, povaoval Branham
* denominace - jednotlivá církevní organizace, protestantská církev

Nai branhamisté
Poselství Williama Branhama se dostávalo do èeského Spolku rozhodných køesanù
letnièních ji v 50. letech. Roku 1951 byla napø. pøenáena Branhamova shromádìní
rozhlasem i na území Èech a Moravy. Charakteristické je, e posluchaèi v nich byli
vybízeni k doteku pøijímaèe, jeho prostøednictvím mìli proít naplnìní Duchem svatým 1. Spolu s letnièními køesany byli i branhamisté státními orgány pøinuceni pøipojit
se k nìkteré ze státem uznaných církví. Svazek s Jednotou èeskobratrskou (Církví
bratrskou) vak branhamisté postupnì (hlavnì v letech 1963 a 1971) opustili. Zbytek
doby vlády komunistické strany proívali branhamisté s pøestávkami vìtinou v ilegalitì.
Na naem území existují po øadu let dvì centra branhamistù tzv. støedního proudu (ve
styku s Branhamovými následníky v Jeffersonville v USA): ve východních Èechách
(Hradec Králové) a na severní Moravì (Jablunkov). V roce 1995 vytvoøili nadaci Veèerní svìtlo, která ovem brzy zanikla. Kadý z tìchto sborù èítá asi 100 lidí a za vùdèí
postavy jsou povaováni Daniel Szturc a Ladislav Zalisz.
Vedle nich zaèal v Èeské republice pùsobit od roku 1968 nìmecký misionáø Ewald
Frank, pøímý Branhamùv ák, který si na základì zjevení èiní nárok být Branhamovým
pokraèovatelem nezávisle na Jeffersonville. Z centra jeho pùsobení v nìmeckém
Krefeldu proudí prostøednictvím Svobodné lidové misie do Èeské republiky knihy,
desítky brour, video- a audiokazet v tisícových nákladech. Aèkoliv poèet pravidelných pøíjemcù Branhamova a Frankova poselství pøesahuje jeden tisíc, sbory ani centra spoleèného setkávání se zatím v hojnìjí míøe netvoøí. Je to pravdìpodobnì zpùsobeno Frankovým dùrazem na brzký konec svìta, naznaèovaný ji na rok 1999 a novì
na 2000.
Tøetím okruhem Branhamových následovníkù u nás jsou tzv. Hromoví bratøi, nepøíli
poèetná skupina s centrem v Tøinci.
Zdenìk Vojtíek

1 Kotková, V., Branhamismus. Diplomová práce, Filozofická fakulta Ostravské univerzity 1998, str. 53
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sám sebe za proroka Eliáe, který má pøijít
ke konci èasu. Tìmito doktrínami se ji vydal zcela svou cestou a ztratil podporu
vìtiny slábnoucího poètu sympatizujících
církví. Odmítání ze strany ostatních køesanù ho vedlo k ostrým útokùm na køesanské denominace. Jeho vyuèování nabíralo
na dynamice a roku 1965 vyzval svìtové
køesanstvo, aby své denominace opustilo,
nebo se pøiblíila chvíle vytrení církve.18
Proslul té proroctvím, podle nìho mìlo
v roce 1977 nastat sjednocení padlých denominací, shromádìných ve Svìtové radì
církví.19
Zmínìného roku se vak ji Branham
nedoèkal. Zemøel neèekanì následkem autonehody na tìdrý den roku 1965, necelý
rok po tomto jeho zásadním kázání.

r e f l e x e
a kadá ena, která odmítne
mít s muem dítì, nemá právo být jeho enou. Amen.22
Branhamùv odpor k denominacím byl na sklonku
jeho ivota patrný témìø ve
vech jeho kázáních: Bùh
nikdy nezaloil denominaci.
Odjakiva byl proti tomu.
I Slovo je proti tomu. 23
Tìmito spekulacemi dospìl
k závìru, e denominace je
vlastnì cizolonou enou,
která uzavírá své dìti pravdì
Boího slova, protoe trvá
na svých uèeních a doktrínách a nechce jít dál. Být
èlenem køesanské denominace znamená být synem
ïábla a nést znamení elmy.
Na základì dopisù sedmi sborùm v knize Zjevení
Branham vytvoøil v duchu
svého uèení i vlastní pojetí
William Marrion Branham (1909 - 1965).
Foto: archiv.
dìjin. Jmenované sbory mìly pøedstavovat jednotlivé vývojové etapy bariéry, které jí brání a svazují, a která koná
církve a Branham jim pøiøadil jména jed- zázraky doprovázené zvlátními manifestanotlivých poslù (apotol Pavel, Ireneus, cemi vedoucími k celosvìtovému probuzeMartin, Kolumba, Luther a Wesley). Sám ní (pozdní dé), co bývá chápáno jako
sebe povaoval za posla poslední, laodicej- obnovení vech vìcí. Tento vliv mùeme
ské etapy. S jeho pøíchodem tak mìla být zøetelnì sledovat napø. - kromì ji zmínìzjevena tajemství poslední doby.
ného hnutí Víry a torontského poehnání Branham razil i svéráznou teologii v dnes ji rozpadlém Pastýøském hnutí,
i v pohledu na køesanské Trojièní uèení. novìji v hnutí Promise Keepers nebo
Nazval ho ïábelským pod- v nedávné americké iniciativì Katolící
vrhem24. Otec, Syn a Duch s evangelikály spoleènì, køesanské mise ve
svatý nebyli jednotlivými tøetím tisíciletí, v ní se angauje napø.
osobami, nýbr tituly Boha. známý uèitel Bill Bright. Charismatický obBùh je jenom jeden. Toto hájce Richard Riss ve své knize Pozdní
uèení je nazýváno One- dé popisuje dùleitý vliv hnutí (Pozdness (jedinnost) nebo Je- ního detì) o témìø tøicet rokù pozdìji na
sus only (jenom Jeí). pøinejmením nìkteré èásti charismaticBranham proto vyuèoval, e kého hnutí.26
køesan má být pokøtìn pouV literatuøe stoupencù hnutí Pozdního
ze ve jméno Jeíe a nikoliv detì, pøíp. v hnutích od nìho odvozených,
Trojièní formulí a vytren mùeme najít nesèetnì odvolávek na pùdo nebe bude jen tehdy, bu- vodní letnièní probuzení na Azusa Street.
de-li pøekøtìn správným Avak èlenové nejvyí rady letnièní denozpùsobem.25
minace Shromádìní Boích (Assemblies
of God), kteøí v roce 1949 proti hnutí PozdDìdictví
ního detì vystoupili, museli misii na Azuhnutí Pozdního detì
sa pamatovat nebo alespoò znát jeho proVìtina tìchto uèení byla tagonisty osobnì. A pøesto, nebo spíe prákøesanskou obcí odmítnu- vì proto, po tøech letech zkueností s tímto
ta, avak nìkterá ovlivòují hnutím rozhodli, e odporuje køesanskému
urèité smìry dodnes. Napø. uèení a praxi.
n
Sedm církevních vìkù - ilustrace z Branhamovy knihy,
uèení
o
viditelnì
sjednoceèasto pøetiskovaná ve spisech, vydávaných jeho následovníky. V nìkterých z nich je pod sedmou hvìzdou
né církvi poslední doby, Poznámky k textu jsou na dalí stranì vlevo
doplnìno Branhamovo jméno.
Foto: archiv
pøekonávající denominaèní dole.

Uèení Williama Branhama
Snad nejvíce kontroverzní bylo Branhamovo uèení o tzv. semeni hada20. Za pøíèinu pádu èlovìka povaoval Branham
údajné Evino cizoloství s ïáblem v ráji:
Ona zcizoloila, skrze to vzelo to první
dítì: Kain, vlastní syn Satana. Tuto teorii
dalekosáhle rozvinul a k analogii s poèetím
Krista: jako Marie otìhotnìla z Ducha, jeho dosvìdèuje Boí Slovo, a porodila
Boího Syna, tak Eva otìhotnìla ze slova
hada, jen Boí Slovo zpochybnil, a porodila syna ïáblova - Kaina. Tohoto høíchu se
ena dopustila z dùvodu, e Eva nebyla v pùvodním stvoøení... Po tomto høíchu
Bùh uzavøel se svým lidem jinou smlouvu:
Nyní ji nemìl svìt zalidnìn jako na zaèátku skrze originální stvoøení, nýbr skrze
pohlavní ádost.21
Na stejném principu rozvíjel i uèení
o církvi a Kristu. Nesexuální rozmnoování
má být nyní duchovní, na základì mnoení
Slova, které bylo dáno postupem èasu
církvi: ospravedlnìní skrze Luthera, posvìcení skrze Wesleye a duchovní dary skrze
letnièní hnutí. Avak tito vichni se vzepøeli, zaloili denominace a odmítli jít dál:
 Luther, Wesley a letnièní se vzepøeli stát
se jeho èástí skrze duchovní zplození
a otìhotnìt s dalí èástí Slova. Rozumíte
tomu: Ona (církev) se vzepøela, zdráhala
se. Lutherská církev odepøela Kristu ukojit
jeho ádost s ní. Luther to odepøel Ony
to slovo nepøijímají. Ony Krista odmítají
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Znovu o roli J. F. Rutherforda za druhé svìtové války

AD: FIALOVÉ
TROJÚHELNÍKY
Zdenìk Bauer

V následující reflexi autor, svìdek Jehovùv, polemizuje s èlánkem Petra
Velechovského Fialové trojúhelníky (Dingir 4/1999-2000, str. 4 - 5). Velechovského odpovìï uveøejòujeme na dalí stranì. (redakce)
Èlánek Fialové trojúhelníky se snaí najít
nedostatky v osobnosti druhého prezidenta Watch Tower Society, J. F. Rutherforda,
a tím zlehèit jednání svìdkù Jehovových za
druhé svìtové války. Celá práce se tváøí jako
historická studie, a tak neznalý ètenáø mùe
nechtìnì dojít k mylným závìrùm. Ve skuteènosti se toti jedná o nezasvìcený kompilát postavený na nepochopení základních
historických skuteèností, na polopravdách,
a èasto dokonce na nepodloených spekulacích. - Pokusím se toto hodnocení struènì
vysvìtlit.
Po nástinu zaèátkù pronásledování èlánek napøíklad uvádí: Snad aby se alespoò
èásteènì zavdìèil Nìmecké øíi, Rutherford
(v roce 1933) pozmìòuje nauku (o návratu
idù). Pochopení, e proroctví o návratu
idù se splòuje v duchovním, a nikoli doslovném smyslu, vak svìdkové Jehovovi
publikovali u v druhém svazku knihy
Ospravedlnìní v roce 1932. Tuto skuteènost vak èlánek zamlèuje. Nejde vak jen
o zkreslení posloupnosti událostí, ale pøedevím o to, e autor troufale spekuluje o Rutherfordových pohnutkách a nenabízí pøitom ètenáøi jediný argument. Tento nevar,
Poznámky (k èlánku na str. 32 - 33)
16. Branham, W., Hlubina volá k hlubinì, Washington D. C.,
èervenec, 1954
17. Tamté
18. Branham, W., Volba nevìsty, série IX, èíslo 12, 29. dubna, 1965
19. Burgess and McGee, editors, Dictionary of Pentecostal
and Charismatic Movement, Zondervan Publishing
House, Grand Michigan
20. Branham, W., Manelství a rozvod, kázáno v Jeffersonville, 21. února, 1965
21. Tamté
22. Tamté
23. Branham, W., Neviditelné sjednocení nevìsty Kristovy,
kázáno v Sheverport, Louisiana, 25. listopadu 1965
24. Branham, W., Footprints on the Sands of Time: The
autobiography of William Marrion Branham, Part Two
(Jefferson Spoken Word Publications, 1975
25. Branham, W., Mluvené slovo je to originální semeno,
I. díl, Kázáno v Jefersonville 18. bøezna, 1962
26. Riss, R., Latter Rain in: Paul J., The Prophetic in Church
History, Prophetic in Practice, Monarch Press, Crowborough, UK

který je v rozporu s publikováním jakékoli
faktografie, se v èlánku objevuje jetì nìkolikrát.
Jinde se píe, e Rutherford pouíval
v oficiální korespondenci s nìmeckým
kancléøem uctivá oslovení a vidí v tomto
jednání Rutherfordovu snahu dostat se do
Hitlerovy pøíznì. Není pøitom nijak zdùvodnìno, proè by mìl prezident významné
americké spoleènosti a èlen newyorského
sdruení advokátù Nejvyího soudu USA
projevovat neúctu pøedstaviteli suverénního
evropského státu. V roce 1933 by jistì nikdo v takových projevech kompromisní
jednání nehledal. O deset let pozdìji snad
u ano, ale tehdy se psal rok 1933 a svìt
jetì nic nevìdìl o koncentraèních táborech,
holocaustu a zrùdnosti celé nacistické ideologie. Èlánek také zmiòuje Rutherfordovu
odvolávku na politický program NSDAP.
To rovnì nechápu. Rutherford jako právník dobøe vìdìl, e pokud má mít jeho mise
alespoò nìjaký smysl, musí se odvolat na
normy, které pøedstavitelé Nìmecka ctí. el,
takovými normami byl tehdy program
NSDAP. Tìko mùe nìkdo Rutherforda
vinit z toho, e se neodvolával na americkou ústavu nebo komunistický manifest,
kdy tyto listiny nacistické Nìmecko nectilo. Stejnì tak je nesmyslem spílat nìkomu
jen proto, e v oslovení pøedstavitele Nìmecka nepouíval argon.
Jedna z poznámek èlánku uvádí, e
svìdkové Jehovovi bìhem èervnového sjezdu v roce 1933 projevili kompromis, kdy
nechali nad sjezdovou halou viset vlajky
s hákovým køíem. Poznámka vak nikde
neuvádí jasný doklad, e by tam vlajky skuteènì visely. Navíc ponechává bez vysvìtlení, proè by je svìdkové mìli sejmout.
Pokud by se svìdkové Jehovovi chtìli skuteènì tímto zpùsobem nacistickému reimu
zalíbit, bylo by logické, kdyby první místo,
kam by prapory povìsili, byla budova je-
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jich kanceláøe v Nìmecku. Tam vak ádný
nacistický prapor a do zabrání budovy
gestapem nevisel.
Koneènì i závìreèný odstavec si odporuje s jinými úseky èlánku. Uvádí, e
svìdkové trpìli kvùli Rutherfordovì dopisu
z èervna 1933. Na jiném místì vak èlánek
správnì ukazuje, e k nejvìtímu zatýkání
a vìznìní dolo a v letech 1936  37, tedy
dlouhé tøi roky po zmiòovaném dopise. Tato
vlna pronásledování následovala po vzniku
zvlátního oddìlení gestapa, které bylo
vytvoøeno pro potírání kazatelské sluby
svìdkù Jehovových, nikoli kvùli jakémukoli dopisu. (Problematika pronásledování
svìdkù na území Protektorátu zde není
vùbec øeena. Ani zde vak inkriminovaný
dopis nehrál ádnou roli.)
V závìru èlánku se rovnì uvádí: Události nemusely nabrat takový spád (mínìno
tìké pronásledování svìdkù Jehovových),
kdyby byl v dopise Adolfu Hitlerovi
(z èervna 1933) Rutherford zdrenlivìjí.
Sám vdy dostateènì daleko od ohniska
bojù, pronáí i nadále po svìtì plamenné
projevy  Jistì, Rutherford mohl svìdky
Jehovovy povzbuzovat ke spolupráci s nacistickou øíí, k zdravení nacistické vlajky
a hákového køíe, co bylo tehdejím standardem pro obèany nacistické øíe. On to
vak nedìlal, pøestoe sám zail, co to znamená být pronásledován kvùli víøe. V roce
1918 byl uvìznìn na základì køivého obvinìní z vlastizrady. V roce 1939 pøíznivci
nacismu napadli jeho veøejné vystoupení
v Madison Square Garden v New Yorku.
A byl to on, kdo po celou dobu od první
svìtové války a do své smrti stál v èele
právních bojù za svobodu uctívání v Americe.
Za tìch nìkolik tisíc svìdkù nerozhodoval jeden mu kdesi v Americe, jak se
tuto atmosféru snaí èlánek vylíèit. (Vdy
nìco takového ani není prakticky moné.)
Kadý sám se musel rozhodnout, èemu dá
pøednost. Jako doklad mohou poslouit pøípady jednotlivcù, kteøí se bìhem pronásledování rozhodli, e podepíí prohláení
o tom, e se zøíkají své víry. Pokud podepsali, nebyli dále u tak krutì pronásledováni. Formuláøe o zøeknutí se víry byly k dispozici ve vech koncentraèních táborech,
ale vyuilo jich jen nìkolik jednotlivcù. Vyvozovat, e Rutherford nese odpovìdnost
za utrpení svìdkù Jehovových za druhé svìtové války, je stejné, jako kdy nìkdo tvrdí,
e Jeí nese odpovìdnost za pronásledování køesanù v prvním století a Jan Hus za
pronásledování èeských reformátorù. n
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Odpovìï Petra Velechovského
Ve svém èlánku v Dingiru è. 4/99-00 se
nesnaím zlehèit jednání svìdkù Jehovových za druhé svìtové války, ale ukazuji na
jednání jejich tehdejího prezidenta J. F. Rutherforda. Jiné nedostatky jeho osobnosti
jsou z historie známìjí - napø. okolnosti
jeho pøedpovìdi konce svìta na rok 1925,
vyuívání domu pro zmrtvýchvstalé proroky Beth-Sarim jeho osobou, koupì drahých zahranièních automobilù v dobì tìké
hospodáøské krize, která tvrdì postihla i
jemu oddané svìdky atd.
Pokud pan Bauer nazývá èlánek kompilátem, pak zøejmì z dùvodu, e jsem èerpal pøevánì z literatury samotných svìdkù Jehovových, a to vdy v pøímém citátu
a nikoliv s úpravou kontextu. Pøihlíel jsem
k nìkolika dalím historickým pramenùm.
V této souvislosti bych rád zmínil práci
prof. M. J. Pantona, který nìkolik let shromaïoval informace týkající se postoje
svìdkù Jehovových a jejich tehdejího
vedení (tj. pøedevím Rutherforda), a to od
poèátku pronásledování a do konce druhé
sv. války. Sebral desítky dokumentaèních
materiálù a shromádil je v práci Jehovah´s
Witnesses, Anti-semitism and the Third
Reich: The Watchtower Society´s Attempted Compromise with Nazism. Materiály
po dùkladném zpracování zaslal vedoucímu sboru svìdkù Jehovových. Na jeho podnìt nikdo z vedení nezareagoval, a proto jej
uveøejnil na internetu na adrese www. observer.org pod výe uvedeným názvem.
To, e proroctví o návratu idù se splòuje v duchovním, nikoli doslovném smyslu,
publikovali svìdkové Jehovovi - jak správnì píete - ji v roce 1932 (zde jsem se
o rok zmýlil, ale mýlí se i nìkteré prameny
svìdkù Jehovových), s kontextem to vak
nemá nic spoleèného, protoe faismus
existoval ji v roce 1922 a Hitlerovy názory byly dostateènì rozeznatelné z jeho publikovaného díla Mein Kampf (1924).
Sami svìdkové Jehovovi se chlubí, e ji
v roce 1929 (!) varovali pøed militaristickým Nìmeckem a národní socialismus
oznaèovali za hnutí ve slubách Ïábla
(viz Probuïte se, 22. srpna 1995, str. 6).
Souhlasím, e není nic patného na tom,
e Rutherford oslovuje Hitlera jako pøedstavitele cizí moci uctivì, ale podivné je,
e se v tomté dopise odvolává na program
NSDAP a píe, e záleitost badatelù
Bible (svìdkù Jehovových) bude zkoumána platnými zákony (nacistickými!) a odvolává se na 24. programový bod NSDAP,
v nìm se píe napø. toto:  strana

(NSDAP) potírá idovsko-materialistického ducha jak uvnitø,
tak zevnitø a je pøesvìdèena, e
k takovému ozdravení naeho
národa mùe dojít jen zvnitøku .
Trochu podivný postoj od Rutherforda, kdy jetì pøed tøemi lety
o idech uvádí ve Zlatém vìku
z 15. dubna 1930 (èasopis badatelù Bible, nìm. vydání), e
 id je pøinejmením stejnì
cenný èlovìk jako vyznavaè
køesanství . (Citát té v Probuïte se!, 22. srpna 1995, str. 7)
Dalí dùvod, proè se Rutherford choval k pøedstaviteli nacismu uctivì, byl zøejmì i ten, e
vìtina literatury se tiskla v nìmecké odboèce svìdkù Jehovových v Magdeburku a svìdkové
by pøili o velké zisky z prodeje
literatury v mnoha zemích, kam
literaturu dováeli, pokud by byl
tisk této literatury znemonìn.
K nacistickým vlajkám na
Joseph Franklin Rutherford (1869 - 1942).
Foto: archiv
sjezdové hale svìdkù Jehovových
musím uvést tento citát: Je ovem
bodnì hlásat biblické pravdy, stane se
moné, e venku na budovì vlajky visely
A tak se Svìdkùm, kteøí v nedìli pøicházeli s Nìmeckem to, co se kdysi pøihodilo Egypna sjezd, moná naskytl pohled na budovu anùm, kdy Farao nechtìl vìøit slovùm
vyzdobenou vlajkami s hákovým køí- Mosesovým, naèe Bùh vechny prvoroem  (více viz Probuïte se!, 8. èervence zené zabil a celou øíi znièil. - Tento citát
1998, str. 10  14). Vlajky by s nejvìtí z Hlasu revoluce uvádí té kniha Fialové
pravdìpodobností svìdkové Jehovovi sòa- trojúhelníky 1, jejím spoluautorem je
li, co je zøejmé z jejich postoje k neutra- i pan Bauer. Komentáø v èlánku pokraèuje
litì. Podivnì na úèastníky sjezdu muselo Hitlerovou reakcí: Hitler se nad touto drtaké pùsobit, kdy se pøi sjezdu zpívaly pís- zostí pochopitelnì rozèílil a dal pøíkazy, aby
nì od Haydna, oblíbeného skladatele Adol- Svìdkové Jehovovi byli znièeni.
Pan Bauer dále uvádí nepøesnou inforfa Hitlera. K tomu se vyjadøuje i výe
uvedený èlánek v Probuïte se!:  Nìkteøí maci, e v roce 1918 byl Rutherford uvìzdelegáti se sice moná zdráhali zpívat píseò nìn na základì køivého obvinìní z vlastiSlavná nadìje Sionu, protoe melodie této zrady. K jeho uvìznìní dolo hlavnì kvùli
písnì byla od Haydna  stejnì jako melo- publikování knihy Ukonèené tajemství
die státní hymny. To jsou tìko jenom ná- a traktátu Pád Babylona - Proè køesanstvo
musí nyní trpìt koneèný výsledek, které
hody.
Je chvályhodné, e Rutherford svìdky hanobily ostatní církve a vyvolávaly neponenabádal ke spolupráci s nacistickou øíí, koje.
Doporuèuji panu Bauerovi, aby prostuale je nestoudné, e - pokud proti nacismu
kdy mluvil - byl vdy mimo ohnisko proná- doval dalí prameny, i kdy je pochopitelsledování, které by se mohlo dotknout pøí- né, e k materiálùm svìdkù Jehovových má
mo jeho, anebo chodil s bodygardy vy- nejblíe (svou kontaktní adresu a telefon
uvádí do ústøedí svìdkù Jehovových na Èerzbrojenými holemi.
O fanatickém postoji J. F. Rutherforda ném Mostì v Praze).
n
a bezhohlednosti vùèi øadovým èlenùm
v Nìmecku svìdèí napø. i tento citát z Rutherfordova dopisu z Kalifornie Adolfu
Hitlerovi (Hitler ho obdrel 9. února 1934):
Poznámka
Jestlie do ètrnácti dnù nebudou moci
1 Herbert Adamy a kolektiv: Fialové trojúhelníky, Ostrov,
Praha 2000
Svìdkové Jehovovi v Nìmecku opìt svo-
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d o p i s y
Váený pane éfredaktore,

Kristovské skupiny v Indii

pøedloila mi vá èasopis Dingir moje pøítelkynì, která u více jak 4 roky sleduje
moje psaní telepatické automatickým písmem.
I já obèas sleduji kazatele rùzných
jmen: nejvíce v Kulturním domì Vltavská,
Gong ve Vysoèanech a dvakráte jsem byla
na pøednáce i Ivo Bendy.
Mohla bych øíci, e, jetì ne jsem zaèala psát s duemi, tedy cca pøed 5 lety, jsem
navtìvovala pøednáky napø. rev. Strejèka
a biotronika Tomáe Pfeiffra a mohu øíci,
e tehdy byli moji uèitelé
Chtìla bych øíci, e jsem vedena vysokými duemi, i boskými osobnostmi.
Poslední pøipravenou knihu Stvoøení svìta
mi diktoval sám Bùh  a vypodobòuje vývin ivota  z NIC  atomu  po jejich
boská tìla  vývin planet  zvíøat  lidstva
a po znièení vesmírù, tedy krachu jejich.
Nejsme první vesmír! A jsme tak akorát
svou poèetností planet  i s lidmi  a i stáøím
tohoto vesmíru, na pokraji krachu!
Nae planeta duchovní, tedy tzv. nebe,
je zavìena pøímo pod naím Mìsícem,
a jmenuje se ARO. Ano, planeta ERA z Plejád má tedy svou duchovní planetu ERO,
Marsol má duchovní planetu LOGO.
Dnes mám obsáhlý pøehled, znám i pravidla spiritismu, ochranu pøed èernými,
kteøí by rádi taky psali, - a oni mají tu monost jen tehdy, kdy spiritista nepíe podle pravidel spiritistických! Vyrazí tedy
tuku píícímu ten èerný a diktuje si svoje  i bludy, jen aby si zapsal! Spiritismus
toti dodává duchùm sílu, nastavuje duský
ivot!
A tak napø. Ivo Benda klidnì vìøí tomu,
e mùe existovat flotila mimozemská 
nahoøe ve stratosféøe  pøipravená evakuovat lidstvo Zemìkoule. Plavidla udává, e
jsou dlouhá cca 30 kilometrù, ale èluny,
které ze Zemì budou odnáet lidi, aby je
zachránily, jsou podle nìho jen cca pro
6 osob. Logika, jaká?
Existuje flotila duská, která zaplavila
nai Zemìkouli  a ne jen naich zemìkoulských duchù, ale i mimozemských. Po
boku ducha Jezuse Krista duchové vìdci
zkoumají nai planetu, jak jetì dlouho
vydrí ít za existence smogu, výfukù atd.
Pøipravují ve pro slet mimozemanù, kteøí
by výsledek tento mìli øíci naim státníkùm,
protoe situace na naí planetì je taková,
e snad ádný státník nemyslí na budoucnost planety a tedy i naich vnukù!
Z dopisu Anny Petøinové, Praha

Nedávno jsem pøednáel v Oxfordu
o køesanství a hinduismu. Vzpomnìl jsem
si na slova apotola Petra (Skutky 10,34),
kde uznává, e v kadém národì je Bohu
milý ten, kdo je bohabojný a koná spravedlnost. Také jsem citoval Augustina,
kdy zhruba øekl, e to ve nael u starých
Øímanù: Bùh je vemohoucí, stvoøil nebe a
zemi, ale e seslal svého Syna, aby mì spasil,
tam nebylo.  A k tomu jsem pøidal, e
v indickém systému spirituality jsem toho
nael víc ne v øecko-øímském systému, ale
e Kristus zemøel za mé høíchy, jsem tam
nenael.
Je jeden ovìøený zpùsob, jak pøezkouet
náboenství; jak reaguje na Krista Pána.
Jsou-li zaujati jeho velikostí, pak jsou urèitì
na správné cestì
Hinduisté jsou naimi bratry na vyí
úrovni ve víøe neli muslimové, protoe
uznávají boství Kristovo. Také se ke Kristu
modlí. Muslim se ke svému proroku nemodlí, jen k Bohu. A Bùh se podle nìj nemùe
stát èlovìkem. Hinduista to pøijímá.
A k Boho-èlovìku se milerád modlí
Ale hinduisté v Indii  jak tedy potkávají Krista Pána? Kostely jsou vude ve mìstech. Církev je tam malá, ale silná. Po
té mé pøednáce ke mnì pøiel jeden hinduista, a kdy seznal, e jsem pøívìtivý k jiným, kteøí se Boha bojí a konají spravedlnost (víc pøívìtivý ne k racionalistickým
protestantùm!), pøedloil mnì následující
fakt s otázkou, co si to tom myslím: øekl,
e se na indickém venkovì nachází 27 000
 ano, dvacet sedm tisíc  KRISTOVSKÝCH SKUPIN, které se modlí ke Kristu. Wonderful, øekl jsem, let them go
ahead! Jen a pokraèují! To by tak chybìlo, abychom chtìli zabránit tìm, kdo nechodí s námi, aby se modlili ke Kristu.
Víme z Bible, e jednou pøili ke Kristu
uèedníci s podobným problémem, a moudrou odpovìï Pána známe té.
To mì ze srdce potìilo a byla to hojná mzda sama o sobì za tu cestu do Anglie.
O to se zde hodlám s jinými podìlit. Zeptal
jsem se, zdali mají plnou svobodu. Ano,
Indie je svobodná, to není jako Èína za kulturní revoluce, øekl. Chodí do nejbliího
kostela? - A to bylo hned poté, co øekl,
e kostely jsou ve mìstech.
Vìc je ta, e hinduista bere Nový Zákon
doslova a vidí v nìm potvrzení toho, e
Kristus je pravý Bùh. To vpadá do systému
jeho vlastní spirituality. Já to vidím jako
radostnou zprávu, e nejvyí Pán církve
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jde vlastní cestou a dá se uctívat ne ménì
ne dvaceti sedmi tisíci Kristovských
skupin.
Z dopisu Johannesa Pragensia, Kodaò
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Z rozhovoru s prof. Riesem v minulém
èísle (str. 24-26) vypadla poslední tøi
slova. Panu profesorovi i ètenáøùm se
omlouváme. Poslední vìty znìjí takto:
Øíká se: nechte dítì, ono se potom samo rozhodne. Ale rozhodne se v dospívání jít na operu ten, kdo v mládí nebyl
hudebnì kultivován? Stejnì se potom
bude rozhodovat dospívající jedinec,
který nechodil do koly, je by podnìcovala duchovní oblast jeho lidského
bytí.
red.

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

Na ulicích se mùeme setkat s misionáøi Církve Jeíe Krista Svatých
Posledních dnù, tedy mormonù. Tato footgrafie je z Prahy.
Foto: Petr Velechovský

Interiér nového Islámského centra v Praze.

Foto: Vladimír Sáòka

POZVÁNÍ
A KONTAKTY
Dalí veøejné pøednákové akce Spoleènosti pro studium
sekt a nových náboenských smìrù:
3. 11. 2000 Svìdkové Jehovovi a krev, aula Husitské
teologické fakulty UK, Pacovská 350/4, Praha 4, od 9 h.
1. 12. 2000 semináø v Pastoraèním støedisku, Kolejní 4,
Praha 6, od 10 hodin.
Spoleènost pro studium sekt a nových náboenských smìrù, Jankovcova 31, 170 00 Praha 7, hodiny pro veøejnost:
ètvrtek 15,30 - 17,30, tel/fax: (02) 8387 2222, e-mail:
sssnns@volny.cz, internet: www.sekty.cz; poboèka Brno,
Gorkého 2, 602 00, hodiny pro veøejnost: pondìlí 16,00 18,00, tel: (05) 4124 8780, e-mail: sssnns.brno@post.cz;
Poradna o náboenských sektách (Husitská teologická
fakulta UK), Pacovská 350/4, 140 00 Praha 4, tel.: (02)
433 386 nebo (02) 433 280, linka 37.

V sobotu 9. záøí se na dlouho ohlaovaném a inzerovaném Sympoziu
o lásce selo jen nìkolik desítek kontaktérù s mimozemany a pøíznivcù
Ing. Ivo A. Bendy (na snímku v rozhovoru s policistou).
Foto: Jan Kotrè.

Na obálce: Oddaní Krny v ulicích Prahy.

Foto: Petr Svoboda.
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Na vìdomí lidem dobré vùle

¤
Dnení svìt se zmítá v rozporech a nepokoji. Povrchní vnímání
souèasné vìtiny lidí zavádí vesmìs k èinnosti motivované ziskem a
falenými jistotami. Tito lidé se dostávají do neastného podruèí
toho, èím se obklopili, stojí odvráceni od radosti, od úcty k trvalé
a vìèné hodnotì a od lásky k poctivé (opravdové!) práci, která k ní
vede.
Proto je nesmírnì dùleité vystavìt nyní viditelné zázemí uprostøed co nejménì ponièené pøírody, kde najdou prostor pro prostou práci lidé, kteøí z celého srdce touí po opravdové zmìnì.
Proto jsme se rozhodli zaloit:
Ozdravné centrum klidu a porozumìní
Cíl

tohoto snaení je, dát vzniknout místu, kde by lidé ili
skuteènì jako lidé, v harmonii s pøírodou, vesmírem, lidmi,
v harmonii tìla, due i ducha.
Proè? 
protoe k tomuto smìøuje vývoj celého lidstva i kadého
jednotlivce a zøejmì je to i smysl vekerého bytí vùbec.
Jde o probouzení Toho Dobrého v nás.
Jak? Máme podán privatizaèní návrh na získání místa bývalé vesnice vèetnì polí a zbytku tvrze na umavì asi 16 km od È.
Krumlova a v nedaleké obci Svìtlík máme pronajatu kolku, kde
ji nìkteøí z nás ijí a která slouí jako základna pro nae
úsilí.
Vyzýváme vechny
kteøí cítí jaké nebezpeèí s sebou nese ji znaèný rozklad morálních a
mravních hodnot a chtìli by pøímo ít v této budoucí ekovesnièce nebo
se nìjakým zpùsobem který je jim milý chtìli podílet na naí práci,
aby tak uèinili. (Èím døíve, tím lépe)
Na jaøe 1993 zaèínáme ji pøímo v terénu a to za vech okolností
Kontaktní adresa a místo: Jitka Míèková, Zdenìk Luká
Svìtlík 77
382 16, tel. 0337/89 138
(Je mono pøijet i na krátkodobý pobyt  krásná pøíroda, harmonická
strava)

Pozvánka do komunity Zdeòka Lukáe (k tématu tohoto èísla). Grafická úprava je blízká originálu, pravopisné chyby zachovány.
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