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, èlovìka, 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 skupin, je jsou výrazem tohoto rozmìru èlovìka.
Zámìrem naeho èasopisu je pozornì sledovat
a zkoumat tuto souèasnou náboenskou scénu.
Východiskem naí práce jsou principy a metody vìdy o náboenství, religionistiky. Nesnaíme se tedy
náboenská hnutí hodnotit nebo kritizovat, chceme je podrobnì monitorovat, popisovat a adekvátnì jim rozumìt
z hlediska pøíèin a souvislostí jejich vzniku a vývoje. Budeme se tedy vìcnì tázat, kdo nebo co je DINGIRem tìch,
kdo se k tìmto hnutím hlásí, jak právì jejich DINGIR
ovlivòuje jejich ivot a jaké formy jejich cesta za tímto
cílem nabývá. Èasopis DINGIR by tak mìl pomoci odbornì zkoumat a mapovat oblast, která je od pradávna
neodmyslitelnou souèástí ivota lidstva, a pøesto zùstává
pro mnohé nezmapovanou a nepøehlednou krajinou.
redakce

RECENZNÍ
ØÍZENÍ

V èervnu 2008 v Praze pøednáel a meditoval zenový mnich Fumon Nakagawa rói. K èlánku na stranì 104.
Foto: Vladimír Slavík.

Pùvodnì ruské náboenské hnutí, vzniklé na základì knih o Anastasii, má
øadu pøíznivcù i v jiných zemích. Idea rodových osad a rodových kol je úspìná i na Slovensku. Okolnosti vznikající slovenské poboèky mateøské ruské
rodové koly v obci Tekos v Krasnodarské oblasti (na fotografii, dostupné na
Internetu) jsou popsány v èlánku na str. 82-83.

Dingir se jako religionistický èasopis vìnuje pøedevím
souèasné náboenské scénì. Kromì doprovodných textù dokumentujících rùzné náboenské postoje a zpráv obsahuje
kadé èíslo odborné èlánky (je na nì upozornìno dole na
stránce), které podléhají recenznímu øízení. Na kadý èlánek
vypracovávají dva písemné posudky akademiètí pracovníci,
èlenové redakèní rady nebo její spolupracovníci. U tìchto
èlánkù se posuzuje soulad s bibliografickou normou, jazyková úroveò textu, spolehlivost informací a vìdecký pøínos pøi
jejich interpretaci. Dingir je jediným odborným èasopisem,
který se systematicky vìnuje souèasné religiozitì.
Na obálce je výøez malby Adam a Eva Lucase
Cranacha z roku 1526.
Na protìjí stranì výøez z malby Zlatý vìk tého
autora z roku 1530.
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Dalí církevní kola u nás je v provozu od 1. záøí letoního roku. Je jí základní kola Elijá v Praze - Kunraticích. Jejím zøizovatelem je Èeské sdruení
Církve adventistù sedmého dne.
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NÁBOENSTVÍ MUÙ
JINÉ NE NÁBOENSTVÍ EN?
Ivan O. tampach
Tentokrát není Dingir vìnován nìkterému ze smìrù souèasné religiozity.
V tematickém bloku tohoto èísla najdeme ve od koly duchovního ivota
pod vedením frantikánského øeholníka a po lechtivé západní adaptace tantry.
Spoleèným tématem se stala muská a enská spiritualita.
Prokop Reme ve svém osobním svìdectví èerpá z práce s terapeutickými skupinami. V úvodním èlánku k tématu pod názvem Máøí Magdaléna
a apotol Tomá pochopil téma jako otázku na odlinost duchovního ivota
muù a en, pøièem genderové role vidí jako jednoznaènì pøidìlené jednomu nebo druhému pohlaví. Vùèi enským prvkùm pøítomným v proitcích
nìkterých muù (a naopak) se zdá být ponìkud opatrnìjí.
Teologicky zakotvený religionista Pavel Hoek na základì hojné reprezentativní literatury ve své struèné odborné studii Cesty feministické teologie
objasòuje ètenáøi, co teologický smìr zmínìný v názvu èlánku vlastnì je,
sleduje jeho zatím krátkou historickou cestu, tøídí jej podle etap a pøístupù,
klade jej vedle jiných kritických a emancipaèních proudù køesanského mylení (a praxe) a konstatuje, e vìtinou u opustil bojovnou jednostrannost.
S paralelou ke køesanské feministické teologii a praxi pøichází zaèínající autorka Anna Marie Dostálová (*1987) a vìnuje se radikální enské spiritualitì (pìstované ovem i nìkterými mui). Název èlánku Uslyet volání
bohynì dává ètenáøi hned vìdìt, e èlánek referuje o hnutí, které se samo
oznaèuje jako novopohanské (pøièem se u nevnímá hanlivý charakter slova pohan). Èlánek je rekapitulací historie, autorka jako religionistka neopomnìla kritickou teorii náboenství, tedy analýzu sociální role wiccanských
a èarodìjnických skupin.
Dva èlánky se vìnují vyhranìnì muskému duchovnímu ivotu. Pøíspìvek
Adalberta áka Virtuální prostor pro reálné mue má spíe reportání a dokumentární ráz. Autor referuje na základì vlastní zkuenosti o setkáních,
která se na webu pøedstavují pod názvem Chlapi.cz. Nejde o organizaci
s pevným názvem, ale o aktivity volnì navázané na podnìty amerického frantikána Richarda Rohra. Setkání reagují na odmutìnou, okletìnou a vykastrovanou spiritualitu pøevládající u muù i en v dnením øímskokatolickém prostøedí. Èlenové této církve i dalí zájemci chtìjí být vìøícími køesany
i mui s typicky muskými vlastnostmi, i kdy k celistvosti patøí podle Rohra rovnì integrace enských aspektù lidství. Autorem pøedané zkuenosti
mohou poslouit dalímu odbornému zpracování.
V rámeèku na s. 99 se dovídáme, e zde pøedstavená organizace mìla
roku 1996 v roèním rozpoètu pøebytek 115 milionù dolarù a e dnes má pøíjem
z politicky konzervativní organizace øízené pivovarnickou korporací. Vedle
rámeèku objevíme rozhovor s èeským protagonistou hnutí Promise Keepers
(Dodrovatelé slibu), kazatelem køesanských spoleèenství Karlem Øeøábkem. Pro informaèní rámeèek pøeloil Pavel Hoek sedm slibù, napø. duchovní, morální, etická a sexuální èistota, závazek ctít svého pastora nebo
ovlivòovat své okolí.
V posledním roce èi dvou se stále více objevuje Adam Borziè, autor
s odbornými zájmy o religionistiku a teologii. K jeho ánrùm patøí pøedevím
poesie (k tisku pøipravený spoleèný sborník s básnickou skupinou Fantasía,
publikace v èasopisech, èetná veøejná vystoupení), ale i esejistika a odborné
texty. V èlánku Tantra a západní svìt vede linii od indických radikálních
cest duchovního ivota k západním hermetikùm a básníkùm, kteøí pracovali
s musko-enskou polaritou èlovìka, a odtud k souèasnému trhu s esoterikou
ve svìtì i u nás. Odhaluje v tomto procesu kontinuitu i pøedìly a vnáí jasno
do propletence významù slova tantra.
n
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Reflexe k 30. výroèí vrad a sebevrad v Jonestownu

LIDSKOU TVÁØ
SEBEVRAHÙM
Zdenìk Vojtíek

Smrt více ne devíti set amerických obèanù, pøísluníkù a odpùrcù nového náboenského hnutí Svatynì lidu, v listopadu
1978 v Guyanì byla natolik okující, e dodnes vyvolává mrazivý zájem a naléhavou potøebu tento èin vysvìtlit. Ve veøejnosti
na dlouhá léta zvítìzil názor, e vùdce hnutí byl psychopatickou osobností, která dala pøíkaz k vradám a sebevradám pod
vlivem drog a poté, co svým stoupencùm vymyl mozek. Tento názor, který vlastnì pøísluníkùm hnutí odnímá lidství (byli
programováni, jejich mozek byl vymyt apod.), pøetrvává
jako populární vysvìtlení a dodnes. Tento èlánek se øadí k tìm,
které se tomuto názoru snaí èelit a vrátit aktérùm události pøed
tøiceti lety lidskou tváø.
V èlánku nejdøíve ve velké struènosti pøipo- volného spoleèenství Køesanská církev
meneme události, které pøed 30 lety vyvr- (Uèedníci Kristovi).
Úspìch nového náboenského hnutí
cholily kolektivním násilím, pak pøipojíme
Svatynì
lidu byl patrnì zpùsoben tím, e
zamylení nad tím, proè je toto násilí poJones
byl
jako synkretická houba3 schopulárnì vysvìtlováno dehumanizujícím
pen
integrovat
rùzné mylenky a usmìrnit
zpùsobem, a nakonec vyjádøíme pøesvìdrùzné
lidi
tak,
aby naplòovali jeho úsilí
èení, e pøísluníkùm hnutí Svatynì lidu je
o
zmírnìní
spoleèenské
a rasové nerovnosmoné porozumìt jako lidem, hájícím svùj
ti.
Na
první
pohled
se
jednalo
o køesanskou
cíl a do konce . Vycházíme pøitom z odborcírkev,
která
byla
svou
ivou
bohoslubou
né literatury, je je za onìch 30 let ji velmi
schopna
uchvátit
rasovì
smíenou
mìstbohatá.
skou chudinu. Postupem doby (ani by to
bylo vìtinì jeho stoupencù zøejmé) bylo
Do zaslíbené zemì z amerického
1
ale Jonesovo køesanské poselství promìstøedozápadu a do Jiní Ameriky
2
Náboenské hnutí Svatynì lidu je spjato nìno v poselství apotolského socialisse jménem Amerièana Jima (Jamese War- mu. Boha Jones nazýval Princip, Láska
rena) Jonese (1931-1978), jen se narodil nebo také Socialismus. Cítil se být jeho
v Indianì, v oblasti silné rasové segregace mesiáem; vysoce vyvinutou èernou duí,
a náboenského fundamentalismu. Vyrùstal která byla nyní inkarnována do bílého tìla.
v chudé rodinì jako jediné, nepøíli mi- Tato due se pøedtím inkarnovala jako
lované a agresivní dítì, které vnímalo ostré Mojí, Jeí a Lenin.
Jonesovo hnutí bylo uchváceno mylensociální rozdíly a pociovalo vyøazení ze
kou
zaslíbené zemì jako prostoru rovnosspoleènosti. Pøijetí nalezl v køesanských
ti
a
jednoty.
Pøedpovìdí jaderné katastrofy
probuzeneckých církvích a roku 1952 zana
rok
1967
bylo motivováno k pøesídlení
èal pùsobit jako pastor v Indianapolis.
do
severní
Kalifornie,
kde dùsledky výbuS manelkou adoptovali èerné dítì a stachù
mìly
být
minimální.
V èervenci 1965
li se prvním takovým bílým párem v Indiase
tam
usadilo
asi
140
pøísluníkù
hnutí.
napolis. Celkem adoptovali est dìtí a vyPostupnì
hnutí
vybudovalo
komplex
butvoøili rasovì smíenou, duhovou rodinu.
dov,
poskytovalo
sociální
a
humanitární
Pøi bohoslubách Jones trval na tom, aby
posluchaèstvo bylo rasovì smíené a aby sluby a získalo pøíznivce i na jiných
èernoi sedìli vpøedu. Tento dùraz nakonec místech. Poèet lidí zapojených do jeho
zpùsobil v církvi rozkol a vznik Jonesova aktivit dosáhl po nìkolika letech tisícù. Cenvlastního sboru - roku 1955 tak vznikla Cír- trem hnutí se roku 1972 stalo San Francisco.
Pro svoje ideály byl Jones schopen získev plného evangelia Svatynì lidu a roku
kat
vysoce motivované lidi, kteøí pro jeho
1960 se tento samostatný sbor stal souèástí

vìc pracovali nesobecky a neúnavnì. Jones
udroval hnutí ve vysokém tempu aktivit
pøísnými metodami ovládání a kontroly,
mezi nimi bylo monitorování loajality
prostøednictvím systému dùvìrníkù i fyzické a kolektivnì provádìné tresty. Velká role
pøipadala sexualitì - Jones chápal sex primárnì jako nástroj pro udrování loajality
a jako prevenci odpadnutí a zrady. Sám se
stával sexuálním partnerem en i muù
a otcem dìtí, které pak byly v rodinách jeho
partnerek vychovávány. V dùsledku silné
sociální kontroly vzniklo velmi kompaktní
a uzavøené spoleèenství. K mimoøádné oddanosti a vysoké finanèní obìtavosti vyzývala také bohosluebná shromádìní Svatynì lidu s inscenovanými zázraky.
Zájmem o sociální a rasové otázky si
hnutí vyslouilo obdiv politikù a známých
osobností. Také Jim Jones se stal prominentní osobností, vyznamenanou nìkolika
cenami za humanitární práci. Programem
rasové integrace a sociální a ekonomické
rovnosti stejnì jako podporou práv homosexuálù a dalích menin se hnutí pøimykalo k Demokratické stranì. Pøed volbami
roku 1975 poskytla Svatynì lidu této stranì
øadu dobrovolníkù a vítìzný demokratický
starosta San Franciska pak postavil Jima
Jonese do èela mìstské bytové komise.
Jones a s ním i Svatynì lidu získali významné spoleèenské uznání.
Ve stejné dobì ale vzrùstal vnìjí tlak
na Svatyni lidu, který Jones i jeho hnutí
pociovali jako pronásledování. Potøeba
odejít do zaslíbené zemì tak vzrùstala.
V souvislosti s negativními èlánky, útokem
na modlitebnu a odpadlictvím se v hnutí
objevila mylenka revoluèní sebevrady
jako zpùsobu, jak se vyhnout nelidské
smrti, k ní pronásledování mùe vést.
V øíjnu roku 1973 se hnutí rozhodlo vybudovat zemìdìlskou komunitu v Guyanì
jako zaslíbenou zemi. V bøeznu roku
1974 odletìlo prvních patnáct pionýrù mýtit
dungli a poloit základy budoucí osady
Jonestown.
Na konci roku 1975 bylo hnutí Svatynì
lidu ve své americké domovinì postieno
odpadnutím dalích dùleitých pøísluníkù.
Ti zformovali skupinu, která pozdìji pøijala jméno Znepokojení pøíbuzní. Skupina
povzbuzovala novináøe ke sbírání negativních zpráv o hnutí, podnítila federální
úøady k vyetøování Svatynì lidu a získala
pro svùj boj podporu i v Kongresu. Negativní mediální kampaò vyvrcholila v létì
1977 èlánky, které Jonese na základì svìdectví odpadlíkù obviòovaly z fyzického,

Tento èlánek proel recenzním øízením.
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sexuálního a finanèního zneuívání.
V této situaci se do Jonestownu pøesunuli
dalí pøísluníci hnutí Svatynì lidu vèetnì Jonese.4 Dalí Amerièané postupnì
odcházeli do Guyany a do øíjna 1978.
Atmosféra pronásledování a strachu
se v Jonestownu stupòovala - Jones
izolovaným obyvatelùm poskytoval jen
pøehnané, anebo dokonce zcela nepravdivé zprávy ze svìta. Vnìjí svìt se tak
obyvatelùm jevil jetì nepøáteltìji
a hrùznìji ne v dobì, kdy ili ve Spojených státech. Na pociované a paranoidnì zvelièované pronásledování reagoval v Jonestownu Jim Jones utuováním káznì, aby zabránil odpadlictví.
V zárodku dusil kadý projev nesouhlasu, pochybování a vzpoury a démonizoval odpadlíky jako zrádce. Mnozí obyvatelé Jonestownu ovem tuto pøísnou
sociální kontrolu povaovali za oprávnìnou a nutnou. Zvlátì Afroamerièané
projevovali spokojenost, nebo Jonestown jim poskytl lepí zpùsob ivota, ne
jaký mìli ve Spojených státech (ten
povaovali za ivot v ghetu). Bílí, vysokokolsky vzdìlaní pøísluníci vedení ale
byli unaveni a vyèerpáni projevy zhorujícího se Jonesova fyzického i psychického stavu a jeho zvìtující se závislostí na
drogách a lécích. Støetávali se s jeho protikladnými pøíkazy a paranoidními projevy.
Jones zjevnì postupnì ztrácel nad komunitou kontrolu.
V kvìtnu 1978 z Jonestownu odpadla
bílá Amerièanka, èlenka nejuího vedení
Svatynì lidu. Uèinila na americkém velvyslanectví v Guyanì svìdecké prohláení, je
obsahovalo informaci, e v Jonestownu je
plánována sebevrada a vrada tìch, kdo
by ji odmítli spáchat. Ochotu komunity
zemøít u døíve jasnì formulovala jedna
vysoká pøíslunice Svatynì lidu. Mylenka
na spoleènou sebevradu byla v Jonestownu pøítomna ji nejménì rok pøed jejím skuteèným vykonáním. O revoluèní sebevradì se v Jonestownu hovoøilo a byl pøijímán
názor, e je pro dìti lepí, aby zemøely, ne
aby jim byl ve Spojených státech vymyt
mozek. Sebevrad na zkouku (bílých
nocí) bylo v Jonestownu pìt nebo est.
Na základì toho, e hnutí Svatynì lidu
bylo tvoøeno americkými obèany a bylo
podezøelé z poruování lidských práv, se
Leo Joseph Ryan (1925-1978), èlen Snìmovny reprezentantù, rozhodl pro návtìvu Jonestownu. Jones se návtìvì Ryana
a jeho doprovodu silnì bránil, ale návtìva
byla pøesto 17. listopadu 1978 zahájena.

Obálka knihy D. Chidestra s fotografií z Jonestownu po vykonání kolektivní sebevrady.

Poèáteèní nervozitu se v Jonestownu
daøilo pøekonat zábavným poøadem na
uvítanou. První známky nepokoje pøinesl
anonymní vzkaz, který byl pozdì veèer
doruèen jednomu z novináøù a který obsahoval prosbu o pomoc pøi odchodu z Jonestownu. K odchodu s Ryanovou skupinou se
následujícího dne nakonec pøihlásilo estnáct obyvatel. Aèkoli tento poèet nebyl nijak vysoký, Jones propadl beznadìji. Ryan
se na závìr návtìvy v rozhovoru s Jonesem
vyjádøil, e jeho zpráva o Jonestownu bude
vcelku pozitivní. V tu chvíli byl ale napaden
noem jedním z obyvatel Jonestownu. Ani
byl zranìn, Ryan spìnì opustil Jonestown
a spolu s doprovodem a odpadlíky odjel na
místo, které osadì slouilo jako letitì.
K estnácti odpadlíkùm se ovem pøipojil jeden, který své odpadnutí pouze pøedstíral a po nastoupení do jednoho ze dvou
letadel zaèal støílet. K jeho støelbì se pøipojilo dalích est muù, kteøí patøili k bezpeènostním silám Jonestownu a kteøí pøijeli na místo odletu traktorem. Ryan, tøi novináøi a jedna ena ze skupiny odpadlíkù
byli zastøeleni, devìt dalích pøísluníkù
Ryanovy výpravy bylo zranìno. Vrahové
støíleli jetì zblízka, aby se pøesvìdèili, e
Ryan a novináøi jsou skuteènì mrtví.
V podveèer 18. listopadu 1978 se v Jonestownu pøipravovala dalí bílá noc, tentokrát byl ovem skuteènì pouit jed. Pøi

spoleèném shromádìní Jones ve velmi
emotivním projevu tvrdil, e ve smrti
je dùstojnost a e je krásné zemøít.
Sebedestruktivní sebevrada byla znovu odmítnuta a pøipravovaná hromadná
smrt byla nazývána revoluèní sebevradou. Jonesova blízká spolupracovnice,
Annie Moorová, napsala tìsnì pøed
smrtí na lístek slova: Zemøeli jsme, protoe jste nás nenechali ít v míru.5
Jed, rozputìný spolu se sedativy
v limonádì, pozøelo pravdìpodobnì 909
lidí, dalí dva (Jim Jones a zdravotní
sestra Annie Moorová) zemøeli støelnou
zbraní. Mezi mrtvými bylo 294 dìtí ve
vìku do 18 let. Jistì ne vichni z tìchto
911 lidí spáchali revoluèní sebevradu, nìkteøí dospìlí (a jistì vìtina dìtí)
zemøeli cizím zavinìním. Rituální, oèistný charakter revoluèní sebevrady
naznaèuje i skuteènost, e v Jonestownu
byla souèasnì zabita i vechna uitková
i domácí zvíøata. Sebevradu spáchala
i dalí pøíslunice hnutí poté, co se dozvìdìla o událostech v Jonestownu,
a poté, co usmrtila své tøi dìti. Tiskový
mluvèí hnutí, který nebyl v rozhodující
dobu v Jonestownu pøítomen, spáchal
sebevradu o ètyøi mìsíce pozdìji - døíve
ovem svolal tiskovou konferenci, na ní
se pokusil vysvìtlit poslání Svatynì lidu.
Celkový poèet mrtvých (vèetnì pìti úèastníkù Ryanovy výpravy), kteøí zemøeli
v souvislosti s násilím ve hnutí Svatynì
lidu, tak dosahuje 921. Násilnou akci pøeilo 85 obyvatel Jonestownu: nìkteøí utekli do dungle, øada dalích právì pøebývala
mimo Jonestown.
Nebyli jako my. Anebo ano?
Lidé, kteøí se pokoueli aktérùm násilných
událostí porozumìt, nikdy nechybìli ani
jich nebylo málo. Bezprostøednì reagoval
na události kázáním metodistický pastor
John V. Moore, který v Jonestownu ztratil
dvì dcery a vnuka. Jeho kázání pøetisklo
mnoho novin a èasopisù ve Spojených
státech i v dalích zemích.6 V dalích letech
vylo nìkolik monografií, které se snaily
ukázat lidskou tváø hnutí: Judith Weightmanová se pokusila pøedevím porozumìt
revoluèní sebevradì tohoto hnutí,7 Rebecca Moorová popsala hnutí s pouitím
korespondence a dalích odkazù svých
zemøelých pøíbuzných, kteøí byli jeho pøísluníky,8 vyváené svìdectví podala bývalá pøíslunice Svatynì lidu Jeannie Millsová,9 roli en v hnutí popsala Mary McCormick Maagová10 a dalí dílo se soustøeTento èlánek proel recenzním øízením.
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dilo na hnutí v kontextu èernoské spirituality.11 Nejnovìji k tomuto pohledu pøispìl
pozoruhodný dokumentární film Jonestown: The Life and Death of Peoples
Temple (2006), který byl k vidìní i u nás
v rámci festivalu Jeden svìt v roce 2007.
Metafora vymývání mozkù 12 a psychopatologizace Jima Jonese 13 pøesto pøi
vysvìtlování tohoto èinu u veøejnosti vítìzí.
Tyto postoje jsou èásteènì vysvìtlitelné tím,
e náboenství je v západním svìtì obecnì
povaováno za triviální, v podstatì bezvýznamný jev.14 Pro sekularizovanou spoleènost je pak tìké si pøedstavit, e by náboenství mohlo motivovat k dùleitým
a váným èinùm. Není pak dost dobøe moné, aby normální èlovìk byl ochoten pro
náboenství obìtovat cokoli cenného; pokud to uèinil, pøíèinou byla nìjaká patologie nebo alespoò vymytý mozek.
Dalím moným vysvìtlením dehumanizace pøísluníkù Svatynì lidu je nereflektovaný pøedpoklad, e skuteèné náboenství
je nìco dobrého. Pokud tedy náboenská
skupina spáchá nìco zlého, je zøejmé, e
ve skuteènosti nebyla náboenská.15 Její
èiny nebyly - podle tohoto uvaování - motivovány náboensky, nýbr náboenství
slouilo pouze jako jejich zástìrka. Pøísluníci Svatynì lidu tedy nebyli podle tohoto
názoru svéprávní, nýbr byli svedeni psychopatem èi zloèincem, pøípadnì osobou,
je byla obojím zároveò.16
Poprvé na tento populární mechanismus
dehumanizace pøísluníkù Svatynì lidu
a jejich odliení od nás ostatních poukázal religionista David Chidester. Nazval ho
kognitivním odstupem a pøirovnal ho k exorcismu. V úvodu své známé studie17 popsal zpùsoby, jimi se americká spoleènost
distancovala od tragédie v Jonestownu.
Svatynì lidu byla popisována jako ílená,
jako kriminální nebo jako obojí souèasnì.
Chidester rozliil tøi typy kognitivního odstupu. Prvním z nich je psychologický odstup, pøi nìm jsou pøísluníci hnutí i jeho
vùdce spatøováni jako psychicky nemocní
lidé, pøípadnì jako lidé, na nì byla uplatnìna technologie vymývání mozkù. Populární psychologizující vysvìtlení je podle Chidestera nejúèinnìjí strategií kognitivního odstupu: dehumanizací pøísluníkù
násilného hnutí a vytìsnìním násilné události za hranice normality odnímá z vìtinové spoleènosti pocit ohroení, který by
vyvolalo zjitìní, e násilná událost je výð

Dokonèení èlánku je na tøetí stranì
obálky, tj. za stranou 108.

Stále podnìtný osmdesátník

HANS KÜNG
OSMDESÁTILETÝ
Ivan O. tampach

Letos 19. bøezna oslavil osmdesáté narozeniny Hans Küng,
kontroverzní øímskokatolický teolog a po konfliktu s církevními
autoritami významný úèastník a organizátor mezináboenských
vztahù zamìøených na spoleèné etické zásady pro politiku
a hospodáøství.
Hans Küng se narodil v Sursee ve výcarPrvním veøejnì dostupným projevem
ském kantonu Lucern. Studoval katolickou mezináboenských aktivit Hanse Künga
teologii mimo jiné v Øímì a v Paøíi. Diser- byla série publikací sestavených tak, e
taèní práci vìnoval nauce o ospravedlnìní kvalifikovaný odborník na dané náboenu reformovaného teologa Karla Bartha. ství v tematických blocích vdy popsal jeho
Konstatoval v ní, e rozdíly obou vyznání pøesvìdèení, praxi, organizaci a spiritualinejsou fundamentální a neospravedlòují tu a kadou takto koncipovanou kapitolu
rozdìlení církví. Od roku 1960 a do svého Küng doplnil køesanskou odpovìdí, v ní
odchodu na odpoèinek pùsobil na univer- upozornil na shody a rozdíly. Kritici namítazitì v Tübingen v Nìmecku. Na jeho pod- jí, e texty Küngových kolegù, pøedkládané
nìt tam jako jeho kolega nastoupil Joseph jako religionistické, nejsou neutrální a e
Ratzinger, nynìjí pape Benedikt XVI. Ten u pøedem vycházejí vstøíc teologické odpose vak cítil zasaen studentskými bouøe- vìdi. Kritici se domnívají, e Küng mìl
mi roku 1968 a z Tübingen pøeel do Øez- spíe nechat promluvit jednotlivá náboenna. Osudy kolegù se vyvíjeli rozdílnì. Kün- ství prostøednictvím jejich vzdìlaných pøedga jmenoval tehdejí pape Jan XXIII. teo- stavitelù. Nutno vak uznat, e Küngova
logickým poradcem na II. vatikánském kon- iniciativa byla ve své dobì prùlomová.
cilu, který pøinesl významné zmìny v ivotì Küng pøiel s konceptem poctivého vzájemøímskokatolické církve a ovlivnil celek ného poznávání a respektu, ani by muselo
køesanstva i sekulární spoleènost.
hned docházet ke sbliování náboenství.3
Po koncilu se Küng drel jeho linie
Na to pak navazuje, konkrétnì od roku
a rozvíjel jeho reformní mylenky. Jako vý- 1990, projekt Svìtový étos.4 Lze øíci, e
znamné dílo tohoto období mùeme uvést v navazujícím Küngovì pojetí u nemají
do èetiny pøeloené dílo Christ sein (Být zástupci náboenství hledìt jen na sebe, snakøesanem) z r. 1974.1 Postupnì se dostával it se navzájem poznat a prozkoumat spodo konfliktu nejen s církevními konzerva- leèné a rozdílné prvky. Mají se zadívat stejtivci, ale i s biskupy a s Øímem. Konflikt ným smìrem a pokusit se o spoleènou akci.
vyvrcholil brzy po nástupu nového papee Má jim jít o spoleènou slubu lidstvu, konJana Pavla II. a byl symptomem radikální krétnì o spoleènou etickou inspiraci polizmìny církevního kursu. Roku 1979 mu tiky a hospodáøství. Brzy iniciovaná a od
odòali kanonickou misi (oficiální církevní té doby rozvíjená konkrétní mezináboenpovìøení) k výuce teologie. Tübingenská ská sociální angaovanost je Küngovým
(státní) univerzita vak pro svého význam- charakteristickým pøínosem.
Po prozkoumání etických pravidel zaného profesora vytvoøila nové pracovní
místo, kde se mohl uplatnit, a sice tím, e stávaných významnými náboenstvími svìosamostatnila Institut pro ekumenické bá- ta shrnuje ná autor poadavky a výzvy
dání, kde (nezávisle na církevních autori- adresované èinitelùm politiky a hospodáøtách) pùsobil a do odchodu na odpoèinek ství v publikaci vìnované systematicky etiroku 1996 jako øeditel a kde je dodnes uzná- ce v tìchto dvou oblastech. 5 Zvlá oceòuvanou autoritou.2 Od poloviny 80. let se je zlaté pravidlo, které nalézá v normativekumenická orientace profesora Künga roz- ních textech napøíè vyznáními.6 Vedle lidíøila na vztahy køesanství k jiným nábo- ských práv povauje za závazné i univerzálenstvím.
ní lidské povinnosti v politicko-ekonomic-
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Hans Küng.

ké oblasti. Zastává demokratickou a sociální
koncepci. Vdy formuluje vyhrocenì dvì
moná øeení a pak nechává prostor pro
rozumný kompromis mezi údajnými krajnostmi. Vyváenost Küngových sociálnì
etických analýz a návrhù dìlá èest akademickému prostøedí, je solidní, seriózní, inklusivní. Nìkteøí jeho kolegové, napø. Johann Baptist Metz (*1928) a jeho áci v Latinské Americe, jsou v kritice i návrzích radikálnìjí. 7
Pozdìji Hans Küng pøece jen nechal
promluvit i jiná náboenství. Stal se iniciátorem velkých setkání lidí pocházejících
z rùzných náboenských tradic souèasného
svìta. Pro jejich setkání roku 1993 v Chicagu Küng pøipravil návrh závìreèného
textu. Setkání bylo oznaèeno jako Parlament náboenství svìta. Dokument s komentáøi a dalími podrobnostmi vyel
i v èeské verzi. 8 Z Parlamentu se stala trvale
rozvíjená iniciativa.
Úèastníci Parlamentu z roku 1993 se zavázali podporovat kulturu nenásilí a respektu k ivotu, kulturu solidarity a spravedlivého ekonomického øádu, kulturu tolerance a vìrnosti pravdì a kulturu stejných práv
a partnerství muù a en. Lze øíci, e v Chicagu se propojují dva smìry Küngova pùsobení: mezináboenský, kde jde o kultivaci prostoru mezi náboenstvími a jejich
vzájemný respekt, i sociálnì-etický, kde se
náboenství nesbliují v rovinì doktrín, ceremonií èi organizaèních struktur, co by
se muselo právem pokládat za nerealistické,

nýbr ve spoleèné slubì podle sdílených
etických zásad.
Iniciativa Hanse Künga nala trvalé
instituèní zakotvení ve zmínìném akademickém pracoviti tübingenské univerzity
v nìmecké nadaci Weltethos i v pøíbuzných
iniciativách v nìkolika zemích. Mezi nimi
je i èeská nadace Svìtový Étos Centrum
Prokopios pod vedením doc. Karla Flosse,
tomisticky orientovaného a sociálnì angaovaného filosofa, v mládí spjatého s dominikánským øádem, který byl v letech 19961998 senátorem za Èeskou stranu sociálnì
demokratickou. Roku 2006 oslavil osmdesáté narozeniny v plném pracovním nasazení pøedevím pro nadaci se sídlem v Sázavì. Nadace podporuje svými prostorami
a knihovnou studium témat blízkých Küngovì iniciativì a poøádá kadoroènì ji od
roku 1990 letní filosofické koly, jejich
souèástí se mimo pùvodní filosofii záhy
stala i ekumenická, mezináboenská a sociálnì etická tematika. Péèí doc. Flosse
a jeho spolupracovníkù vyly vechny podstatné texty Hanse Künga a jeho okruhu,
na které se zde odvoláváme, také v èeském
jazyce.
Küngova teologická kritika øímskokatolických teologických pozic byla (a dosud
je) radikální.9 Není daleko od protestantské nenáboenské interpretace evangelia.
S kritièností vùèi náboenskému aspektu
køesanství je cesta k jiným náboenstvím
nesnadná. Küng se o ní poctivì pokouí,
i kdy sblíení nejde tak daleko jako u jiných protagonistù dialogu, sdílení a spolupráce náboenství. Tváøí v tváø dramatické
(ekologické, sociální, ekonomické i politické) krizi moderní civilizace pøichází
Hans Küng s lékem v podobì umírnìných
etických doporuèení. Nelze vylouèit, e politici a manaeøi, kteøí na Küngova doporuèení slyí, tuto krizi svými praktickými
rozhodnutími a postupy aspoò lokálnì a doèasnì zmíròují.
n

HANS KÜNG EIGHTY YEARS OLD
This article consists of a short survey of important biographical and bibliographical data related to one of the
greatest contemporary theologians and interfaith activists,
the (now eighty years old) Swiss Catholic theologian Hans
Küng. His contribution to important discussions among
German speaking intellectuals and theologians and also
among religious leaders in the Western world is briefly
summarized and evaluated. His influence on the Czech
intellectual debates (by means of the early translation of
his major works and through the activities of the Czech
branch of the Global Ethos Foundation) is also briefly
documented.

Èeská bibliografie Hanse Künga
(Bez jmen pøípadných spoluautorù,
V. = nakladatelství Vyehrad, Køesanská revue = KR)

Aby svìt uvìøil. Dopisy mladým lidem (pøekl.
neuveden, Øím 1968). - Co znamená být køesanem. 20 tezí ke stejnojmenné knize (pøekl.
neuveden, KR XLVI, 1979). - Otázka po Bohu.
24 tezí k problému Boí existence (pøel. Petr
Hájek, KR IL, 1982). - Svìtový étos. Projekt
(pøel. Karel Floss a Bøetislav Horyna, Archa:
Zlín 1992). - Prohláení k svìtovému étosu.
Deklarace parlamentu svìtových náboenství
(pøel. Klára Osolsobì, CDK 1997). - Køesanství a hinduismus (pøel. Jiøí Hoblík a Duan
Zbavitel, V. 1997). - Køesanství a buddhismus (pøel. tití, V. 1997). - Køesanství
a islám (pøel. Jiøí Hoblík a Lubo Kropáèek,
V. 1998). - Køesanství a náboenství Èíny
(pøel. Jiøí Hoblík a Vladimír Lièák, V. 1999).
- Svìtový étos pro politiku a hospodáøství (pøel.
Karel Floss a Bøetislav Horyna, V. 2000). - Co
je církev? (pøel. Frantiek Matula a Jiøí Hanu,
Cesta 2000).- Být køesanem (pøel. Stanislav
týs, CDK 2000). - Mozart. Stopy transcendence (pøel. Lucy Topoåská, CDK 2002). - Malé
dìjiny katolické církve (pøel. Anna Mikulová,
Barristal & Principal / V. 2005). - Po stopách
svìtových náboenství (pøel. Eva Lajkepová
a Pavel Kolmaèka, CDK 2006). - Vìèný ivot?
(pøel. Ale Urválek, V. 2007). - Krédo (pøel.
Bøetislav Horyna, V. 2007).
Pøipravil Jan tefan.
Poznámky
1 Hans Küng: Být køesanem, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000.
2 Základní informace poskytované jmenovaným institutem on line http://www.uni-tuebingen.de/uni/uoi/.
3 V èeské verzi jde o tyto ètyøi publikace Hans Küng, Heinrich von Stietencron: Køesanství a hinduismus, Praha:
Vyehrad, 1997, tý a Heinz Bechert: Køesanství a buddhismus, tamté, 1997, tý a Josef van Ess: Køesanství
a islám, tamté 1998 a tý a Julia Ching: Køesanství
a náboenství Èíny, tamté 1999; k této sérii pøistupuje
jinak koncipovaná srovnávací studie judaismu, køesanství a islámu, jí napsal Küngùv blízký spolupracovník Karl-Josef Kuschel: Spor o Abrahama: co idy,
køesany a muslimy rozdìluje a co je spojuje, Praha:
Vyehrad, 1997.
4 Jeho první nástin v originále pochází z r. 1990; v èeském
pøekladu ji o dva roky pozdìji Hans Küng: Svìtový étos.
Projekt, Zlín: Archa, 1992 (pøeklad Bøetislav Horyna
a Karel Floss).
5 V èeské verzi Hans Küng: Svìtový étos pro politiku
a hospodáøství, Praha: Vyehrad, 2000.
6 Je pøítomno v normativních textech rùzných náboenství; jeho rùzné formulace se popularizují a nabízejí se
v didakticky pøijatelné podobì kolám. Filosoficky propracovaným znìním zlatého pravidla je Kantùv kategorický imperativ: Jednej jen podle té maximy, od ní
mùe zároveò chtít, aby se stala obecným zákonem, Immanuel Kant: Základy metafyziky mravù, Praha: Svoboda, 1990, s. 84.
7 Johann Baptist Metz: Úvahy o politické teologii, Praha:
ISE, 1994.
8 Hans Küng, Karl-Josef Kuschel: Prohláení k svìtovému
étosu. Deklarace Parlamentu svìtových náboenství,
Brno, CDK, 1997.
9 Pøíkladem takové radikálnì kritické teologie je do èetiny
pøeloený spis Hans Küng: Vìèný ivot? Praha: Vyehrad, 2006 (nìmecký originál 1982).
Doc. ThDr. Ivan O. tampach (*1946) je vedoucím Katedry religionistiky a filosofie na Fakultì filozofické Univerzity Pardubice.
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Poèet èeských pøekladù Zpìvu vzneeného, perly indické duchovní literatury, se blíí dvacítce

BHAGAVADGÍTA
V ÈESKÝCH PØEKLADECH
Josef Sanitrák

Nebo ten, kdo Mne usilovnì hledá ve svém nitru, s láskou Mi oddanì slouí a vechny své
mylenky vìnuje Mnì - ten je se Mnou nejdùvìrnìji spojen. (Bg, VI., 47)
V poslední dobì obohatily èeskou pøekla- lických - poodhrnují vdy nový nebo spíe anských spisù8 a snaili se ideologicky
dovou literaturu hned tøi nové verze Bhaga- dosud málo chápaný význam, resp. sym- a jaksi sebezáchovnì dokázat její mladí
vadgíty. Celkový poèet èeských pøekladù boliku starých verù. Kadý z èeských pøe- pùvod.9
tohoto posvátného spisu hinduismu tak do- kladù má tak svou duchovnì-kulturní his
sáhl minimálnì estnácti,1 vydaných ve více torii i literární opodstatnìní a vechny se Do èeské literatury Bhagavadgíta poprvé
ne dvou desítkách kniních podob.2 To od sebe nìjakým zpùsobem odliují.
pronikla roku 1877 díky Frantiku Èunení zanedbatelný poèet, vezmeme-li navíc
Bhagavadgíta - zkrácenì Gíta nebo Gítá, provi (1821-1882). Tento pøední èeský inv úvahu, e první Èuprùv pøeklad vyel ji té Gítópaniada - je souèástí starího ob- dolog, filozof, pedagog a literát (také vak
pøed 130 lety a napøíklad u sousedù na Slo- sáhlého eposu Mahábhárata,3 do nìj byla politik a kolský reformátor) chápal nábovensku si na ten svùj první museli poèkat dovednì zaèlenìna. Písemnou podobu zís- enství jako veskrze lidské dílo a takto pøia do roku 1997.
kala asi nìkdy ve 2. století pø. n. l. Ve formì stupoval i k Bhagavadgítì, ji pøetlumoèil
Takové mnoství vede k otázce, co nutí ústnì pøedávané tradice èi nám neznámých z latiny.10 Pøesto se jeho Bhagavadgíta statuzemské badatele k stále novým pokusùm textù vak jistì existovala mnohem døíve;4 la nejen poèinem kulturním, ale i duchovní
vypoøádat se s duchovní knihou ze vzdále- odpovídá tomu i její verovaná podoba, je inspirací pro èeské intelektuály a umìlce
ného koutu svìta, odliného i civilizaènì. mìla slouit jednak k snadnìjímu zapa- (Otokara Bøezinu, Julia Zeyera a jiné). VyJednou z odpovìdí je nadèasovost a moud- matování, jednak k udrení pøesné podoby la ve stejném roce dvakrát - samostatnì
rost filozofických textù Bhagavadgíty, ja- a zamezení monosti vkládat nadbyteèná i jako souèást Èuprova obsáhlého vìdeckého díla Uèení staroindické, jeho význam
ko i jejich inspirativnost pro èlovìka èi zavádìjící slova.
Za autora bývá nìkdy oznaèován legen- u vznikání a vyvinování názorù zvlá
rùzných epoch - vèetnì té dnení, i mnoha
kultur - vèetnì té naí. Dalím dùvodem je dární mnich Vjása, ale podle jazykových køesanských a vùbec náboenských. V nìm
potøeba vyloit nauèení Bhagavadgíty vdy rozborù mìla autorù více. Jako esenci in- Bhagavadgítu detailnì uvedl do kontextu
v kontextu dané doby a jejích zlomù, které dické filozofie uznávají dnes Bhagavadgí- Mahábháráty, upaniad (vèetnì pøekladù
- stejnì jako v pøípadì nìkterých textù bib- tu prakticky vechny indické náboenské nìkterých), jako i vzniku indické filozofie
sekty a filosofické koly vycházející a ideje zjeveného bostva vùbec.
z hinduismu;5 mnohé ji chápou jako
Druhý pøeklad, pocházející od Václaupaniadu, kdysi tajnou knihu, odha- va Procházky (1872-1945), zrodila dobová
lující poselství védù, nejstarích in- potøeba pøelomu 19. a 20. století, kdy u nás
dických nauk, vìd o pùvodu a pod- získávaly vliv východní nauky transformované uèením tzv. theosofie.11 lo o tehdy
statì svìta a èlovìka.
Západní vìdce Bhagavadgíta zpo- vítaný, z dneního hlediska vak nikterak
èátku vzruovala svou zdánlivou roz- významný pøeklad nìmecké verze èelního
poruplností. Nìjakou dobu trvalo, ne evropského theosofa Franze Hartmanna,
Západ, vzhlíející arogantnì k jediné ovlivnìný theosofickou interpretací pùvodsprávné a jediné moné pravdì (té ních indických uèení. Zajímavé jsou v nìm
své), pochopil univerzálnost védan- snad jen poznámky pod èarou, poukazující
tické nauky vyznaèující se velkou mí- na podobnost s veri biblickými èi s výroky
rou tolerance k nejrùznìjím duchov- køesanských mystikù.
ním cestám, je si nemusí odporovat,
V pøekladu o 20 let mladím se známá
a dokonce se na své pouti ke shodné- literátka a rovnì theosofka Pavla Matermu cíli vzájemnì podporují. 6 Tak je nová (1858-1923) pokusila o pøevod z verv Bhagavadgítì vedle principù jógy ované anglické verze (není uvedeno jaké);
mono nalézt i vere pøipomína- ten vak nedodruje rýmy ani délku pùvodjící uèení evangelií èi spisy køesan- ních sanskrtských verù. Dnes tento pøeklad
ských autorù.7 Nìkteøí západní bada- pùsobí ponìkud archaicky.
Velice rozíøeným a hojnì èteným se ve
telé z tìchto dùvodù tvrdili, e BhagaAdruna s vozatajem Krnou vjídìjí do bitvy
ve verzi hnutí Hare Krina...
vadgíta je pouhou nápodobou køes- své dobì stal pøeklad Karla Weinfurtera
Tento èlánek proel recenzním øízením.

78

DINGIR 3/200 8

z
(1867-1942), zakladatele èeské mystické
koly a autora specializovaného na tento typ
pøekladové literatury, a to díky srozumitelnosti a hojnému poznámkovému aparátu,
jím Bhagavadgítu poprvé v èeském prostøedí vyloil z hlediska její praktické nauky, popisù jednotlivých druhù jógy a pøíbuznosti s mystikou západní, resp. køesanskou.12
Nejrozíøenìjím a dodnes nejoblíbenìjím je pøevod Rudolfa Janíèka (19041988), støedokolského profesora, pøekladatele z hindtiny, sanskrtu, angliètiny
a panìltiny a specialisty na indickou duchovní literaturu. Byl i jedním ze zakladatelù Kruhu duchovního bratrstva (jedno
z následnických sdruení Weinfurterova
spolku Psyché, zabývajícího se praktickou
mystikou západní i východní), co vedle
odborné prùpravy svìdèí i o jeho vnitøním
zaujetí textem Bhagavadgíty.13
Janíèkùv text vyel celkem ètyøikrát, nepoèítaje dotisky. V prvém pøekladu vychází
z Mukerdího anglické verze (s pøihlédnutím k sanskrtskému originálu) a aè - s výjimkou prvního vydání - bez vysvìtlivek èi poznámek (zato vak s obsáhlým úvodem), je
velmi ètivý, snadno srozumitelný i laikovi
a pøitom velmi hutný a pøesný. Díky tomu
se stal vstupní branou k porozumìní svaté
knize hinduismu pro mnoho zdejích zájemcù a vychází dodnes (poslední dotisk
2007).
Janíèek poøídil i druhý pøeklad, v nìm
ji vycházel naopak ze sanskrtu s pøihlédnutím k anglické Mukerdího verzi. Tento pøeklad spatøil svìtlo svìta roku 1989 v zajímavé podobì (tzv. kolibøík s koenou vazbou v nìkolika barevných mutacích) se stylovými ilustracemi Jaromíra Skøivánka.14
Vzhledem k tomu, e dalí vydání pøevzala pùvodní text z r. 1945, jde dosud o jedinou verzi Janíèkova pøekladu z originálního
jazyka.
Prvý pøeklad pøímo ze sanskrtu zpracovali orientalisté Jan Filipský (*1943)
a Jaroslav Vacek (*1943).15 Kromì zasvìceného úvodu o historii Bhagavadgíty pøipojili i úvodní popis dìje z Mahábháraty,
bohatý poznámkový aparát, výkladový
slovník a výòatky z nejvýznamnìjích komentáøù dvou indických filozofù ankara
a Rámánudy. I tato, odborníky i laiky cenìná a stále ádaná práce, je velmi rozíøená, nebo vyla vysokým nákladem, byla
nedávno vydána potøetí a z vìdeckého hlediska patrnì jetì dlouho nebude pøekonána.

d o m o v a

Po roce 1990 k nám jako první pøipu- kova a verze Bhaktivédanty jsou volnì dotoval pøeklad Bhagavadgíty vydaný nakla- stupné na Internetu. Pouze v elektronické
datelstvím Bhaktivédantova bhaktická tvor- podobì existuje jetì dalí - kninì dosud
ba, vydávajícím spisy hnutí Haré Krna.16 nevydaná - podoba Bhagavadgíty, pùvodJako vìtina spisù tohoto bhakticky vyhra- nì anglický text Svámího Èidbhavánandy,
nìného hnutí vychází i tento z pera jeho do èetiny pøevedený Ruth Hálovou
vùdce Swámího Prabhupády (1896-1977) (*1926); zajímavý je detailním rozvrením
a lze jej tedy jen tìko brát za vestrannì spisu dle jednotlivých druhù jógy. Dalí inhodnotící nebo dokonce kriticky objektivní ternetovou zajímavostí je monost posledílo, by jde o autora indického. Jedná se chu textu Bhagavadgíty v originále na stránnicménì o práci zajímavou, je vedle ko- kách vainava.cz (viz seznam pøekladù).
mentáøù nabízí i pùvodní sanskrtské texty,
Soukromì vydal svou vlastní Bhagajejich pøepis do latinského písma, èeské vadgítu Josef Fric (*1967); vycházel pøipøeklady a výklady odborných pojmù. Ko- tom z upraveného pøekladu Filipského
mentáøe zde co do mnoství mnohonásob- a Vacka, komentovaného z hlediska osobnì pøevyují text pùvodního díla; i z toho ních zkueností praktického jogína získadùvodu je kniha pro laika obtínì ètivá ných v Indii a ovlivnìných pøedevím uèea spíe mùe poslouit badatelùm k vyhle- ním Rámana Maháriiho. Komentáøe Fridávání a studiu jednotlivých verù a snaze covy, aè zjevnì vyznavaèské, jsou prosty
uchopit je z rùzných úhlù pohledu. Pøeklad ideologizace, hovoøí výstiným a srozumiknihy z anglické verze s velikou peèlivostí telným jazykem dneního èlovìka, který se
pøipravil autor pod pseudonymem Svato- jako kadý z nás potýká s problémy souèasné doby, a jsou tak aktuální a pochopitelné
slava Zboná.17
Jako soukromý studijní materiál vyda- i málo pouèenému ètenáøi. Svým zpùsobem
la Bhagavadgítu èesky i Kulturní asociace jde o pojetí mimoøádné, nebo dokladá, jak
Nová Akropolis, jakýsi neoficiální nástup- konkrétnì Bhagavadgíta mùe oslovit dnece pùvodní Theosofické spoleènosti. Jde ního èlovìka a vést ho na cestì duchovního
o drobnou tøiadvacetistránkovou brourku vývoje. Dle autora práce vznikla za jeho
bez uvedeného pøekladatele s poznámkou pobytu pod posvátnou horou Arunáèalou
a je rovnì dostupná volnì na Internetu.
èásteènì pøeloeno ze sanskrtu.
Nikoliv pøímo pøekladem, ale - jak titul
Mnohými nepovimnuta vyla novodobì v Ájurvédském centru Santó verovaná naznaèuje - spíe studií o Bhagavadgítì je
verze Bhagavadgíty, jejím pùvodcem je vynikající práce Miloslavy Mrnutíkové
Svetislav Kostiè (*1951). 18 Pøekladatel se (*1956)19 Bhagavadgítá a její cesty k Bohu,
snaí dodret formu verù vèetnì jejich met- vydaná letos v dotisku (první vydání 2000)
rických hodnot, sleduje pøitom indickou Centrem volného èasu Luánky v Brnì.
isosylabickou osmislabiènou a jedenáctislabiènou strukturu vere.
Z tohoto hlediska jde
pravdìpodobnì o dosud
nejlepí pokus pøiblíit
se pùvodní podobì textu; jak vak autor v úvodu pøiznává, v jeho verzi se vyskytují archaismy a ménì obvyklá slova, místy ponechává
i pùvodní sanskrtské výrazy s odùvodnìním, e
je vysvìtluje samotný
kontext vyprávìní, co
mùe být pro ménì obeznámeného ètenáøe pøekákou k dokonalému
pochopení smyslu.
K dosud uvedeným
pøekladùm je vhodné
...a èeská podoba tého v symbolickém pojetí J. Skøivánka.
doplnit, e verze JaníèTento èlánek proel recenzním øízením.
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Jedná se o jeden z nejpodhodnì tím, kdo má právo
robnìjích a nejpeèlivìjích
tento spis vykládat, a je
rozborù praktické nauky
také schopen ho vyloit
Bhagavadgíty, podaný z hlezpùsobem, jakému porodiska jednotlivých druhù
zumí i dnení západní ètejógy, avak odhalující i její
náø. Pro nás je dùleité i to,
symboliku a v neposlední
e Rádhakrinan byl moøadì vysvìtlující mnohé innoteistou, nebo vìøil v Bodické termíny, dùleité
ha. Zajímavé je dále srovpro pochopení spisu. Tato
nání jeho výkladu s prvým
kníeèka mùe být skvìlou
èeským výkladem Weinpomocí pro ty, kdo chtìjí
furterovým, jemu se poBhagavadgítu uchopit i jinak
dobá nejen formou, ale
ne jako kulturní a filosoi stylem a obsahem. PøePrvní èeská Èuprova Bhafický spis, ale té jako uèebklad tohoto díla do èetigavadgíta z roku 1877.
nici (kterou Bhagavadgíta
ny zajistil rovnì speciaskuteènì je). Pro ty, kdo nelista na tento druh literavlastní výkladovou verzi
tury Rudolf Skarnitzl
Weinfurterovu, mùe výteè(*1925). Tomu, kdo se
nì poslouit jako doplnìk
chce ponoøit skuteènì do
napø. pøekladu Janíèkova.
hloubky Bhagavadgíty, ho
Koneènì se dostáváme
nelze ne doporuèit.
ke tøem nejaktuálnìjím verNejnovìjí pøeklad,
zím. V prvé z nich, vydané
vydaný letos èeskobudìnakladatelstvím Pragma,
jovickým Centrem Spirádríme v rukou Bhagavadgíla (za pomoci nakladateltu pøebásnìnou americkým
ství Dauphin) v podobì
spisovatelem Christopherem
snadno pøehlédnutelné
Isherwoodem (1904-1986)20
brourky a nákladem pouza pomoci nìkolika jeho inhých 300 výtiskù, je pokudických uèitelù do jednosem o co nejblií pøevod
Obálka oblíbeného ilustrátora Václava Èutty
duchého a souèasného jazyz hlediska básnického: je
(1878-1934) k vydání
ka (zèásti próza, z èásti ver- stejnì jako sanskrtský
Bhagavadgíty u Zmatlíka
e), jen má spis pøiblíit co
originál - psán formou
a Palièky z r. 1926.
nejirímu okruhu ètenáøù
osmislabièných ètyøverí,
(pøeklad Jana lábková). To je úkol nad- které se vak rýmují jen obèas a nepravidelmíru obtíný, vezmeme-li v úvahu hutnost nì. Místo jména autora pøekladu kniha
nauky, obsaené v pùvodním textu. Vzniká uvádí, e jde o pøeklady abertamské
tak text spíe interpretaèní, co Isherwood z Archívu AAA, 22 které vznikaly bìhem
doznává v úvodu knihy. Ètenáøi pøekladu 20 let kontemplativního zpùsobu ivota
Janíèkova zøejmì budou jeho verzi upøed- o samotì v horách, v hlubokém soustøedìní
nostòovat pøed tímto ponìkud volnìjím na duchovní sdìlení textù, v inspirovaných
a populárním, k základnímu pochopení proudech shùry. Ve Slovì na úvod se
spisu vak leckomu mùe poslouit podo- autorka vyznává z vnitøního pohnutí k této
bnì jako pøeklady jiné. Kniha je doplnìna práci na pokyn rovnì neuvedeného Misesejí o vlivu Bhagavadgíty na Gándhího tra, k jeho 100. výroèí narození kníeèka
a doslovem filozofa Aldouse Huxleyho vychází.23 Tuto verzi Bhagavadgíty tak lze
(1894-1963) o Bhagavadgítì jako souèásti oznaèit spíe za meditaèní ne odborný
jeho filosofie vìènosti.
text. Pøeklady jmen a dalích reálií jsou
Velice zajímavým a dùleitým poèinem pøevzaty od Filipského a Vacka.
je vydání Bhagavadgíty praským nakla
datelstvím Onyx. Jde o pøeklad komento- Samotný fakt, e èetina patøí mezi indované anglické verze z pera indického auto- evropské jazyky, naznaèuje, e pøedkové
ra, jím není nikdo jiný ne Sarvepalli Rád- naeho národa byli kdysi s indickým zpùhakrinan (1888-1975), autor svìtovì pro- sobem mylení spjati moná více, ne dnes
slulé a i u nás vydané práce o indické filo- tuíme. Kadopádnì znát základní duchovsofii.21 Jako nìkdejí indický prezident, pro- ní spisy lidstva by mìlo patøit ke kulturní
fesor filosofie na Oxfordu a èelní pøedstavi- vybavenosti èlovìka dneního globalizovatel novovédantismu je Rádhakrinan roz- ného svìta stejnì, ba více, ne znát tøeba

poslední snímky z Marsu. Urèitì by pak
více porozumìl i svému dneku. e se Èei,
ijící na køiovatce kultur, o toto snaí, je
patrné.

n

Poznámky
1 Pøeklad Janíèkùv vyel navíc ve dvou verzích.
2 Dalí verze existují v elektronické formì na Internetu
(viz tabulka pøekladù).
3 Bhagavadgíta je souèástí esté z osmnácti knih Mahábháraty (èást Bhíma Parva, kapitoly 23-40). Indická tradice datuje boje zmiòované v Mahábháratì do r. 3102
pø. n. l. (viz napø. D. Zbavitel: Starovìká Indie, Praha
1985, str. 40-70), co ovem nekoresponduje s archeologickými nálezy ani s dalí védskou literaturou. Boje
o severní Indii mezi pùvodními obyvateli a koèovnými
indoevropskými kmeny probíhaly snad kolem r. 2000
pø. n. l., moná jetì o 500 let pozdìji (viz napø. kolektiv: Bohové z lotosovýma oèima, Praha 1986, str. 7-14).
K rozhodující bitvì mìlo dojít na lokalitì zvané Kurukétram (pole Kuruovcù) poblí dneního Dillí.
4 Pøedpokládaná pùvodní verze vìdci oznaèovaná jako
Urgíta. Podle Rádhakrinana pøedcházela vzniku indických filosofických systémù; spadala by tak asi do 5. st.
pø. n. l. (viz napø. Filipský a Vacek: Bhagavadgíta, Praha 1976, str. 7-34). Podobný názor dokladuje i Èupr na
domnìnce, e autor Gíty musel ít po vzniku upaniad,
na nì poukazuje, a naopak pøed vznikem buddhismu,
který by jinak nemohl pominout (Uèení staroindické,
dílu druhého èást prvá, str. 275).
5 Pùvodnì byla Gíta svatou knihou vinuistické sekty bhágavatù.
6 Tato okolnost souvisí kromì jiného i s kastovním systémem, v nìm jsou pøísluníkùm jedné spoleèenské tøídy zakazovány praktiky, povolené jiným. Mnohá nauèení Bhagavadgíty je mono vyloit tak, e kadý má plnit
povinnosti svého stavu a tím dojde k vykoupení (viz
V. Lesný: Indie a Indové. Pou staletími, Praha 1931,
str. 108-117).
7 V této souvislosti se uvádí napø. Kempenského Následování Krista, které je z jógického hlediska typickou
ukázkou køesanské bhaktijógy. Celá øada jeho výrokù
pøipomíná i samotnou Bhagavadgítu. U mnohých výrokù, pokud by stály samy o sobì, lze stìí rozeznat,
ze kterého z tìchto zdrojù vlastnì pocházejí. Srovnání
viz napø. Weinfurterovy komentáøe in: Tomá z Kempenu: Ètyry knihy o následování Krista (Praha 1931)
a dalí jeho spisy.
8 Dalí provokativní podobnosti: ústøední postava Bhagavadgíty Krina je avatár, Bùh vtìlený v èlovìka (takových avatárù zná vak indická mytologie více, nìkolik
jich bylo ji pøed Krinou); historický Krina (viz napø.:
Èupr: Uèení staroindické II., str. 276 a dále) il kolem
r. 1000 pø.n.l. (vzhledem k této dataci je vak nemoné
jeho existenci vìrohodnì doloit) v místì zvaném Madhu, kde se zdroval mezi pastýøi, vyèítal knìím jejich
omyly, prohlaoval, e kadý èlovìk je povolán k vykoupení; zamítal obøady a upøednostòoval princip osobního
vztahu k Bohu (prostøednictvím koncentrace); za své reformátorské aktivity byl pronásledován a proklat ípem;
podle legend jeho narození pøedcházelo zabíjení neviòátek, nebo králi Kamsovi bylo prorokováno, e bude
Krnou poraen; doprovázely ho astronomické úkazy
a nebeská hudba; ke kolébce pøili hvìzdáøi a proroci,
aby mu vystavili horoskop, avak pøemoeni jeho záøí
klesli na kolena a klanìli se mu; veøejnì zaèal pùsobit
ve vìku tøiceti let, konal zázraky, køísil mrtvé; a skonèí
ná vìk temna, zvaný Kalijuga, zjeví se opìt na bílém
koni s plamenným meèem a jeho pøíchodem zaène zlatý
vìk Satyja-juga. Mahábhárata dále prorokuje pøíchod
avatára narozeného z panny atd. atp. Legendy podobné
tìmto se vak objevují i v mytologii øecké, perské, egyptské apod.
9 O pokusech takto pohlíet na Bhagavadgítu viz Lesný:
Indie a Indové (Praha 1931), kap. Epické básnictví:
Mahábháratam a Rámájanam, Èupr: Uèení staroindické
(Praha 1877), kap. Úvod v Bhagavadgítu, Weinfurter:
Bhagavadgíta (Praha 1926), pøedmluva i poznámky
v textu, dále v angliètinì Dr. F. Lorinser: Bhagavad-Gita
(1869), který v úvodu ke svému pøekladu doslova tvrdí,

Tento èlánek proel recenzním øízením.
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e podobnosti s Novým Zákonem jsou èetné a zøejmé,
a e jej tedy autor Bhagavadgíty musel znát, stejnì
jako díla køesanských Otcù. Dnes ji tìchto srovnávacích studií existuje celá øada.
První evropský pøeklad do angliètiny pochází od Charlese Wilkinse z r. 1785. Následoval pøeklad francouzský,
ruský, nìmecký a r. 1823 latinský od A. W. Schlegela.
Èupr ke svému pøekladu pouil Schlegelovy verze vydané r. 1846.
Míníme zde theosofii H. P. Blavatské (1831-1891).
Weinfurterùv komentovaný pøeklad èerpá z anglické
verze zpracované M. M. Èaterdím a vydané r. 1887.
Janíèkùv pøeklad je podle vlastních slov autora výsledkem jeho dvacetiletého studia Indie, její kultury, náboenství a jazykù. Pøeloil i sbírky verù z upaniad
a dalích posvátných staroindických textù, ivotopisy
Buddhy a Rámakriny a mnoství beletristických dìl
svìtoznámého indického spisovatele Dhana Gópala Mukerdího. S tím byl v písemném styku a Mukerdí byl
i jeho rádcem pøi práci na pøekladu Gíty.
Zkrácená verze tohoto textu byla r. 1989 scénicky uvedena na jeviti Lyry Pragensis v Praze.
PhDr. Jan Filipský CSc. pracuje v Orientálním ústavu
AV ÈR. Mj. absolvoval dlouhodobé pobyty v jiní Asii,
pøednáel na FF UK èi na Brockovì universitì v kanadském Ontariu (Brock University, St. Catherines, Ontario); PhDr. Jaroslav Vacek CSc. je øeditelem Ústavu
jiní a centrální Asie pøi FF UK.
Objevil se ve dvou verzích; poprvé v kapesní podobì
s koenkovou vazbou, podruhé v dnes bìnì dostupném
velkém vydání v laminované vazbì.
Pseudonym Jana Turiji Kempeho (*1952; nìkdejí Turija-das, jeden z prvních èeských oddaných - rozumìj
Krnovi - a zakladatel Krnova dvora; dnes zemìdìlský
podnikatel).
Svetislav Kostiè, pùvodem Srb, je uèitelem hindtiny
a sanskrtu a pracovník Indologického ústavu FF UK.
Miloslava Mrnutíková studovala sanskrt u prof. Dr. D.
Zbavitele DrSc; jógu studovala v Indii u svámího Gítánandy, od nìho pøijala jméno Sávitrí Déví. Pøeloila
jeho stìejní dílo Jóga krok za krokem (první vydání
vlastním nákladem 1995, druhé vydání Dobra a Fontána, Praha 1999).
Christopher Isherwood, angloamerický spisovatel; spoleènì s indickým uèitelem Prabhavanandou sepsal napø.
ivotopisnou knihu Ramakrishna and His Disciples (Rámakrina a jeho uèedníci).
S. Rádhakrinan (u nás døíve Sarvapalli): Indická filosofie (ÈSAV, Praha 1961-1962).
Abertamy jsou krunohorskou obcí, leící nedaleko
Nejdku pod Pleivcem.
Aè v knize výslovnì neuvedeno, obeznámený ètenáø
z dalích údajù snadno vyvodí, e oním Mistrem je èeský
guru Kvìtoslav Minaøík (1908-1974), odchovanec tzv.
weinfurterovské koly, zamìøený vak více na buddhismus; autor zhruba dvou desítek knih a komentovaných
pøekladù.

BHAGAVAD-GITA IN CZECH VERSIONS
Czech versions of the most famous Hindu holy script
Bhagavad-Gita have reached the number of sixteen; the
first of them was prepared by Frantiek Èupr and released
130 years ago in 1877. Since then Gita has become an
inspiration for numerous Czech artists and intellectuals
and influenced many people looking for spiritual life both
individually and in various organizations and spiritual
societies. The most popular version translated by Rudolf
Janíèek has been released six times (including two reprints) and the scientific translation compiled by Jan Filipovský and Jaroslav Vacek has been published three
times. Furthermore there are other versions prepared by
spiritually oriented people from different points of view
(theosophical, mystical, yogic) and translations of commented versions prepared by Indian authors such as
S. Prabdhupada or S. Radhakrishnan.
Josef Sanitrák (*1960), nezávislý publicista, výkonný
redaktor Køesanské revue.

d o m o v a

BHAGAVADGÍTA V ÈESKÝCH VYDÁNÍCH
Bhagavadgita. Uèení pantheistické boha zjeveného. Staroindická náboenská
kniha sloená dávno pøed narozením Kristovým. Vysvìtlil a vydal Frant. Èupr.
(pøeklad z latiny, v komisi F. Urbánka, Praha 1877; té in: F. Èupr: Uèení staroindické,
vydal Fr. A. Urbánek, Praha 1874-1877).
Bhagavad Gita èili vzneená píseò o nesmrtelnosti (pøeklad z nìmèiny Václav
Procházka, vydal Alois Koch, Král.Vinohrady 1900).
Bhagavad-Gítá (pøeklad z angliètiny Pavla Maternová, I. vydání Cyrill M. Höschl,
Klatovy-Praha 1920; II. vydání Klub jogínù, Èeské Budìjovice 1968).
Bhagavad-Gita. Píseò o boství èili nauka o boském bytí a nesmrtelnosti (pøeklad z angliètiny a komentáøe Karel Weinfurter, obálka Václav Èutta, Zmatlík a Palièka, Praha, I. vydání 1926; II. vydání 1935).
Bhagavad Gítá - Píseò nebes (vydal Kruh duchovního bratrstva, bez data - asi druhá
polovina 40. let, bez uvedení autora, jedná se o rozbor prvních esti kapitol Bhagavadgíty na 131 stranách).
Bhagavadgíta neboli Zpìv Vzneeného (pøeklad z angliètiny a sanskrtu Rudolf Janíèek, I. a II. vydání Jaroslav Jiránek, døevoryty Karel tika, elezný Brod 1945;
III. pøepracované vydání (ze sanskrtu) Lyra Pragensis, ilustrace Jaromír Skøivánek,
Praha, 1989; IV. vydání (pùv. pøeklad z r. 1945) Santal, ilustrace Václava Císaøovská,
Liberec 1995, dotisk 1998, 2007).
Bhagavadgíta. Zpìv Vzneeného (pøeklad ze sanskrtu Jan Filipský a Jaroslav Vacek,
I. vydání Odeon (Edice ivá díla minulosti, sv. 80.), obálka a vazba Zdenìk Sklenáø,
Praha 1976; II. vydání Votobia, Praha 2000; III. revidované vydání in: Základní texty
východních náboenství I. Hinduismus, 1. vyd. Argo, Praha 2007).
Bhagavadgíta. Edice Uèební text ke Kursu srovnávací filosofie Východu a Západu
(èást. pøel. ze sanskrtu, Nová Akropolis, Praha 1996).
Bhagavadgíta taková, jaká je (komentáøe Swámí Prabhupáda, pøeklad z nìmèiny
Svatoslava Zboná, Bhaktivédantova Bhaktická Tvorba, I. i II. vydání b. d.).
Bhagavadgíta neboli Zpìvy o Vzneeném (pøeklad ze sanskrtu Svetislav Kostiè, Ájurvédské centrum Santó, Praha 1998).
Míla Mrnutíková: Bhagavadgítá a její cesty k Bohu (Centrum volného èasu Luánky v nakl. Pavel Køepela, obálka Pavel Køepela, Brno 2000, dotisk 2008).
Bhagavadgíta. Píseò vzneeného s úctou opsal a rùznými mylenkami doprovodil
Josef Fric (vl. nákl. Josef Fric, Ledèice 2003).
Zpìv Vzneeného Bhagavadgíta (pøebásnili Swámí Prabhavananda a Christopher
Isherwood, pøeklad z angliètiny Jana lábková, doslov Aldous Huxley, Pragma, Praha
2007).
Bhagavadgíta (komentáøe Sarvepalli Rádhakrishnan, pøeklad z angliètiny Rudolf Skarnitzl, Onyx, Praha 2007).
Bhagavadgíta (pøeklad vyuívající nìkolika zdrojù, autor neuveden, Dauphin a Centrum Spirála, Èeské Budìjovice 2008).
BHAGAVADGÍTA VE SLOVENTINÌ
Bhagavadgíta - rozhovor Boha s èlovekom (pøeklad z rùzných pramenù a poznámky Milan Poláek, HEVI, Bratislava 1997).
BHAGAVADGÍTA NA INTERNETU
verze R. Hálové podle Svámího Èidbhavánandy: http://www.volny.cz/bhagavad-gita/
verze R. Janíèka: http://osviceni.unas.cz/texty/bhagavadgita.html
verze J. Frice: http://www.svetmysli.net/img/kniha2.pdf
verze Swámího Prabhupády: http://www.mystika.cz/nabozentsvi/hinduismus/
hindu-Bhagavad-gita.htm
zvuková verze Bhagavadgíty v originále: http://www.vaisnava.cz/hudba.html
Josef Sanitrák
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Kauza Rodová kola na Slovensku

KOLA
BUDÚCNOSTI
Ivana kodová

Spoluúèastníkmi príbehu Rodovej koly sme sa stali v naom
Centre prevencie v oblasti siekt - Integra v máji 2007, keï sa
na nás obrátila pani s obavami o vzdelávanie svojej vnuèky.
Od septembra 2007 mala chodi do súkromného gymnázia
v Hnilèíku. Následne mali iaci odís do alternatívnej Rodovej
koly èetinina v Tekose v Rusku. Pani uviedla aj webové
stránky ako zdroje svojich obáv. iadala nás o pomoc, nako¾ko
jej zo kolskej inpekcie odpovedali, e vzh¾adom k skutoènosti, e Súkromné gymnázium v Hnilèíku má zaèa svoju prevádzku a 1. 9. 2007, kolská inpekcia zatia¾ nemá k dispozícii
priame poznatky a informácie o tejto kole.
Keïe sme nemali ani my iadne poznatky,
Boli tu aj fotografie z pracovnej návtepretudovali sme si najprv uvádzané stránky vy skupiny pani Trochtovej spoloène s prof.
http://www.rodovaskola.sk/aktuality.htm a PhDr. Mironom Zelinom, DrSc., v èetiniwww.anastasia.sk (stránky u v pôvodnej novej kole v Tekose v apríli 2007. My len
podobe nenájdete - po medializácii sa ocit- doplníme, e tento pán (budúci gestor) je
li v rekontrukcii). Tu bopredsedom Rady pre rela v oznamoch skutoène
gionálne kolstvo, èo je
16. 3. 2007 zverejnená inporadný orgán Ministerstformácia o zriadení Prvej
va kolstva SR, a je gesRodovej koly na Sloventorom viacerých kolsku.
ských alternatívnych exNali sme aj podrobperimentov Slovensku.
nejí oznam: MinisterPri h¾adaní ïalích instvo kolstva SR v Bratisformácií o èetininovi
lave zaradilo do siete kôl
(*1944), jeho pedagogike
a kolských zariadení Súa prepojení na Anastasiu
Imelda Trochtová.
kromnú kolu v Hnilèíku sme sa sústredili predoFoto: Jozef T. Schön.
Bindte è. 20, so zaèiatkom
vetkým na kritické zdroprevádzky od 1. 9. 2007, v ktorej sa bude je. Nekritických a obdivných bolo na stránvzdeláva a vychováva pod¾a pedagogic- kach Anastasie a Rodovej koly mnostvo.
kých princípov Michaila Petrovièa èetiNa internetovej stránke moskovského
nina. Okrem toho sa v kole bude realizova Centra pre túdium náboenstiev a siekt
experimentálne overovanie jeho pedago- sme nali èlánok Alexeja Kasatkinova. Pogických princípov pod vedením prof. PhDr. pisuje celú históriu vzniku èetininových
Mirona Zelinu, DrSc., riadite¾a Ústavu experimentov (1974, 1986, 1988) a po ich
humanitných túdií pri PdF UK v Bratis- postupný rozklad a zákaz pre neuspokojivé
lave a to znamená, e kola bude fungova výsledky a nespokojnos rodièov. Proces
ako experimentálna kola. ... Naa kola si údajne vdy sprevádzali kandály. Zaujímateda kladie za cie¾ vychova z detí harmo- vé je, e napriek týmto neúspechom a iadnicky rozvinuté osobnosti. Naviac - máme nej publikaènej vedeckej èinnosti získal
aj iný dôleitý zámer!!! kolské systémy èetinin v roku 1991 titul akademik Ruskej
naej civilizácie nutne potrebujú zmenu... Akadémie vzdelávania. V roku 1994 sa
Preto by sme chceli kadoroène s celou èetinin odèlenil od svojho prebiehajúcekolou absolvova tudijný pobyt priamo ho experimentu so skupinou verných naslev Tekose, v jeho kole.
dovníkov, ktorí v òom videli Uèite¾a,
Mgr. Imelda Trochtová, PhD., odovzdávajúceho kozmické informácie.
zriaïovate¾ koly Kadé jeho slovo alebo mylienku chápali
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ako objav kozmického rozumu. Tento
krok bol tie pre vetkých neoèakávaný,
a nasledujúce odèlenenie od experimentálnej koly, ktorá u predtým bola oddelená
od veobecnovzdelávacej, bolo sprevádzané
kandálmi, vydieraním a hrozbami zo strany èetinina.1 Takto vznikla v osade Tekos pri meste Gelendik èetininova kola
s oficiálnym statusom tátnej vzdelávacej
intitúcie. Pôsobia tu dodnes, ale preli na
samofinancovanie.
Overovali sme si pravdivos informácií
u riadite¾a Centra, profesora Alexandra
Dvorkina. V odpovedi zo dòa 31. 5. 2007
uviedol, e pán Sèetinin je faloný akademik, ktorý nemá vzdelanie pre pedagogické
aktivity. Jeho kola je èasou náboenstva
Anastasii. Pán Dvorkin tie uviedol, e vo
svojom centre majú mnoho saností kvôli
náboenskému zneuívaniu dietí a e dúfa,
e èetininova kola nebude na Slovensku
povolená.
èetininova internátna kola sídli v uzatvorenom areáli a je charakteristická formou
uèenia vo vekovo nehomogénnych malých
skupinách iakov vo veku 9 -16 rokov (osobitne dievèatá a chlapci). Vyuèuje sa celý
týdeò od rána do
veèera s obedòajou prestávkou.
Prázdniny sú len
na Vianoce a v lete. Reim dòa je
prísne organizovaný a relaxom
má by striedanie
èinností - najmä
uèenie a práca .
Vladimír Megre.
O celú prevádzku
Foto: Internet.
koly sa iaci starajú sami pod dozorom uèite¾ov (upratovanie, varenie, administratívne práce, kompletná výstavba areálu, údrba, stráenie
koly, asistencia èetininovi atd).
Obsah uèiva ilustruje tvrdenie, e Zem
bola zasiahnutá meteoritom a jej póly sa
oddelili. Preto má tri póly: magnetický, astrálny (duchovný) a geofrafický. Sama pani
Trochtová hovorí, e to, èo sa u nás povauje za ezoterickú literatúru, tam je obsahom fyziky.2
Pod¾a odbornej analýzy Ústavu pre
vzahy tátu a cirkví v Bratislave sú deti
vedené v úcte k tradíciám, predkom a svojmu národu. Uèivo sa preberá v blokoch, aby
sa nepreruoval mylienkový tok. iaci
v téme postupujú v dvoch fázach - nejprv
tudentská fáza alebo laboratórium, v ktorej
si sami pod doh¾adom uèite¾a pripravujú
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skriptá. Najlepí potom uèia spoluiakov vo no-umelecké texty,
fáze zahåbenia sa. Takýmto týlom si uro- ktoré môeme zarabia iaci maturitu za rok namiesto tyroch. di do oblasti vedecPotom môu pokraèova v túdiu na vy- kej fantastiky.4
sokých kolách. Prevauje holistický príZistené skutoèstup, èo znamená, e nemono odde¾ova ností v nás vyvolali
ivot jedného organizmu od ivota celku pochybnosti, preto
(iného organizmu) a závislosti od neho. sme sa rozhodli poPovaujú napríklad za samozrejmos, e da podnet na komZem je ivý organizmus a uèia sa o dvoch petentné orgány:5
teóriách jej dýchania: Pod¾a kritikov je
17. 6. 2007 iaèetininova kola uzatvorený totalitný sys- dos na Ministerstvo
tém (stráený kozákmi). Vetky informácie, kolstva o preetrenie
Rodová kola v Hnilèíku.
Foto: Jozef T. Schön.
ktoré sa majú dosta z vonkajieho pro- experimentálneho
stredia k tudentom, uèite¾ a jeho najbliie overovania pedagogiky M. P. èetinina,
V auguste 2008 sme na kolskej inokolie filtruje. Televízor a rádio sú zakázané v súkromnom osemroènom gymnáziu Hnil- pekcii zistili, e v septembri t. r. je v uveako zdroj odpadu. Knihy, noviny a èasopisy èík - Bindt, ktorého zriaïovate¾kou je Mgr. denej kole plánovaná následná inpekcia
môu èíta len po osobnom schválení èe- Imelda Trochtová, PhD.
zameraná na kontrolu stavu odstránenia
tininom. Pod¾a bývalých tudentov sa listy
15. 8. 2007 sme dostali odpoveï nedostatkov zistených v k.r. 2007/2008.
pred odoslaním adresátovi kontrolujú a te- z Ministerstva kolstva SR, e rozhodnutie Pod¾a platných zákonov SR môe hlavný
lefonické hovory nahrávajú a odpoèúvajú. o zaradení súkromného gymnázia do siete kolský inpektor predloi ministerstvu
Stretnutia sú prísne èasovo ohranièené kôl vydali 8. 12. 2006 len pre odbor gym- kolstva iados na vyradenie zo siete kôl,
a nesmú prekroèi stanovený termín. èeti- názium. Zriaïovate¾ka doruèila následne ak zistí závané nedostatky v kvalite výnin kontroluje aj oblas osobných vzahov. a 30. 4. 2007 iados o schválenie návrhu chovno-vzdelávaciej èinnosti. Závané nePodporuje sa uzatváranie sobáov medzi na experimentálne overovanie pedagogiky dostatky u zistené boli a termín na odstrátudentmi koly. Odchod zo koly sa pova- M. P. èetinina. Proces schva¾ovania nenie dávno preiel.
uje za zradu uèite¾a.3
v auguste ete nebol ukonèený.
V októbri 2008 budeme iada inpektetininova kola je prepo6. 10. 2007 sme poiadali ciu o výsledky kontroly.
jená s hnutím Anastasia. Anastátnu kolskú inpekciu
Ak ste èítali pozorne, urèite ste si vimtasia je údajne krásna mladá
o preetrenie úrovne výcho- li, e celý proces vzniku novej koly buena ijúca v pustej tajge. Má
vy a vzdelávania v súkrom- dúcnosti sprevádzalo zahmlievanie, polonom gymnáziu Hnilèík - pravdy, zmeny internetových stránok, poneuverite¾né schopnosti - predBindt. Zistili sme toti, e na- ruovanie predpisov, dokonca poruenie
vída budúcnos, môe ju mepriek neschváleniu experi- zákona. O spornom obsahu vzdelávania u
ni, lieèi vetky choroby, prementu iaci v septembri od- ani nehovoriac. Miron Zelina sa po mediamiestòuje sa v èase aj priestore.
cestovali na tri mesiace do lizácii ku gestorstvu nepriznával a nevidel
Nala príèiny aj rieenie vetèetininovej koly v Tekose. iadne sporné veci okolo koly.
kých problémov ivota. Dikto7. 11. 2007 inpekcia
vala ich podnikate¾ovi VladiDomnievame sa, e budova nieèo noAnastasia.
mírovi Puzakovovi (*1950) pri
kontatovala,
e
naa
savé,
kde
sa majú iaci vychováva v duchu
Foto: Internet.
jeho pobyte v tajge. On, zasinos je opodstatnená. V ob- pôvodných morálnych hodnôt, so vzahom
ahnutý týmto poznaním, preiel transfor- jekte sú nevyhovujúce podmienky pre vý- k prírode, k èloveku, k ivotu na nemorálmáciou a zaèal mylienky Anastasie zapiso- chovu a vzdelávanie a kola zaèala èinnos nom a protiprávnom správaní nemôe by
va a vydáva (od roku 1996) pod pseu- v rozpore so zriaïovacou listinou ako in- dobrým základom pre stavbu koly budúcdonymom Vladimír Megre. Èitatelia tých- ternátna. Niektorí iaci boli na kolu prijatí nosti, èi u sa to volá tetininova, Rodová,
to kníh o Anastasii vak Megremu bezvý- v rozpore s legislatívou. Uloili riadite¾ke Anastasia alebo akoko¾vek inak...
hradne veria a zakladajú si Kluby priate¾ov koly RNDr. Tatiane Vojèíkovej odstráni
n
Anastasie. Zabezpeèujú preklady, distribú- vetky zistené nedostatky do 30. 11. 2007. Poznámky
1 Pozri http://www.iriney.ru/sects/teacher/index.htm, preciu, snaia sa o realizáciu rodových osád,
17. 2. 2008 sme chceli vedie od kolklad èlánku je na adrese http://www.slovanet.sk/integra/
index.htm.
organizujú pobyty u èetinina apod.
skej inpekcie, èi dolo v kole k náprave
2 Eva Orbanová: kolská rodová alternatíva, Rozmer
Zdá sa, e tento obdiv nezníil ani fakt, vetkých nedostatkov.
3/2007, str. 3-7. Ïalie podrobnosti o uèení Anastasie
e v máji 2001 prehral Megre súd v Sankt
20. 3. 2007 nás inpekcia informovala,
a tetininovej pedagogike: Ján afin: Kult zvodnej Anastázie, Rozmer 4/2007, str. 23-27.
Peterburgu. Jedna z obdivovateliek Anas- e riadite¾om sa stal Ing. Trochta. Situáciu
3 Celý text analýzy je uvedený na http://www.slovanet.sk/
tasie chcela sama napísa pokraèovanie prí- nebolo moné preetri, pretoe vetci 11
integra/index.htm.
4 Text Ústavu pre vzahy tátu a cirkví je dostupný tamtie.
behov, ale Megre ju zaaloval za poruenie iaci koly absolvujú èas túdia na zákla5 Dokumenty sú zverejnené tamtie.
autorských práv. Ona vak dokázala, e jeho de iadosti rodièov a súhlasu predolej riaMgr. Ivana kodová (*1953), pedagogièka, zakladate¾knihy o Anastasii sú plagiát a e ide len dite¾ky v internátnom Lýceu komplexného
ka a predsedkyòa obèianskeho zdruenia Centrum preo prepracované mylienky, ktoré existujú formovania osobnosti detí a mládee v Tevencie v oblasti siekt v Banskej Bystrici, pracuje ako
v okultnej literatúre u dávno (Guz, èetin- kose v Rusku do konca kolského roku 30.
výchovná poradkyòa a sociálna pracovníèka pri sanácii
rodín v o. z. Návrat.
in). Megre na súde priznal, e sú to literár- 6. 2008.
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Opravdu existují genderová specifika spirituality?

MÁØÍ MAGDALÉNA
A APOTOL TOMÁ
Prokop Reme

Ptal jsem se v jedné terapeutické skupinì, zda existuje èi neexistuje cosi jako specifická enská
spiritualita. Vznikla z toho hádka. Jedna èást en tvrdila, e specifický enský zpùsob spirituality existuje. Mui ho prý popírají, ale právì proto je tøeba náboenství této specifické enskosti
otevøít. Druhá èást en oponovala, e ádný enský zpùsob spirituality neexistuje. Vechno je
dáno spoleèenskými rolemi. Jediné, co je tøeba, je umonit enám brát na sebe role dosud
pøisuzované muùm a mue dovést k tomu, aby na sebe brali role dosud pøisuzované enám.
Skupina konèila v chaosu a jedna studentka teologické fakulty prohlásila, e právì o tom je
zjevnì ona specificky enská spiritualita.
Téma muské a enské spirituality se v na- Slyí jejich hlasy a nakonec zaívá extatic- Zatímco v Tomáovi je èasto vidìn protoich skupinách objevuje zejména pøi setká- ké setkání s èlovìkem, o nìm si zpoèátku typ muské genderovosti, který je ve své
ních nad pøíbìhem z Janova evangelia, myslí, e je to zahradník, ale kdy ji osloví hlavì, Marie Magdalská je jakoby protokterý popisuje události nedìlního rána u Je- jejím jménem, rozpoznává v nìm Jeíe. typem její enské sloky, nacházející se ve
íova hrobu (Evangelium podle Jana 20).1 Máøí Magdaléna podle Janova evangelia víc svém srdci. Jako by Tomá ve své spiPodívejme se na to blíe.
nepotøebuje. Celou svojí bytostí ví, e ten, ritualitì potøeboval zejména logiku, strukJednou z nejdùleitìjích postav pøíbì- kdo s ní mluví, je Jeí. Její víra v jeho turu a empirický dùkaz, kdeto Marii staèí
hu je Máøí Magdaléna. Podle tradice to byla vzkøíení je pevná jako skála.
emocemi naplnìný vztah.
nevìstka, kterou Jeí uzdravil, kdy z ní
Zcela jiný typ èlovìka pøedstavuje apovyhnal sedmero démonù. V tom se èasto tol Tomá. Také on má s Jeíem mimoøád- Spiritualita
vidí symbol skuteènosti, e mìla blízko né záitky. Nejde vak o hlasy ani zrako- Fakt, e u muù pøevauje v jejich náboenk silám svého nevìdomí a své emocionali- vé vize, nejde ani zaplavující emocionální ských projevech spíe kognitivita a u en
ty. V pøíbìhu o Jeíovì vzkøíení pláèe bouøe. Ze vech postav Janova pøíbìhu jejich emocionalita, se zdá být banální pravu prázdného hrobu a proívá hluboké zou- Tomá jakoby nejlépe reprezentoval skep- dou. Tímto zpùsobem hovoøí o muskofalství. A jak se propadá do svého nitra, ob- si a pragmatismus èlovìka moderní doby. enské polaritì nejen pøedstavitelé tradièjevují se pøed jejíma oèima vize andìlù. Na rozdíl od Máøí Magdalény má za to, e ních náboenství, ale i pøíznivci mnohých
dùleitìjí ne láska je prav- moderních feminismem zasaených kultù
da. Moná Magdalénì závidí - mui prý více o Bohu pøemýlejí, eny
její krásné vidìní svìta, ale Ho více proívají. enská spiritualita je
sám nedokáe pøijmout nìco, prý o divokosti, nespoutanosti, ivelnosti
co povauje za iluzi. Pravda a emotivnosti, muská spíe o morálce,
je pro nìj víc ne pøíjemná le. øádu, síle a moci.2
Zjevnì i on by v Jeíovo
Ve skuteènosti ale není situace tak jedvzkøíení rád vìøil, ale ne- noduchá. U sama otázka, co se slovem
mùe, je skeptik. I kdy se spiritualita rozumí, vyvolává rozpaky. Jak
nakonec ukazuje, e v nábo- ukazuje profesor Øíèan, toto slovo se sice
enské víøe není dál ne ostat- s velkou silou prosazuje v psychologické
ní Jeíovi áci: Kdy se se- literatuøe posledního desetiletí, nebývá vak
tkává s Jeíem tváøí v tváø, pøesnì definováno a docela volnì se s ním
jako první z jeho uèedníkù ho ongluje. Tìitìm vìtiny pojednání o spiuznává za Boha.
ritualitì je meditace, mystická zkuenost
Tomá je ve své hlavì a osobnì proívané vztahy k Bohu, andìa Magdaléna ve svém srdci, lùm a svatým. Ale praktické jednání ve
tak je èasto hodnocen proti- svìtì, je by mìl teolog rovnì oceòovat
klad obou postav. A obecnì jako výsledek pùsobení Boího Ducha, se
vzato jsou v postavách apo- jakoby dostává na periferii pojmu. V zásadì
tola Tomáe a Máøí Magda- vak podle Øíèana musí platit obojí - spirilény spatøovány ty stránky tualita3 musí v sobì zahrnovat jak sloku
naí due, které jsou vázány na proívání, tak sloku jednání. Sloku náGustave Doré (1832-1883), Máøí Magdaléna.
muskou èi enskou identitu. boenské emotivnosti i sloku morálního
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diskurzu.4 Nebo - jak to kdysi pøi pøednáce formuloval prof. Køivohlavý - Pravá
spiritualita je pøedevím o hodnotách.
Animus a anima
Proces zkoumání spirituality a jejího genderového podmínìní je dosud v samých
zaèátcích. Velmi významné postøehy vak
nacházíme právì v pracích autorù, kteøí se
zabývají ontogenezí morálních a axiologických (tedy hodnotových) struktur. Jde
zejména o práce amerického psychologa
L. Kohlberga a jeho ákynì C. Gilliganové.
Jejich zkoumání ukázala, e zatímco základní strukturální aspekt muské psychiky
mùeme v oblasti spirituality definovat
slovem øád, základní struktrurální aspekt
enské psychiky mùeme definovat jako
vztah. 5 Existují sice eny i mui, kteøí
berou v úvahu obì perspektivy, avak pøi
soustøedìní na jednu perspektivu lze pozorovat pohlavnì specifický trend: Mui dávají pøednost diskurzu spravedlnosti, eny
diskurzu péèe. Na otázku, proè být morální, odpovídají mui poukazem na hladké
fungování society, eny poukazem na obavu, aby neublíily druhému èlovìku.6
Pochopit rozdílnost obou diskurzù, jak
je definoval Kohlberg a Gilliganová, není
zcela jednoduché. Pokusím se to demonstrovat na pøíkladì: Proti volné rozluèitelnosti manelství lze napøíklad argumentovat dvojím zpùsobem. Buï tak, e budeme
hájit platnost objektivního morálního øádu,
který øíká, e se manelé nemohou rozejít,
protoe si dali slib vìrnosti a sliby se mají
dodrovat. Nebo tak, e za základ vezmeme stanovisko èlovìka, který mùe být rozvodem traumatizován, a na otázku, proè se
manelé nemohou rozejít, budeme odpovídat: Protoe by tím ublíili dìtem (pøípadnì jeden druhému). Kadý z tìchto
diskurzù pøedstavuje odliný zpùsob uvaování a vychází z odliné spirituální filosofie - jeden klade dùraz na øád, druhý na
vztah. První pøedstavuje typicky muský
zpùsob uvaování, druhý zpùsob typicky
enský. Z hlediska hlubinné psychologie lze
øíci, e první vychází z maskulinní sloky
psychiky (nazývané podle C. G. Junga
animus), druhý ze sloky femininní (nazývané anima).7 Pøièem ale nelze prohlásit, který z tìchto diskurzù je správný
a který patný. Jsou prostì jiné, vzájemnì
nepøevoditelné, ale oba principiálnì správné.
Uvedený pøíklad je banální. Nicménì
poznání dvojích genderovì podmínìných
koøenù spirituality má praktické dùsledky
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zejména tam, kde se dùsledky obou duchovních akcentù rozcházejí reálném ivotì. To
skuteènì platí zejména v oblasti morálky.
Dosud se napøíklad vìtina filosofù a teologù domnívala, e vdycky existuje nìjaké stanovisko, které pøevyuje ostatní,
i kdy tøeba jen o kousíèek, a toto stanovisko je tøeba v konkrétní situaci volit. Zkoumání Carol Gilliganové vak ukázala, e to
neplatí vdy a vude. Lze si pøedstavit situace, v nich nelze èinit jednoznaèná rozhodnutí, protoe genderové diskurzy, které se
k tìmto situacím vztahují, hodnotí situaci
rùznì.8
Ilustrovat to mùeme na jiném pøíkladu
z oblasti sexuality. Jde o problém mravní
pøijatelnosti èi nepøijatelnosti homosexuálních partnerství. Nìkteøí mui uvaují tak,
e homosexualita je zøejmou deviací, protoe kdyby vichni lidé byli homosexuální, lidstvo by vymøelo bìhem jediné generace. Homosexualitu povaují za úchylku
z pøirozeného øádu vìcí a odmítají ji jako
ne-øádnost, tedy ve svých projevech jako
mravní zlo.9
V enském uvaování situace nebývá
a tak jednoznaèná. ena se neptá po normách, øádu ani pøirozenosti. Je spíe v emocionálním dotyku s pocitem, zda konkrétní
situace ubliuje èi neubliuje druhému èlovìku. A tady se vývody jejího hodnocení
rozcházejí s musky pojatou normou: Homosexuální partnerství utuuje vztahy mezi
lidmi a prohlubuje vzájemnou blízkost dvou
lidských jedincù. Rozvíjí bohatost jejich
osobností a neubliuje nikomu. Proto nemùe být nièím zásadnì nepøijatelným. Naopak, mùe být povaováno za satisfakci
odlinému èlovìku, který za svoji orientaci nemùe, protoe si ji nevybral. Instituce
partnerství, která zmírnuje utrpení homosexuálního èlovìka, je v tomto diskurzu
chápána spíe pozitivní morální kvalita.
Øád kontra soucítìní
Aby nevznikl mylný dojem. enský zpùsob uvaování nepøedstavuje zmìkèelou
formu morálky, která by se rozplývala
v emocionálních bouøích a kladla ménì nárokù na chování èlovìka, ne ji klade spiritualita muská. Tam, kde dochází ke konfliktu mezi moralistní náboenskou ideologií a konkrétním vztahem k blízkému èlovìku èi Bohu, má pro eny jednoznaènou
pøednost konkrétní vztah. A to mùe být
o daleko vìtím nároku na duchovní zralost èlovìka, ne se mùe na první pohled
zdát.

Carol Gilliganová uvádí za pøíklad takového konfliktu osobnost Mahátmá Gándhího. Kohlberg povaoval Gándhího za
pøedstavitele nejvyí duchovní a etické
citlivosti. Gilliganová vak tento pohled
nesdílela. Poukazovala na to, e ve svém
soukromém ivotì il Gándhí ve velkém
citovém odstupu od nejbliích èlenù své
rodiny a svými tvrdými náboenskými
a morálními nároky je trýznivì a necitelnì
zraòoval. Gándhího ochotu obìtovat nejblií lidi jeho vizi pravdy srovnávala
Gilliganová dokonce s biblickým Abrahamem, který byl také ochoten obìtovat ivot
svého syna, aby demonstroval nadøazenost
své víry nad vím ostatním.10 Zhruba ve
smyslu výroku jednoho z hrdinù Heinricha
Heineho, který øíká: Co je mi po enì, co
je mi po dítìti, trápí mì nìco mnohem vìtího. A si jdou ebrat, kdy mají hlad.
Císaø, císaø je zajat! ... 11 Zatímco mu
má v této situaci tendenci pociovat spíe
obdivné vzruení, Carol Giliganová by za
eny pravdìpodobnì pronesla: Hrùza!
Psychoanalytická teorie
I kdy poznatky Kohlberga a Gilliganové
jsou pro hodnocení genderových specifik
spirituality dùleité, je jisté, e duchovnost
nelze omezovat na morální diskurz. Je zde
i iroká oblast náboenského proívání
a vztahování se k transcendentnu. K tomu
se vyjadøují jiné teoretické proudy souèasné psychologie, zejména psychoanalytická
teorie. Ta tvrdí, e vzhledem k tomu, e
o malé dìti v prvních tøech letech ivota nejèastìji peèuje ena, dochází k utváøení
muské a enské identity zejména ve vztahu k matce. Kdy se pak dívky identifikují
jako eny, vnímají se jako podobné svým
matkám. Proitek pøimknutí spojují s procesem formování vlastní identity. Naproti
tomu matky vnímají své syny jako muské
protìjky. A kdy se chlapci mají vymezit
jako mui, oddìlí své matky od sebe.
V dùsledku tohoto vývoje proívají
mui a eny svou spiritualitu odlinì. Pøedevím pokud jde o otázky závislosti: Pro
chlapce a mue je separace a individuace
rozhodujícím zpùsobem spojena s pohlavní
identitou, nebo separace od matky je pro
vývoj maskulinity nezbytná. U dívek otázky feminity èi feminní identity na separaci
od matky nezávisí. Souèasnì platí, e v dùsledku toho, e maskulinita je definována
na základì separace a feminita na základì
pøimknutí, je muská genderová identita
ohroena zejména intimitou, zatímco enskou genderovou identitu zase ohrouje
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El Greco (asi 1541-1614),
Apotol Tomá.

separace. Proto mají mui spíe problémy
se vztahy, kdeto eny mívají problémy
s individuací.12
Jak vak vypadá genderová odlinost
v oblasti spirituality u muù a en v praxi?
Hans-Jürgen Fraas, profesor pastorální teologie na teologické fakultì v Mnichovì,
povauje podobnì jako Gilliganová úèastenství (participaci) za prvek enské spirituality, a odstup (distancování) za prvek
muské spirituality.13 To je bohuel pøíli
obecné tvrzení, a pokud chceme srovnávat
musko-enské paralelismy v jejich konkrétních dopadech, musíme se zamìøit na
vnìjí projevy nìkolika základních oblastí:14
1. Pojetí Boha: Zdá se, e pro mue je velmi dùleité vnímat Boí velikost, Boí majestát a Boí moc. Je pro nìj dùleité vnímat Boha jako Krále. Kadý duchovní ivot
má pro nìj zásadní rozmìr duchovního zápasu a boje. S tím je pro nìj spojena postava rytíøe, tedy mue, který se nezøíká vnìjího boje, ale bojuje podle jasných pravidel.
Bojuje èestnì, chrání eny a je ochoten stát
na stranì utlaèovaných. Pro eny je naproti
tomu dùleitý spíe proitek, e Bùh poskytuje bezpeèí a jistotu. e Bùh je ten, kdo
o èlovìka peèuje, bere ho do náruèí a je
u nìj moné zaít bezpeènou jistotu. Pro
enu je dùleité tuto intimní skrytost skuteènì zaít, proít, emocionálnì pøijmout.15
2. Individualita a spoleèenství: Zdá se,
e mu vnímá Boha jako bytost, která respektuje svobodu èlovìka a oèekává kreativitu. Základem pro Boí blízkost není
bezhøínost køesana, ale ochota vrhnout se
do dobrodruství. Být ochoten se s Bohem
pøít, utkat se s ním, jako to èteme o Jákobovi

86

(Genesis 32,25-32), nepustit ho lacino, být
ochoten vést s Bohem upøímný dialog. Základem enského vnímání Boha je spíe pojetí bytosti, u které je moné být doma.
Domov je rozmìr Boího království, na
který se tìíme, který ale u teï mùeme
proívat skrze spoleèenství.
3. Pojetí církve: Církev vytváøí pro mue
daleko spíe prostor pro osobní realizaci,
individuální sebeprosazení a pro osobní
setkání s Bohem. V tomto rámci i liturgie
vytváøí prostor, ve kterém je moné být spolu, spoleènì slavit, ale zároveò být s Bohem sám svým vlastním zpùsobem. Pro
enu vytváøí církev spíe spoleèenství, ve
kterém si lidé jsou blízcí. Církev je moné
proívat skrze sdílení spoleèné radosti
a spoleèného smutku, ve kterém je mono
v modlitbì sdílet tíhu i povzbuzení pro zcela
konkrétní situace ivota.
4. Vztahy k lidem: Bùh v pojetí en odpoutí spíe s nesmírným taktem a jemností. Zkuenost en - høínic, které Jeí pøijímá a chápe jetì døíve, ne jim vyslovuje
odputìní (Evangelium podle Jana 8; podle Lukáe 7,36-50), je záitkem, který je
pro enu zásadní pro radost z odputìní
lidem, kteøí jí v ivotì ublíili, a jejich návratu do otcovského domu. Paralelnì pro
mue je Maria madonou, mia donna, má
paní, paní mého srdce - ena, pro kterou
stojí za to se bít. Zejména je ale Matkou.
Její svatost se podle míry separace od své
reálné matky mùe klást do protikladu
s enami - mrchami, s kterými se setkává
v reálném ivotì a které v jeho oèích nikdy
nemohou dosáhnout úasnosti vzpomínek na jeho reálnou matku, jak ji drí ve
svých vzpomínkách a jak si ji promítá do
postavy Bohorodièky.16
Inspirace a konsekvence
Je zjevné, e pøes feminizaci naich køesanských církví je jejich morální smìøování vedeno z pozice muské psychologie.
Mui i eny uznávají zásadní platnost pøikázání Desatera Nezabije!, ale pøipoutìjí se pouze muské výjimky: Zabití ve
válce, zabití v sebeobranì, zabití jako forma spoleèenského trestu (poprava), ba
i v rámci vyího cíle se dokáe ospravedlnit zabíjení nevinných lidí (viz napøíklad
rùzná humanitární bombardování). Naproti tomu v typicky enské oblasti, kterou pøedstavuje napøíklad eutanazie, nadpoèetná embrya pøi umìlém oplodnìní,
interrupce nebo dokonce i umìlá antikoncepce, se nejen ádné výjimky nepøipoutìjí, ale odmítá se o nich i uvaovat.

Nelze øíct, e stávající zpùsob morálního diskurzu je patný. Lze ale øíct, e je
v zásadì muský. I kdy ve skuteènosti neexistuje ádný teologický ani psychologický dùvod povaovat muský modus za
lepí, ne zpùsob enský. Lze si docela
dobøe pøedstavit, e v mnohých pøípadech
eticky problematických soudù by bylo teologickým obohacením, kdyby kromì úvah
o morálním øádu byla brána v potaz
i duchovní perspektiva feminního diskurzu s její maximou neubliovat obìti.
Morální diskurz vak nevyèerpává pojem
spirituality a toté platí i naopak. Spirituální ocenìní odvahy, munosti a bojovnosti
ze strany knìí a kazatelù by mohlo nejen
zaèít oslovovat mue stojící mimo znaènì
feminizované køesanské církve, ale vnést
do západní evropské spirituálnosti i novou
krev, vitalitu, energii a sílu k sebeprosazení.
n
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Männer in der Kirche, Düsseldorf 1995, str. 104 nn.
14 Srov. napø. T. Holub, Akcenty muské a enské spirituality, in: ena v církvi a ve spoleènosti II., sborník UK,
Pastoraèní støedisko sv. Vojtìcha pøi Arcibiskupství praském, 2001, str. 34-41.
15 Jako rozvinutí pøedchozího bodu je moné jako velmi
dùleité pro enský pøístup k náboenství vnímat zaití
Boí nìhy. Uchovat si v srdci a v pamìti ty pasáe
z Písma a ty zkuenosti z osobního ivota s Bohem, které
otevírají a umocòují pohled na Boha jako na nìného,
na toho, kdo umí pohladit, obejmout. Tento pohled je
mnohdy akcentován právì v osobì Jeíe Krista, i kdy
nìkdy právì Jeíova muskost je podle zkuenosti eny
s muským svìtem zaívána nìkdy jako ohroující. Pro
mue je naproti tomu dùleité, aby si uvìdomil, e vekeré formy zbonosti nejsou cílem a e jejím mìøítkem
není, jak je proívána. Zbonost je pouze cestou ke
skuteènosti, ve které se èlovìk setká s Bohem tváøí
v tváø. Tato prostøedeènost na jedné stranì dává dùleitý
svobodný prostor ke kritice urèitých forem zbonosti,
které mue neoslovily, na druhé stranì otevírá ochotu
úèastnit se slavení liturgie i tehdy, kdy se s formami
nemohou plnì ztotonit.
16 Odtud moná pramení ona zvlátní smìs tvrdosti srdce
a obdivu k nìze, lásce a enskosti, jak se s ní setkáváme
u nìkterých mariánských ctitelù.
MUDr. Prokop Reme (*1952), absolvent KTF UK, pracuje v Psychiatrické léèebnì Praha-Bohnice jako lékaø
a jako psychoterapeut. Je zakládajícím èlenem Spoleènosti
pro studium sekt a nových náboenských smìrù a Spoleènosti pro hagioterapii a pastoraèní medicínu.
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enský hlas v køesanské tradici

CESTY FEMINISTICKÉ
TEOLOGIE
Pavel Hoek

Feministická teologie se zrodila z emancipaèních hnutí na sklonku devatenáctého století. Tato
hnutí se zamìøovala na nìkolik oblastí spoleèenské nespravedlnosti: bojovala za veobecné
volební právo, za odstranìní otroctví, za rovnoprávnost v pøístupu ke vzdìlání a ve zpùsobu
odmìòování atd. V èele tìchto hnutí pùsobily vedle muù také angaované vìøící eny. Také
proto se dùleitou souèástí programu emancipaèních hnutí stalo zlepení spoleèenského postavení en a odstranìní historických køivd a nerovnoprávnosti, vyplývajících z pøetrvávajícího
patriarchálního uspoøádání spoleènosti.
Za symbolický okamik zrodu feministické nebo pøehlíených momentù biblické tra- progresivních momentù biblické a církevní
teologie je moné povaovat publikaci ob- dice, které ve skuteènosti patriarchální tradice trpìlivì pracovaly na vnitøní promìsáhlého komentáøe k biblickým pasáím, struktury relativizují a potenciálnì pøekra- nì církve a christianizovaných spoleènoszabývajícím se enskou tématikou, vyda- èují. Emancipaèní program feministického tí, svou radikální kritikou a polemikou se
ného v letech 1895 a 1898 pod názvem hnutí je v pojetí tìchto teoloek vlastnì ná- dostaly do izolace a pøipravily se o monost
Womans Bible (Bible eny), který pøipravil vratem k prvotnímu køesanství, dùsledným ovlivòovat situaci zevnitø.
tým spolupracovnic pod vedením americké pøíklonem k pùvodnímu poselství bible.
aktivistky Elisabeth Cady Stantonové.
Vùèi této pùvodní zvìsti je tøeba zachovat Metody a spojenci
loajalitu, proto bývá toto stanovisko nazý- Feministické teoloky se v rozhovoru
Modely vztahu k tradici
váno model loajality (loyalist model).
a polemice s pøedstaviteli tradièní teologie
Od samého poèátku zápasí stoupenkynì
Zhruba uprostøed mezi tìmito krajními musely pochopitelnì velmi záhy zabývat
feministického hnutí s obtínou otázkou, pozicemi se nachází stoupenci a stoupen- metodickými pøedpoklady teologické práce
jak se vyrovnat s (nepopiratelnými) patri- kynì reformního modelu (reformist mo- a vypracovat transparentní hermeneutické
archálními rysy samotného východiska del, napø. E. Schüssler Fiorenzaová, R. Rad- zásady a principy.4 Významnou inspirací se
vekeré køesanské teologie, tedy bible. ford Ruetherová, D. Sölleová). Spolu s ra- jim stala metodologická rozprava latinskoV dìjinách feministického hnutí postupnì dikálními zastánkynìmi modelu odmítnutí americké teologie osvobození. Øada femivykrystalizovaly tøi základní odpovìdi na se v rámci reformního modelu pøistupuje nistických teoloek uplatòuje ve své práci
tuto otázku. Nìkteré radikální teoloky k vìcné kritice patriarchálních rysù biblické hermeneutické principy, pøíznaèné pro teo(napøíklad M. Dalyová)1 doly postupnì tradice. Tato tradice se ovem jako celek logii osvobození a inspirované marxistick závìru (mimo jiné také v dùsledku zkla- polemicky neodmítá, pøistupuje se k ní dife- kou metodologií mylenkové práce a spomání, které pøinesl feministkám jinak pro- rencovanì. Nìkteré její rysy jsou kategoric- leèenské kritiky. Jedná se zejména o margresivní II. vatikánský koncil), e bible ky odsuzovány. Na druhé stranì ovem xistické pojetí praxe jako východiska rea vìtina normativní køesanské teologie nacházejí stoupenkynì reformního mode- flexe, tedy o radikální pøehodnocení (pøejsou natolik bytostnì spojeny s patriarchál- lu (spolu se zastánkynìmi modelu loajali- vrácení) vztahu teorie a praxe. Teologické
ní a vùèi enám nespravedlivou a utlaèo- ty) v biblické tradici inspirující vize a mo- mylenkové úsilí je samo bytostnou souèásvatelskou ideologií, e je tøeba se s nimi tivy, které ve svých nejhlubích intencích tí konkrétního angaovaného boje za zmìnu
dùslednì rozejít. Bible je v perspektivì tìch- odpovídají zámìru emancipaèních a osvo- spoleènosti.
S tím souvisí také rozhodující význam
to autorek pøedevím nástrojem legitimiza- bozeneckých hnutí, usilujících o transforce nerovnoprávného postavení en. Nìkteré maci spoleènosti a její spravedlivé uspoøá- zkuenosti jako východiska vekeré mystoupenkynì tohoto modelu odmítnutí dání. Napøíklad tradice o vysvobození Izra- lenkové práce. Pøedporozumìní urèené zku(rejectionist model) proto hledají inspiraci elitù z egyptského otroctví, dále reformá- eností nespravedlivé spoleèenské situace
v jiných duchovních tradicích, napøíklad torská kázání izraelských prorokù, Jeíùv není ve feministické teologii tlumeno èi
v archaickém kultu Bohynì matky, v po- vztah k enám, pùsobení en v novozákon- utajováno ve jménu takzvané objektivity.
hanských pøírodních náboenstvích, v èaro- ních obcích, tyto a dalí momenty biblické Je naopak zcela neapologeticky deklarovádìjnictví a podobnì. 2
tradice je podle stoupenkyò reformního no jako vìdomé a chtìné východisko. TakNa opaèném pólu spektra jsou teoloky modelu tøeba ocenit, vyzdvihnout a vyuít zvaná objektivita je naopak podrobena
spíe konzervativní teologické orientace pøi souèasném úsilí o promìnu spoleèen- radikální kritice ideologie a demaskována jako ideologický konstrukt privilego(napø. E. Storkeyová),3 které se snaí bibli ského uspoøádání.
a køesanskou teologickou tradici spíe reStoupenkynì reformního modelu také vaných vrstev (tj. v této souvislosti muù).
Feministické teoloky cítí a vyjadøují
habilitovat a loajálnì reinterpretovat, a to vytýkají radikálním kolegyním z tábora
zejména akcentováním pozapomenutých modelu odmítnutí, e místo aby s vyuitím solidaritu se stoupenci dalích osvobozeTento èlánek proel recenzním øízením.
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rodu ve výpovìdích o Bohu, dále
typicky muské pojetí Boha jako
svrchovaného vládce (pøípadnì
váleèníka), opìt pøíznaènì muské pojetí høíchu jako pýchy
a sebestøednosti, a ovem uspoøádání starozákonních izraelských
komunit a novozákonních køesanských obcí podle patriarchálního modelu, vèetnì znaèného
omezení moností spoleèenského
a církevního uplatnìní en9 atd.
Historická analýza se ovem
vztahuje také na církevní dìjiny,
na mysogynní postoje a názory
pøedních teologù køesanských
dìjin (vèetnì Augustina a Tomáe
Akvinského),10 stereotypnì spojující enu s tìlesností, smyslností,
ivoèiností, nebo dokonce s høíchem a ïáblem (jak se posléze
projevilo napøíklad v povìstných
honech na èarodìjnice) atd.
Biblická Debora zpívá vítìznou píseò. Jeden ze
Vedle historické analýzy mivzorù pro feministickou teologii na grafice Gusnulosti z hlediska nesymetrického
tava Doré.
a nespravedlivého postavení en
neckých a emancipaèních levicových hnutí, se ovem feministické teoloky pokouejí
se kterými sdílejí pocity historické køivdy také intenzivnì pøipomínat pøehlíené
a nespravedlivého znevýhodnìní vzhledem enské hlasy v bibli a køesanské tradici.
k privilegovaným pøísluníkùm vlád- Zamìøují své výkladové studie na pøenoucích vrstev. Feministky proto èasto vy- kvapivì vysoké postavení a hodnocení en
tváøejí pøirozenou alianci se zastánci dal- v textech jako jsou vyprávìní o stvoøení
ích marginalizovaných skupin, tedy chu- Adama a Evy (Genesis 1 a 2),11 dále pøíbìhy
dých obyvatel tøetího svìta, etnických men- manelek patriarchù Sáry, Rebeky a Ráchel
in atd.5 Feministické teoloky také èasto v knize Genesis, pøíbìh prorokynì Debory
sympatizují s hnutími ekologických aktivis- (Soudcù 4 a 5), chvála eny stateèné (Pøístù,6 protoe vedle en, chudých a barevných loví 31), Píseò alomounova, dále vìnují
patøí také pøíroda mezi bezbranné, vyko- pozornost dùleité roli en v Jeíovì druøisované obìti politického a mocenského inì, vlivnému postavení en ve vedení raestablishmentu. Se vemi zmínìnými hnutí- ných køesanských obcí, jak o tom svìdèí
mi tedy feministky sdílejí hermeneutiku novozákonní epitoly,12 a také femininním
radikálního podezøení vùèi skrytým nespra- rysùm mudroslovné tradice, její ústøední
vedlnostem dosavadní historie a stávajícího symbol Boí moudrosti (chochma, v hebrejspoleèenského uspoøádání.
tinì jde o enský rod) byl pozdìji vyuit
v rannì køesanské christologii moudrosHlavní cíle
ti.13
Feministické teoloky se ve své práci zaVelkou pozorost vìnují také enským
mìøují na tøi základní cíle:7 na historickou (mateøským) symbolùm Boha v bibli (napø.
analýzu dosavadních dìjin vlastní tradice, Izajá 49, 15), femininní povaze Boího mina její kritickou revizi a pøehodnocení ve losrdenství (hebrejsky rachamim, toto slovo
svìtle zjitìných patologií a na tvoøivé pro- je odvozené od slova rechem, tj. dìloha),
mýlení adekvátnìjích alternativ, ukazu- femininní povaze Boího ducha (ruach,
jících cestu vpøed.
v hebrejtinì jde o podstatné jméno enskéHistorická analýza8 se zamìøuje pocho- ho rodu), novozákonní mariologii atd. Také
pitelnì na základní antropologické výpovì- v pobiblické církevní historii upozoròují fedi bible, kódující vztah muù a en, dále na ministické teoloky na pøekvapivì význambezdìèné projevy patriarchalismu v bib- né, aè málo zdokumentované pùsobení en,
lické tradici, jako je napøíklad témìø vý- zejména øádových sester, abatyí a autorek
luèné pouívání muského gramatického mysticky orientované literatury.

Na základì takto pojatého pøehodnocení
dìjin vypracovávají feministické teoloky
návrhy a projekty osvobozující a vyváené
teologie pro budoucnost. Pokouejí se
o vstøícnou kritiku a korekci (pøevánì maskulinní) dosavadní teologie, tedy o pøehodnocení klíèových metafor, kódujících vztahy mezi lidmi (hierarchie, podøízenost), mezi èlovìkem a pøírodou (podmanìní, panování) a mezi Bohem a èlovìkem (neomezená nadvláda, otrocká poddanost) a navrhují enské metafory14 vzájemnosti, vztahovosti, komplementarity. Navrhují také
uzdravující pøekonání dichotomií maskulinního mylení a vnímání skuteènosti, smíølivé a kladné pojetí lidské tìlesnosti a vztahu k mimolidskému stvoøení.15 Navrhují
rehabilitaci femininní christologie moudrosti a pneumatologie akcentující femininní (mateøské) stránky Boího jednání s èlovìkem. Pokouejí se také upozoròovat na
hluboce zakoøenìnou a velmi zavádìjící
pøedstavu, e Bùh je pøece jen spí mu
ne ena, a navrhují ve výpovìdích o Bohu
pouívat gramaticky inkluzivní jazyk
(v angliètinì he/she, s/he, God/ess atd.).16
Feministická teologie je dnes (vedle
svých spojencù, tedy levicové teologie
osvobození, èerné teologie, teologie tøetího svìta a ekologické teologie) pøi ví
vnitøní pluralitì obecnì uznávaným typem
reformní a progresivní teologie s výrazným
prorockým a kritickým nábojem, kterému
je (i podle mínìní jinak orientovaných teologù) tøeba vánì naslouchat. Vìtina feministických teoloek a teologù u také opustila fázi prvotní bojovné jednostrannosti
a odmítla strategii vyhánìní èerta ïáblem
(tedy boje proti absolutizaci muského pojetí skuteènosti absolutizací enské alternativy) a postupnì podrobuje kritické reflexi
i vlastní východiska a otevírá se dialogické
spolupráci se stoupenci jinak zaloených
projektù souèasné køesanské teologie.
Vyváeným, hutným a zároveò ètivým úvodem do základních východisek, otázek
a problémových okruhù feministické teologie je èesky napsaná studie J. Opoèenské
Zpovzdálí se dívaly také eny.
n

ð Poznámky, resumé
a autorùv medailonek
na dalí stranì vpravo dole v rámeèku.
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V novopohanské spiritualitì je archetyp èarodìjnice klíèový

USLYET
VOLÁNÍ BOHYNÌ
Anna Marie Dostálová

Novopohanská enská a feministická spiritualita je výrazným
fenoménem západní kultury ve 2. polovinì 20. století. V naí
zemi nachází jenom zpodìné a vzdálené ozvuky, zpùsobené
odliným dìjinným vývojem a spoleèenskou atmosférou.
ských covenù (lóí) nesla prokazatelnì poStruèný historický úvod
dobnost s dobovými tajnými spoleènostZa zakladatele novopohanského èarodìj- mi, s nimi byl Gardner v kontaktu (Ordo
nictví (Wicca) je veobecnì pokládán vy- Templi Orientis, rosenkruciáni).
Jím zaloená iniciaèní linie, tzv. gardslouilý britský koloniální úøedník Gerald
Brosseau Gardner (1884-1964). Svoje uèe- neriánská, je dnes ji jen jednou z mnoha
ní, které nazval podle staroanglického vý- denominací novopohanského èarodìjnictví,
razu pro èarodìje Wiccou,1 odvozoval od které se z uzavøeného esoterního øádu stalo
údajných nepøeruených orálních tradic èa- na mnoha místech legálnì uznávaným, lidorodìjnictví, je mìly pøeít èasy pronásle- vým náboenstvím.3 Pomìrnì záhy dolo
dování. Opíral se pøitom o neprùkaznou, k dalím tìpením a vznikùm nových traavak nesmírnì populární tezi egyptoloky dic,4 na které gardneriánské kruhy v 80.
Margarety Murrayové, e pronásledované letech odpovìdìly konzervativní reakcí,
èarodìjnice byly ve skuteènosti vyzna- zdùraznìním pùvodních textù a øádných
vaèkami pøeívajících pohanských kultù iniciaèních linií, sahajících a k pùvodní(Witchcult in Western Europe, 1929). Jak mu Gardnerovu covenu ze 40. let v oblasti
ovem ve svojí rozsáhlé studii 2 dokazuje New Hampshire.5
britský historik Ronald Hutton, Gardner
V souèasnosti trvá napìtí mezi tìmi,
pouze úèinným zpùsobem spletl dohro- kteøí chápou Wiccu jako mysterijní, uzamady motivy, kterými byla britská kultura vøenou tradici,6 a ostatními, napø. feminisprosycena ji od 18. století, a kterým se tickými pøístupy. Hnutí zásadním zpùsobem
dostávalo irokého ohlasu v poezii, beletrii promìnilo právì prolnutí s kontrakulturou
i odborné literatuøe. Raná praxe wiccan- 60. let a druhá vlna feminismu let 70.
ð Dokonèení z pøedchozích stran.
Poznámky
1 Viz její práci Beyond God the Father, London, 1973.
2 Pøedstavitelky tohoto pojetí vìtinou vlastnì nelze
povaovat (a také se samy nepovaují) za køesanské
teoloky. Viz k tomu napø. J. Opoèenská, Zpovzdálí se
dívaly také eny. Výzva feministické teologie, Praha,
1995, s. 10nn.
3 Viz její práci What is Right with Feminism, Grand Rapids, 1985.
4 Viz k tomu J. Opoèenská, Z povzdálí..., s. 12nn, 17nn,
47nn.
5 Pøirozenou alianci vytváøejí také idovské a køesanské
feministické teoloky, které zároveò pøedstavují také
osobitou formu idovsko-køesanského dialogu. Viz
k tomu napø. H. Fry, R. Montagu a L. Scholefield, Womens Voices: New perspectives for the Christian-Jewish Dialogue, London, 2005.
6 Viz k tomu napø. R. Radford Ruether, Gaia and God:
An Ecofeminist Theology of Earth Healing, London,
1992, nebo S. McFague, The Body of God: An Ecological Theology, Minneapolis, 1993.
7 Srov. heslo feministická teologie v Blackwellovì encyklopedii moderního køesanského mylení, A. McGrath
(ed.), Praha, 2001.

8 Viz k tomu obecnì R. Radford Ruether (ed.), Religion
and Sexism: Images of Women in Jewish and Christian
Traditions, New York, 1974.
9 Viz k tomu napø. iroce diskutované pavlovské restrikce uplatnìní en v církvi v 1. listu Korintským 14, 33nn
a 1. listu Timoteovi, 2, 11nn.
10 Viz K. E. Börresen, Subordination and Equivalence: The
Nature and Role of Women in Augustine and Thomas
Aquinas, Washington, 1981.
11 Viz k tomu P. Trible, God and the Rhetoric of Sexuality,
Philadelphia, 1978.
THE PATHS OF FEMINIST THEOLOGY
In this article the author focuses on the main features,
methods and themes of feminist theology. In the first part
he analyzes three basic approaches of feminist theologians to the Bible and Christian tradition (rejectionist,
loyalist and reformist models). In the next part the author
describes basic methodological presuppositions and principles as found in the works of most representative feminist theologians. Finally, the third part of the article
focuses on three most important goals and aspirations of
feminist theology: historical analysis, critical reinterpretation of the past and proposing creative alternatives for
the future.

enské spiknutí z pekel
Spojení feministické politiky se spiritualitou, a zvlátì s èarodìjnictvím, které jak píe reportérka Margot Adlerová,7 je
moná prastaré - se dovolávala ji aktivistická skupina W.I.T.C.H., zaloená v pøedveèer Vech svatých roku 1968.8 Její název
byl akronym èasto vykládaný jako Womens International Terrorist Conspiracy
from Hell, mezinárodní enské teroristické
spiknutí z pekel. (Ve skuteènosti byla ovem
pevnì stanovena jen písmena, take pøi
rùzných protestech vznikaly nové výklady,
jako napø. eny, rozlícené z otravných telefonních spoleèností.9 )
W.I.T.C.H. je ve-enské Vechno. Je
to divadlo, revoluce, magie, teror, radost,
èesnekový kvìt, kouzla. Je to uvìdomìní,
e èarodìjnice a cikánky byly pùvodní guerillové bojovnice a partyzánky, bojující proti útlaku - zvlátì útlaku en - v prùbìhu
vìkù. Èarodìjnice byly vdycky eny, které
se odváily: být senzaèní, odváné, agresivní, inteligentní, nekonformní, zvídavé,
nezávislé, sexuálnì svobodné, revolucionáøské. (Co nejspí vysvìtluje, proè jich
devìt milionù bylo upáleno.) ... Nesklonily
se pøed ádným muem, jsouce ivými
pozùstatky nejstarí kultury ze vech - té,
v ní byli mui a eny skuteènì rovnými
podílníky ve skuteènì sounáleité spoleènosti, ne ji smetl smrtonosný sexuální,
ekonomický a duchovní útlak...10
W.I.T.C.H. byly v dobì svého zaloení
pokládány zbytkem enského hnutí za okrajový fenomén.11 V raných 70. letech se vak
také konala øada feministických konferencí
s tématem spirituality, z nich nìkteré pøi12 Viz k tomu E. Schüssler Fiorenza, In Memory of Her:
A Feminist Theological Reconstruction of Christian Origins, London, 1983.
13 Viz k tomu E. Johnson, Consider Jesus: Waves of Renewal in Christology, New York, 1990. Viz té E. Schüssler Fiorenza, Miriams Child, Sophias Prophet, London,
1994, a také C. M. Deutsch, Lady Wisdom, Jesus and
the Sages, Valley Forge, 1996.
14 Viz k tomu S. McFague, Metaphorical Theology: Models of God in Religious Language, Philadelphia, 1982.
15 Viz k tomu J. Opoèenská, Zpovzdálí..., s. 114nn, 128nn.
16 Inkluzivní jazyk naráí v èetinì (na rozdíl od angliètiny) na problém, e také slovesné tvary vyjadøují gramatický rod, nestaèí tedy jen upravit zájmena.
K problematice genderovì neutrálního vypovídání
o Bohu viz R. Radford Ruether, Sexism and God-Talk:
Toward a Feminist Theology, Boston, 1983. Viz té
J. Opoèenská, Zpovzdálí..., s. 56n.

Doc. Pavel Hoek, Th.D., (*1973) je vedoucím katedry religionistiky na Evangelické teologické fakultì UK,
pøednáí také na Evangelikálním teologickém semináøi.
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Z Budapest
a Dianická Wicca
Zsuzsanna Budapestová vyrostla v nekonformní umìlecké
rodinì, která mìla
blízko k pohanským
symbolùm a klasické
mytologii. Kdy jí
bylo estnáct let, propuklo maïarské povstání a ona byla
podle vlastních slov
poprvé zasvìcena
do revoluce.15 Rozhodla se pøekroèit
hranice na Západ
Budapestová v roce 1975 ve svém obchodì.
a zaèít nový ivot.
Na východním
táhly i více ne tisíc lidí.12 Ve vìtinì kon- pobøeí USA, kde se usadila, vak objevila
trakultury té doby se zdálo, e se duchovní nové, nepoznané formy nesvobody. Mladí
a politický rozmìr od sebe vzdalují. Femi- mui dostávali od Fordovy a Rockefellenistické hnutí naopak obì otázky sluèova- rovy nadace dostateèná stipendia, ale dívky
lo, jako by lo o dva proudy tée øeky.13 musely èasto pracovat jako èínice, aby
Spontánnì vznikala øada skupinek pro zvy- vùbec mohly dokonèit støední kolu. Zsuování povìdomí [o enské otázce], tzv. zsanna Budapestová, pøezdívaná Z, skonConsciousness raising groups, kde se eny èila v tradièní roli pováleèné Ameriky, jako
sdílely a hovoøily o intimních proitcích. manelka a matka v domácnosti. Dvanáct
Od nich nebylo èasto daleko ke vzniku co- let tohoto ivota ji dohnalo k sebevraedvenù, skupin s explicitní duchovní náplní. nému pokusu. Bìhem nìj vak dostala vizi,
Feministické èarodìjnické coveny tak kdy zemøela a vidìla, e smrt není dìsivá.
pøedznamenávají nový trend v moderní spiPo této vizi, øekla o nìkolik let pozdìji
ritualitì, která je orientovaná na vyznavaèe, reportérce, jsem znovu získala skuteènou
klade dùraz na osobní rùst a integruje v sobì perspektivu èarodìjnice, jak se èarodìjnice
terapeutickou funkci.14 Jakousi duchovní dívá na ivot - jako na výzvu. Netrvá vìènì,
léèbou specificky enských ran se stalo Dia- a na druhé stranì je to dobré, take co budu
nické hnutí (té Dianická Wicca), pøínos dìlat?16
maïarské emigrantky Zsuzanny BudapesPo tomto duchovním pøerodu zanechatové (*1940).
la svùj dosavadní ivot za sebou a stopem
se dostala a na západní pobøeí, kde se konaly oslavy hnutí za osvobození en (woSetkání v kruhu en
Dianická spiritualita je tvoøivá, mystická, extatická a zdùrazòuje imanenci Boství.
Splétá dávné mýty v úèinnou metodu duchovního léèení a posilování enské psýchy.
Mùj první dianický rituál zaèíná tam, kde vechna náboenství - u Stvoøení. V mystickém transu se setkáváme s Bohyní Stvoøitelkou, a stáváme se souèástí jejího tance.
Stávám se souèástí jejího tance a na konci obøadu se probouzím plná lehkosti a odnáím
si vìdomí, e kdykoliv pocítím tìkosti, mám si vzpomenout na to, e jsem byla pøi
tanci stvoøení a dokáu vechno, naè pomyslím.
Druhým setkáním v kruhu en otevíráme první z pìti mystérií krve, zrození. Vracíme
se spoleènì na poèátek, do bezpeèného lùna naí matky, kde je slyet jenom pravidelný tlukot srdce. Naí matkou je bohynì Létó, která prochází celou øeckou zemi, hnána
kletbou, aby nala bezpeèné místo ke slehnutí. V jejím lùnì rosteme a sílíme. Kdy se
blííme vlastnímu porodu, dostávám trochu strach, co se bude dít; neuèíme se pøece,
e porod je traumatická zkuenost? Slova knìky mì vak utìují. Hovoøí o tom, jak
vítáme první paprsky svìtla. Vítáme zmìnu, protoe víme, e nás bohynì pøivedla do
bezpeèného svìta a ehná nám.
Anna Marie Dostálová.
Autorka navtívila dva dianické rituály v létì 2008 v Praze.

mens liberation). O rok pozdìji, v roce
1971, zaloila v Los Angeles na zimní slunovrat s nìkolika dalími enami èarodìjnický coven, pojmenovaný po významné
bojovnici za práva en, Susan B. Anthonyové (1820-1906). Ta se mìla stát jeho
ochranným duchem, nebo prý za ivota
prohlásila, e po smrti nepùjde do nebe
ani do pekla, ale zùstane zde, aby zavrila
enskou revoluci.17
Poslední pronásledovaná èarodìjnice
Coven Susan B. Anthonyové èíslo 1 se
stal roditìm nové dianické tradice feministického èarodìjnictví: Zsuzsanna
v tìchto raných letech [1976] zasvìcovala
mnoho en s minimálním výcvikem, øíkala
tomu »zasévání semínek«, jejími vlastními
slovy »Nikdy neví, kde se to chytne!«.18
K proslulosti jejího krámku, nazvaného
Feminist Witchcraft a celého hnutí nepochybnì pøispìl soudní spor v roce 1975,
kdy byla Z usvìdèena policistkou v civilu z poskytování okultních slueb, které
zapovídal místní zákon. Zsuzsanna odmítla alibistický pøístup ostatních okultistù,
kteøí ve mìstì pùsobili bez obtìování
úøadù, a odmítla se bránit tím, e její vìtby a èáry jsou jen naoko. Z pokládala
proces za podstatný pro ustavení práva en
definovat svou vlastní spiritualitu a uplatòovat své talenty nezávisle na náboenských
kodexech a standardech chování, s nimi
pøili mui. 19 Aèkoliv proces prohrála
a musela zaplatit pokutu, o nìkolik let pozdìji byl zákon nejvyím kalifornským soudem zruen.
Èarodìjnice, píe Margot Adlerová,
je nakonec neobyèejný symbol - nezávislá, proti establishmentu, silná a hrdá. Je politická, a zároveò duchovní, magická. Èarodìjnice je ena v roli muèednice; je pronásledována nevìdomými; je enou, která
ije mimo spoleènost a mimo spoleèenskou
definici eny. Ve spoleènosti, která tradiènì
utlaèovala eny, je málo pozitivních obrazù
enské síly.20
Soutok dvou øek
Konfrontace nového, politicky chápaného
èarodìjnictví a existující Wiccy, vzelé
spíe z romantizujících pøedstav o enské
roli,21 nebyla zprvu pøíli pøátelská: Mnoství muù (a nìkteré eny) ve více mainstreamových skupinách Øemesla se rozèilovalo nad rùstem feministických covenù,
jeliko øada feministických èarodìjnic vìdomì odmítala nìkteré principy, normy
a struktury.... Øada feministek tvrdila, e

Tento èlánek proel recenzním øízením.

90

DINGIR 3/200 8

t é m a
eny jsou èarodìjnicemi tím právem, e
jsou enami, a nic dalího není potøeba...
Navíc, feministické èarodìjnice prohlásily,
e èarodìjnictví není nesluèitelné s politikou, a dále, e je èarodìjnictví historicky
poèaté ze vzdoru a tudí mùe dostát své
pravé povaze pouze kdy bude pokraèovat
ve svém starodávném boji proti útlaku.22
Feministické hnutí pøineslo kritiku dosud okultní Wiccy, která podle nich poskytuje enám kompenzaci v roli mocných
knìek, a tím je odvádí od øeení skuteèných problémù: Skoro by se dalo øíci, e
Øemeslo nìkdy funguje jako pojistka zavedených poøádkù tím, e poskytuje východisko pro utlaèované eny, ale zastavuje se pøed skuteèným osvobozením. ... Stává
se tak konzervativní silou, která skuteènou
zmìnu jetì znesnadòuje.23
Dianické èarodìjnice odmítly dualismus tradièního západního okultismu, který
se odráel i v praxi Gardnerovy Wiccy,
v její rituální praxi a teologii, postavené
na musko-enských polaritách. Ruth Barrettová (*1954), která pøevzala v roce 1980
duchovní úøad Budapestové, mluví pøímo
o heterosexismu. Dianická spiritualita
mìla mocný ohlas v lesbickém hnutí, jeho
spirituálním podloím se stala. Svoje jméno
odvozuje od øímské panenské bohynì lovu
a nespoutané pøírody Diany, která má být
patronkou en, které vzdorují tradièním
rolím. (Diana mìla také být jedním ze jmen
bohynì, uctívané v èarodìjnickém kultu,
který postulovala Murrayová.)
Èarodìjnice dnes
Kdy se Margot Adlerová po více ne tøiceti letech (2005) od prvního vydání své
zlomové reportáe vrací k otázce feministického èarodìjnictví, musí se køenit.
Kde jsou ty Amazonky? Co se stalo s revolucí? Na jednu stranu, enská spiritualita je vude kolem: knihy, semináøe, rituály
a hudba. Nìco z toho ani nesouvisí s Wiccou a pohanstvím.24 Z perspektivy Ameriky 21. století tam asi byla jistá dávka naivity, píe, ale síla a spontaneita, která
vzela z druhé vlny feminismu a vedla od
skupinek pro zvyování uvìdomìní pøímo
ke skupinkám feministické spirituality
a covenùm zmìnila ivot bezpoètu en.
Napìtí mezi tradièními a feministickými skupinami u není tolik patrné. Od
poloviny 80. let jsou enské a muské
krouky na pohanských festivalech bìnou
záleitostí; enská spiritualita u není výzvou ani kontroverzním tématem, ani
ústøedním motivem hnutí: Tahle nová ge-

eny a rituály
Jsou to eny, které nejèastìji organizují, plánují, usnadòují a vyznaèují pøechodové
ivotní události nebo rituály ve svém kulturním, náboenském nebo i sekulárním kontextu. Obecnì øeèeno, jsou to eny, které mají vìtí zájem na spiritualitì a které se více
osobnì zapojují do skupinových interakcí, vztahù, budování komunity a stmelování
rodiny. eny s nadením pøijímají pøíleitost vytváøet a facilitovat události ivotního
cyklu, ale èasto si neuvìdomujeme poselství mezi øádky a komu taková událost
v posledku slouí. Bez tohoto uvìdomìní se událost stává uprázdnìným rituálem:
iluzorní slavností, která zanechává dui prázdnou. Jeliko zamýlíme pracovat na bdìlé
a smysluplné tvorbì rituálù, je uiteèné podívat se na nìkteré ze sekulárních, spoleèností
posvìcených rituálù mainstreamové americké popkultury. Zvlátì zkoumejme u tìchto rituálù jejich zjevná a skrytá poselství ( ), jejich ritualistické aspekty, zaloené na
pøedvídatelných strukturách, symbolech ( ) kulturní volby ohlednì toho, které události
se povaují za validní a dostateènì dùleité pro ceremonii ( ). Cílem nahlédnutí pod
povrch tìchto rituálù je demonstrovat pomocí pøíkladù, kde je a pøíli èasto enská
podøízenost a dalí kulturní podmiòování nekriticky naprogramováno do obsahu pøechodového rituálu.
Ruth Barret, Women´s Rites, Womens Mysteries, pøeloila A. M. D.
nerace novopohanek je upøímnì zmatená
z jakýchkoliv diskusí o feminismu a Øemesle: buï vìøí tomu, e vechny bariéry jsou
pryè nebo nemají ani pøedstavu, co feminismus znamená, jetì ménì ve spojitosti
se spiritualitou.25
n
Poznámky
1 Wicca tak byla zároveò od poèátku podle populární etymologie angl. výrazu pro èarodìjnictví (witchcraft) nazývána Øemeslem moudrých (Craft of the Wise) nebo jednodue Øemeslem.
2 Ronald Hutton, Triumph of The Moon: A History of Modern Pagan Witchcraft, Oxford: Oxford University
Press, 2000.
3 Napø. Circle Sanctuary vedená Selene Foxovou v roce
1973.
4 Významným zlomem bylo napøíklad vytvoøení Seax
Wiccy gardnerovým ákem Raymondem Bucklandem
v roce 1973. Seax Wicca uznávala samozasvìcení se
a její Knihu Stínù (vlastní obsah tradice, zejm. texty
rituálù) vydal v následujícím roce Samuel Weiser. Ve
svých dílech se Buckland kriticky vyjadøuje ke guruismu a elitáøství, které se rozmohlo po Gardnerovì
smrti mezi jeho áky.
5 [V] roce 1985 se nìkteøí konzervativnìjí gardneriáni
pokusili definovat gardneriánskou tradici jako »sestávající se z uèení a spisù Geralda B. Gardnera, nezmìnìných
v duchu a slovì«. Co je samozøejmì oxymorón, nebo
zmrazit slova znamená zabít ducha. Ale virus fundamentalismu mùe nakazit kterékoliv náboenství a moná skuteènost, e nakazil to nae, je jakýmsi znakem
dospívání. V kadém pøípadì tehdy tu byl pokus exkomunikovat vechny gardneriány, kteøí svoji [iniciaèní]
linii odvozovali od covenu Proteus.
[K]ontroverze
zùstává nevyøeená dodnes.  Judy Harrow, 1998 in
The History of Protean Witchcraft, <http://www.
proteuscoven.org/proteus/history2.htm>.
6 Pro tyto konzervativní tradice se ujal souhrnný název
British Traditional Witchcraft/Wicca.
7 Margot Adlerová je autorkou první a rozsahem dosud
nepøekonané terénní studie o novopohanském hnutí
v USA (1979, 1986, 2006), její poslední edici zde hojnì citujeme. Svou práci zaèala v 70. letech jako zúèastnìná pozorovatelka, dnes je praktikující wiccankou
a významnou osobností novopohanské komunity.
8 Margot Adler, Drawing Down the Moon, revised and
upd. ed., New York - Toronto - London: Penguin Books,
2006, s. 180.
9 Ibid.
10 The W.I.T.C.H. Manifesto, citován M. Adler in Drawing Down the Moon, s. 181.
11 Drawing Down...,, s. 182.
12 Ibid., s. 180.
13 Ibid.

14 Srv. spirituálnì zabarvené psychoterapie: A. M. Dostálová, Mezi psychoterapií a religiozitou, Dingir 2/2008.
15 Drawing Down..., s. 74.
16 Ibid.
17 Susan B. Anthony Coven No. 1, <http://zbudapest.com/
susan-b-anthony-coven-number-1.html>.
18 Ruth Barrett, Women´s Rites, Women´s Mysteries: Intuitive Ritual Creation, 2nd ed., Woodbury: Llewellyn, 2007,
s. 289.
19 Drawing Down..., s. 189.
20 Ibid., s. 185.
21 Ronald Hutton popisuje Wiccu jako hnutí do znaèné míry
vzniklé v pováleèné Británii 40. a 50. let, coby souèást
konzervativního odmítnutí modernity, køesanství a socialismu. - Triumph of the Moon, s. 360.
Motivací v té dobì nebylo reformovat západní religiozitu v nìjakém radikálním smyslu, nýbr navrátit se
k duchovním a estetickým praktikám, které evokovaly
obraz starých dobrých èasù lidstva. - Jone Salomonsen, Enchanted Feminism: Ritual, Gender and Divinity
among the Reclaiming Witches of San Francisco, London: Routledge, 2002, via Questia, <http://www.questia.
com/PM.qst?a=o&d=102831759>, s 3.
22 Drawing Down..., s. 180.
23 Ibid., s. 215-6.
24 Ibid., s. 229.
25 Morgan McFarland, citována M. Adler in Drawing
Down..., s. 231.
TO HEAR THE GODDESS CALL
The Neopagan movement has been, since its appearance
around the half of the 20th century, fueled by an idealized
conception of history based upon the speculative works
of Margaret Murry. In this perspective, the persecuted
witches are seen as surviving worshippers of a Pagan fertility cult and as countercultural heroines. This aspect
found its embodiment in the late 1960s activist group
known as W.I.T.C.H. Its imagery found a wide acceptance in the Second Wave Feminism of the early 1970s
when protagonists of feminist spirituality, among which
the Hungarian immigrant Zsuzsanna Budapest was prominent, founded the new Dianic tradition of Neopagan
witchcraft. This became a source of tension with the older form of Gardnerian witchcraft, modelled after a classic occult society. Due to the impact of two new movements, the counterculture of the 1960s and the Second
Wave Feminism of the 1970s, the Neopagan movement
has been irrevocably, profoundly transformed. Since that
time it has grown, became diversified and has integrated
both feminine and masculine spirituality which are now
among its integral, though not the most prominent topics.
Anna Marie Dostálová (*1987) studuje religionistiku
na FF UK a psychosociální studia na HTF. Zabývá se
fenoménem novopohanství a oblastí alternativní spirituality a psychoterapie.
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Spirituální spojení muství a enství je na Západì úspìné

TANTRA
A ZÁPADNÍ SVÌT
Adam Borziè

Slovo tantra mùe mít hned nìkolik významù, je spolu sice
úzce souvisejí, ba sousedí, leè pøece se podstatnì rozcházejí.
Nebe a zemì se také lií jen na tlouku jednoho vlasu, jak
praví jedno taoistické úsloví. Tantra mùe být starobylým duchovním asijským uèením èi lépe souborem nauk a kol. Jedním z nejsvébytnìjích projevù asijské spirituality, svéráznou
filosofií, meditaèní stezkou, kosmologickým systémem, cestou k sjednocení, osvícení èi probuzení. V druhém pøípadì se
jedná o drádivou smìsici sexuální párové terapie, vyuívající
indické terminologie, kde mystika je jen tiplavým koøením.
Tøenièkou na dortu. V tomto èlánku chci sledovat linii vedoucí
od pùvodní tantry k její západní (èasto pokroucené) adaptaci.
Nicménì v zájmu spravedlnosti je nutné dodat, e ne vechny
pokusy o adaptaci tantry byly a jsou pouze nevkusné a komerèní. Dotkneme se rovnì zpùsobu, jakým se tantrismu ujala západní esoterická tradice.
muské a enské polarity. Na této cestì
Tantra na mateøské pùdì
vyuívá tantrik sexuální energii, která je
Výraz tantra pochází ze sanskrtu a znamená výsostným projevem boství. Nicménì
osnovu, systém, pavuèinu nebo tkanivo. práce se sexualitou je jen jedním aspektem
S tantrickým uèením se setkáváme jak tantrického výcviku (vzhledem k tomu, jak
v indických duchovních tradicích (v tzv. západní náboenská tradice v dìjinách zahinduismu), pøedevím pak v ivaismu cházela se sexualitou a tìlem, je jen pochoa aktismu, tak v mahajánovém buddhismu, pitelné, e právì tento aspekt nejvíce oslovil
hlavnì v tibetském buddhismu a japonské západní hledaèe). K tantøe patøí rovnì svébuddhistické kole ingon. Prvky podobné bytná etika. Aby byl tantrik úspìný, musí
tantrismu lze nalézt i v èínském taoismu, se zbavit osmi pout, kterými jsou: nenávist,
kde jsou spojeny s alchymií. Tantra se prav- pochyby, strach, stud, pomlouvaènost, pýdìpodobnì zrodila na indickém subkonti- cha na rod, pýcha na kastu a konformnost.
nentu jetì pøed vznikem tzv. hinduismu Dokud zùstává svázán tìmito pouty je stále
v pøed-árijském období. Aèkoliv si tantru jen ivým tvorem, pøesáhne-li je, stává se
spojujeme právì s hinduistickou tradicí, samým ivou.
nìkteøí badatelé se domnívají, e její budTantra je souèástí èlenité skupiny nádhistická varianta je starí. Buddhistická boenství souhrnnì oznaèovaných té jako
i hinduistická tantra se v mnoha bodech sanátanadharma (vìèné náboenství).
podstatnì lií, nicménì nìkteré aspekty jsou V indické tradici ji lze rozdìlit na dvì záspoleèné.1
kladní koly. Cesta levé ruky, vamaèára,
Jaký vesmír obývají tantrici a jaký je je chápána jako nebezpeènìjí. Právì ona
cíl jejich duchovního snaení? Støedem záj- zdùrazòuje sexualitu a praxi rituální souloe
mu tantrikù je boská energie akti, personi- (maithuna). Radikalita koly levé ruky
fikovaná bohyní akti, která pøedstavuje pøedevím souvisí s ignorováním èi zámìrenský aspekt boství, druku boha ivy. ným poruováním náboenských pravidel
Tato energie se manifestuje v celém kos- tradièního hinduismu. Souèástí tantry je tak
mu, lze øíci, e je jeho základní matricí. okázalé pøestupování kastovního systému.
Oddaností vùèi tomuto principu, kázní, Lze øíci, e dávno pøed francouzským filosystematickou prací s kundaliní (hadí silou) sofem a mystikem Georgesem Bataillem si
a manipulací s energetickými centry v sobì tantrikové uvìdomili blízkost tabu a svatantrik ustavuje pùvodní kosmickou jednotu tého, transgresivního prvku, kdy pøekroèení

iva a akti jakoto sjednocení enské
a muské polarity. Toto sjednocení polarit je cílem tantrika.

hranice, poruení zákazu vede k absolutnu.
Je to cesta pøímá, rychlá a nebezpeèná.
Druhý smìr, cesta pravé ruky, dakínaèára, zdùrazòuje spíe oèitìní a sexuální aspekty tantry pojímá více symbolicky.
Dùraz klade na duchovní kázeò, vizualizaci a meditaci, i spoleèensky jsou její postoje konformnìjí. Nicménì podle Agéhánandy Bháratího se vichni tantrikové posmívají tradièní exoterické ortodoxii, vichni nadøazují experiment nad konvenèní morálku a vichni se shodují, e jejich specifická metoda je nebezpeèná a radikální,
a tvrdí o ní, e je zkratkou k osvobození. 2
Základními námìty tantrické cesty jsou:
1. stvoøení svìta; 2. jeho znièení a zánik;
3. vzývání bostev v jejich muském èi enském aspektu; 4. získání nadpøirozených
schopností (siddhi); 5. meditace a jiné duchovní techniky, jak dosáhnout splynutí
s bostvím. Tyto techniky jsou samozøejmì
souèástí i jiných tradic indických kol, pøedevím karmajógy, kundaliníjógy, bhaktijógy a dalích.
Tantrická pojednání jsou psána symbolickým jazykem,3 kterému se øíká sandhjábháa (soumraèný jazyk). Zámìrnì se zahalují pøed chtivým okem nezasvìceného.
Matou a klamou, co bytostnì souvisí s celkovým paradoxním vztahem tantrika ke
svìtu jevù, ke kosmické høe Mája. Tímto
symbolickým jazykem a snahou utajit pøed
nezasvìceným tyto (mnohdy nebezpeèné)
metody pøipomíná tantra západní hermetismus, pøedevím tradici alchymie a magie.
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Pojednání mají èasto podobu dialogu mezi
ivou a akti. Tyto texty mají iniciaèní charakter a mají usnadnit pochopení a následné realizování vesmírné energie akti. Lze
øíci, e oproti jiným duchovním kolám se
tantra nevyhýbá problematickým aspektùm,
a ji se jedná o pìstování a rozvíjení magických sil èi vyuití sexuality, jí je rozumìno jakoto kosmické tvùrèí síle. Tantra
pøijímá vechny zdánlivé protiklady, nebo
ty vechny jsou jenom rozliènými konci tého pólu existence a ivota.
K provedení tantrického rituálu je zapotøebí nìkolika vìcí. Názvy tìchto vìcí a
úkonù zaèínají vechny na hlásku m a øíká
se jim paòèamákára: 1. madja (víno èi jiný
opojný nápoj); 2. mánsa (maso); 3. matsja
(ryba); 4. mudrá (mystické gesto) a 5. maithuna (sexuální styk). Cílem vekerého tantrického usilování je dokonalá realizace
boství. Plné probuzení èi osvícení. Není
vak oznaèováno jako moka (vysvobození), ale mahásukha (velké tìstí), protoe
dosaené blaho se týká jak transcedence,
tak imanence. Jak se praví v tantrickém èasopise Krijá: Tantra je vìdou o vidìní, cítìní a poznávání nekoneèna v koneèném
a skrze koneèno. 4
V tibetském buddhismu je tantra (tibet.
gjü - rgjud) oznaèením pro rùzné druhy textù (napø. tantry astrologické nebo lékaøské),
primárnì vak tìch textù, je popisují meditaèní systémy. Zvìstování tanter je pøipisováno Buddhovi akjumanimu, v jeho
projevu dharmakaja. Tantrická cesta je tøífázová a lze ji rozdìlit na 1. základ; 2. cestu a 3. plod. Základem je praktikující, cestu tvoøí meditaèní postupy (vyuívající pøevánì vizualizace janter a intonování manter) a plodem je výsledek, který uívání
tìchto technik zprostøedkuje. Tibetská tradice hovoøí o ètyøech tøídách tanter: krijá
(tibet. èha, èin), èarja (èö, praxe), jóga (naldor, meditace) a anuttarajóga (naldor lanamepa, nejvyí meditace). I v tibetské
tantrické tradici hraje ústøední roli zruení
sexuálních polarit, jejich sjednocení a transformace. Muský princip (metoda - upána) se zasnubuje s enským principem
(moudrostí - pradòa).
Tantrické pokusy
evropských hermetikù a básníkù
Kdy jsme se lehounce dotkli pùvodní
tantry, pøistupme nyní k její adaptaci na
Západì, respektive k jejím analogiím. Je
pochopitelné, e nejprve se zájem o tantru
objevil v hermetických kruzích. A to na
pøelomu devatenáctého a dvacátého století.

Zájem o tantrismus se objevuje pøedevím
u dvou magikù: Austina Osmana Sparea
(1886-1954) a Aleistra Crowleyho (18751947). Oba dva zmínìní hermetikové experimentovali s tzv. sexuální magií, a je tudí
pochopitelné, e je tantrická inspirace nemohla minout. U Sparea byl tento zájem
spíe okrajový. Spare, svého druhu novodobý aman, se zabýval sexuálními atavismy, s nimi pracoval pomocí metody
sigilizace, kterou pøejal ze starích hermetických tradic a znaènì reformoval. Nicménì na oba dva hermetiky naváe významný Crowleyho ák, hermetik Kenneth
Grant,5 který rozumí tantøe jako souèásti
pøed-patriarchálních spirituálních tradic, zahrnujících rovnì alchymii, taoismus a magii. Podle Granta se jedná o tzv. draèí kulty, 6 v nich byla oslavována sexualita
a smrt, jejich míení a bytostná vzájemnost.
Nicménì tato charakteristika spíe odpovídá cestì levé ruky.
Nejvýraznìjí tantrickou inspiraci nacházíme u kontroverzního mága, básníka
a horolezce Crowleyho7 . Tento svérázný vizionáø, jen sám sebe chápal jako proroka
Nového aeonu, sdílel s nìkterými tantrickými tradicemi náhled na vztah mezi sexuální extází a duchovním poznáním.
Crowley, který proslul i nevázaným sexuálním ivotem, po celý ivot praktikoval právì sexuální magii za úèelem získání onìch
sil, je Indové nazývají siddhi. Nutno øíci,
e se nejednalo pouze o orgie v lákavém
esoterickém balení, ale Crowleyho spekulativní duch pøejímal i mnohé z tantrické
metafyziky. I Crowley rozumí vesmíru
jako dynamickému organismu, který se
skládá z pasivního a aktivního elementu,
z enské a muské energie, i on se domnívá, e úkolem èlovìka je sjednotit polarity,
pøesáhnout dualitu a vstoupit do boského
nepodmínìného stavu. Aby èlovìk dosáhl
tohoto boského stavu, musí dokonale
ovládnout vechny své síly, a z nich pøedevím sílu konstitutivní - vlastní sexualitu.
Zda se to Crowleymu skuteènì podaøilo,
zùstává otázkou.
Velice záhy vznikl na Západì rovnì
tantrický øád, a to ve Spojených státech.
Zaloil ho poèátkem dvacátého století Pierre Bernard (1875-1955). Øád se jmenoval
Tantrický øád Ameriky. Jeho uèení bylo syntézou tantrismu a hathajógy. V edesátých
letech na nìj navázala sekta nazvaná Newyortí svatí tantrici.
Kultivovaným propagátorem tantry na
Západì se stal belgický jógin André van Lysebeth (1919-2004). Ten se vedle neúnavné

propagace jógy jako takové zabýval také
tantrou. Je autorem knihy Tantra, le culte
de la féminité, která vyla èesky pod názvem Tantra - Kult enského principu aneb
jiný pohled na ivot a sex.8 Lysebethova
kniha nabízí solidní úvod do tantry, nezbavuje tantrismus spirituální hloubky, a navíc
si Lysebeth vímá souvislosti i se západní
esoterní tradicí.
K tantrickým impulsùm se snad nesmìle a vzdálenì hlásil i slavný americký básník Ezra Pound (1885-1972), spojený po
nìjakou dobu s nekonformním kulturním
magazínem New Age. Poundovo chápání
poezie9 jakoto dùsledku pøemìnìné sexuální energie, vèetnì jejích orgastických
svìtelných kvalit, se velice blíí tantrickému pojetí. Zda se jedná o básníkovu intuici èi o výslovnou inspiraci není zøejmé.
Vzhledem k Poundovì zálibì v tradicích
Lásky, tj. v okcitánské dvorské kultuøe
(silnì ovlivnìné islámskou mystikou, gnosí
a katarstvím) a v pøedrenesanèní dantovské
básnické tradici Toskánska, bych pøímou
tantrickou inspiraci nevyluèoval. Je pochopitelné, e zájem o tantru se nevyhnul ani
beatnické generaci, která byla ostatnì Poundem silnì ovlivnìna. Motivy tantrického
buddhismu a hinduismu lze najít v dílech
básníkù Allena Ginsberga (1926-1997),
Gary Snydera (*1930) a básníøky Diany di
Prima (*1934).10
Tantra na trhu s esoterikou
Tyto kultivované okrajové impulsy byly
nicménì zastínìny nìèím, co nìkteøí badatelé nazývají neo-tantra.11 Tato nová
tantra se stala integrální souèástí celé sub-

Sjednocení sexuálních polarit v buddhistické tantøe, symbolizované rituální souloí.
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kultury spojené s hnutím New Age. Vzhle- ních poboèek, v USA, Kanadì, védsku,
dem ke stoupajícímu zájmu o asijské spiri- Nizozemí, výcarsku, Velké Británii, Nìtuality se od edesátých let zaèíná dostávat mecku a domovské Francii. Ve svých pubdo irího podvìdomí i tantra. Vedle zájmu likacích se Margo Anand zamìøuje pøedeakademických badatelù, ji zmínìných her- vím na zdokonalení párového sexuálního
metikù a básníkù se tantra zaèíná íøit spo- ivota a zvýení sexuální slasti. Mystika
lu s hnutím lidského potenciálu. Tomuto a magie spíe slouí k podbarvení celkové
zájmu jistì prospìlo i rozíøení feminismu atmosféry. Margo Anand vykolila øadu
a s ním spojeného návratu pohansky orien- souèasných tantrických uèitelù.14
tované spirituality na Západì. Tak se tantra
Mezi dalí uèitele patøí napøíklad Alan
stává spíe synonymem oslavy tìla, spiri- Lowen, zakladatel hnutí Art of Being (Umìtuálnì pojímané sexuality a snahy dlouho ní bytí). 15 Lowen studoval psychologii
diskreditovanou oblast objevit a legitimi- v Oxfordu a byl rovnì po osm let Oshozovat. Nicménì pùvodní chápání tantry vým ákem. Jeho hnutí se zamìøuje vedle
jako radikální cesty, je vede k sjednocení posvátného sexu na holisticky orientovanou
s bostvím, se zaèíná vytrácet a neo-tantra spiritualitu. A pùsobí vcelku sympaticky.
se tak dostává nìkam na hranici psychote- Vedle tìchto center existuje celá øada dalrapie a exotických erotických hrátek. Je ích, nabízejících nejèastìji víkendové kurmoná trochu s podivem, e nemalý podíl zy, je jsou spíe úvodem do metody ne
na tomto vývoji nese indický duchovní uèi- skuteènou iniciací.
tel, Bhagván rí Radní - Osho (19301990).
Tantra u nás
Osho,12 pùvodnì indický filosof Èandra Na úvod struèného oddílu vìnovaného tantMohan, nebyl jistì mystiètìjího náhledu øe v naí zemi si povìzme, e jistý zájem
prost, nicménì právì on zaène Západu pøed- o její duchovní bohatství projevovali herstavovat tantrický hinduismus jako kombi- metici ze slavné prvorepublikové Universanaci sexuálního hledaèství, psychotera- lie. Mezi nimi pøedevím prùkopník sexupeutických metod a efektnì komerènì ální magie, slavný mág Pierre de Lasenic
vyuitelné mystiky. Osho byl pøesvìdèen, (1900-1944).
e západním lidem brání v dosaení osvíV Èesku dnes pùsobí nìkolik tantriccení právì zablokování v oblasti sexuality. kých center èi organizací. Nejznámìjí jsou
Potlaèení pudù a emocí mìlo být tedy uvol- pochopitelnì oshovské: Osho Shangri La
nìno pomocí meditaèních technik, jejich Meditation Center v Laanech u lutic,
autorem byl Osho osobnì. Jednalo se pøede- ovlivnìná nìmeckým uèitelem svámím
vím o tzv. dynamickou meditaci. Oshovy Bhagatem (Johanem Zeilhoferem). Druhé
experimenty na poli meditace, jeho inteli- centrum je pak Osho Sugama Meditation
gentní armantní promluvy a bouølivá osob- Center v Laankách u Veverské Bítýky,
nost jistì leckoho zaujmou, nicménì o au- její duí je svámí Anand Shunyam (Igor
tentickou tantru se rozhodnì nejedná. I na Samotný). Obì centra propagují tantrický
poli psychoterapie lze vyslovit velký otaz- zpùsob ivota. Jsou zde nabízeny kurzy,
ník, zda mistrovy originální metody ne- semináøe, masáe a meditace. Tantrický
vedly v mnoha pøípadech spíe k psychic- ivot zde znamená ekologicky ladìnou, hokému zhroucení ne ke kýenému výsled- listicky orientovanou spiritualitu ve stylu
ku - mentálnímu, emocionálnímu a tìles- hnutí New Age, vycházející z Osha a jen
nému osvobození. Nicodvozenì z pùvodní tantménì Osho výraznì ovlivry.
nil pojímání tantry na ZáVedle tìchto center
padì. Zvlátì jejího proexistuje napøíklad kola
pojení s psychoterapií.
TantraWorld,16 kterou veMezi Oshovy aèky
dou Richard Vojtík
patøí francouzská psya Denisa Paleèková. Vecholoka Margo Anand
dle tantry uèí také reiki
(*1944). Ta je autorkou
a zamìøují se na celkový
øady knih s tantrickou
rozvoj osobnosti. kola
problematikou (nìkteré
vznikla v roce 2006. Stejvyly èesky)13 a zakladaJantra: obrazová meditaèní
ní lektoøi zaloili dále
pomùcka. Jantry, kosmické
telkou meditaèního centra
Tantra Spa Prague, co je
diagramy, symbolizují boTantra SkyDancing. Cenmasání tantrický salón.
ské principy a jsou hojnì vyuívány v tantøe i józe.
trum má osm mezinárod-

Ukázkový propagaèní obrázek nabízející
tantrické kurzy na Západì.

Dále se mùeme setkat s Kamala Tantrou, 17 která aplikuje uèení Margo Anand
a její SkyDancing. Vede ji Hana Pokorná,
která v roce 2000 zaloila kolu tantrických
umìní. Ladìní programu je výraznì terapeutické. Pokorná je aèkou Johna Hawkena, který je mezinárodnì uznávaným lektorem Tantra SkyDancing.
V Praze pùsobí Tantra Institut,18 který
vedou uèitelé Manguri a Herieta. Vedle obligátní nabídky mají v ceníku i vykonávání
rituálù, zøejmì tantrických. I oni studovali
u Anand a Johna Hawkena.
To je jen nìkolik center z velké nabídky tìch, které se v Èechách a na Moravì
vìnují tantøe. Na Internetu najdeme nepøeberné mnoství nabídek masáí a jiných
tantrických slastí. Ve je souèástí vzkvétajícího trhu s esoterickými produkty.
Závìrem tohoto struèného pøehledu se
podìlím o jednu osobní zkuenost. Zeptal
jsem se jedné uèitelky tantry, její jméno
radìji zamlèím, zda ji zajímá, jak se praktikuje tantra v Indii. Duchovní uèitelka, stará
nìco pøes dvacet let, nechápavì zamrkala
a podívala se na mì, jako bych se pomátl.
Pravdìpodobnì ji v ivotì nepøila na mysl
souvislost mezi jejími duchovními aktivitami a mystickou tradicí Indie.
Závìr
Souèasná podoba tantry, tak jak se praktikuje u nás i v zahranièí, nemá s pùvodním,
nároèným esoterním uèením mnoho spoleèného. Zatímco v pùvodní verzi byla tantra
radikálním duchovním smìrem boøícím
ð Dokonèení èlánku
vpravo dole v rámeèku.
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Chlapi.cz, významná laická iniciativa pro muskou spiritualitu v souèasné øímskokatolické církvi

VIRTUÁLNÍ PROSTOR
PRO REÁLNÉ MUE
Adalbert ák

Tato forma okletìné a odmutìlé spirituality efektivnì zbavila jejich ivoty vekerého riskování. Aèkoliv se pøi mi modlili k Bohu Otci, èasto byli oddanìjí Pannì Marii a rùenci. Výsledkem bylo, e se nikdy nedostali do úzkého kontaktu s Boí muskou silou jako Jeí. Nikdy si
nepomysleli, e v sobì mají skrytého divokého mue, a kdy je to napadlo, mysleli si, e je to
ïábel, který je pokouí, aby spáchali nìco patného. Byli v podstatì vykastrovaní, nejen ve
smyslu vztahù k enám, ale i ve smyslu své schopnosti rozhodnì jednat v okolním svìtì. 1
Také vás nìkdy napadlo pøi setkání se star- dat, zda vùbec existuje nìjaká spiritualita definice. Nikdy v podstatì nedolo ke koními knìími, kteøí proli tradièní výcho- speciálnì pro mue a prostøednictvím In- sensu v této vìci. Místo ní je zde odkaz na
vou v katolických semináøích, nìco podob- ternetu nalezli Richarda Rohra, amerického rozhovor, který poskytli pro rozhlasovou
ného, jako Richarda Rohra, autora úvod- frantikána, který se snaí vytváøet formy stanici Regina dva z muù, kteøí k této skuního citátu? Pocit, e ve spiritualitì kato- spirituální cesty pøístupné souèasným køes- pinì dlouhá léta patøí. Neexistuje ani nìjalické církve není dostatek dùrazu na vyjad- anùm. Po osobní návtìvì u nìj zaèala ký oficiální název, který by si úèastníci
øování, mylení, jednání, provádìní rituál- zakládající skupina v Èeské republice orga- setkávání a diskusí zvolili. Nejvíce se vilo
ních úkonù a ití vztahù pøitalivých pro nizovat setkání pro mue.2 Tak se setkala oznaèení chlapi, nebo, pouijeme-li oznasouèasné mue, není nièím výjimeèným potøeba, kterou spontánnì cítili nìkteøí èení virtuální konference, chlapi.cz.
aktivní katolíci u nás, s mylenkovým svìmezi katolíky i nekatolíky.
Jeden ze zakládajících èlenù spoleèen- tem a èinností novátorského amerického øe- Aktivity spoleèenství
Èinnost spoleèenství chlapù není nijak veství muské spirituality øíká, e na setkáních holníka.
Postupem èasu se z této skupiny muù dená, neexistuje ani princip èlenství. Spopro manele, ze kterých skupina vìnující
se muské køesanské spiritualitì vzela, stalo iroké spoleèenství rozptýlené po celé leèenství je otevøené mylenkovì, tématicmìli mui pocit, e tato setkání jsou spíe Èeské republice. Popsat toto spoleèenství ky i pøístupností. Zúèastnit se nìkteré z akcí
pro manelky, e øeí spíe otázky a prob- není snadné. O tom svìdèí fakt, e na jeho poøádaných chlapy nebo pøihlásit se do dislémy, které zajímají eny. Zaèali tedy hle- internetové prezentaci chybí jakákoli sebe- kuzí mùe v podstatì kadý mu se zájmem
ð Dokonèení z pøedchozích stran.
hranice a konvence, dnení západní podoba má pøíchu trnì ladìné spirituality pro znavené aktéry svìta vezdejího.
Pøesto lze souhlasit s Elizabeth Puttickovou, e navzdory kritice kvùli vulgarizaci sehrálo uèení o tantrické spiritualitì hlavní roli ve vytváøení a prosazování spirituality s pozitivním pøístupem
k tìlu, která je protikladná mysoginickým, negativistickým postojùm, èastým ve
svìtových náboenstvích.19 To není tak
málo.
n

Poznámky
1 Viz kol.: Lexikon východní moudrosti, Olomouc: Votobia, 1996, srv. Karel Werner Malá encyklopedie
hinduismu, Brno: Atlantis, 1996.
2 Viz Duan Zbavitel Hinduismus, Praha: DharmaGaia,
1993, s. 68
3 Ibid, s. 66-67.
4 Ibid, s. 66.
5 Portréty Sparea, Crowleyho a Granta nalezne èeský
ètenáø v knize Josefa Veselého Uèení mistrù, Praha:
Vodnáø, 2005.
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6 Podle Kenneta Granta existuje zøetelná mytologická souvislost mezi tzv. draèími kulty a hadí silou. Drak
a had náleí mytologicky k tému druhu a reprezentují
archaické vrstvy vìdomí spojené se sexualitou a smrtí.
7 Crowley své sexuálnì magické praktiky a teze halil do
symbolického jazyka. V tom se tradièním tantrikùm
podobal. Viz jeho knihu Liber Agape, Brno: Horus,
1996.
8 André van Lysebeth Tantra - Kult enského principu
aneb jiný pohled na ivot a sex, Praha: Argo, 1995.
9 K Pondovu chápání náboenství viz vynikající studie
Jakuba Guziura Mythus Ezry Pounda, Olomouc: Periplum, 2004.
10 U vech tìchto básníkù je patrná tendence propojovat
sexualitu, spirituální praxi spolu s psychedelickými zkuenostmi a politickou (výraznì levicovou) angaovaností. Ginsberg byl v druhé pùlce ivota ákem slavného,
nekonformního tibetského duchovního uèitele Chögyama Trungpy. Snyder se vedle poezie zabývá environmentální problematikou a hlásí se k zenovému buddhismu.
Diana di Prima po toulkách asijskou spirituální krajinou zakotvila v evropském hermetismu. Domnívám se
vak, e u vech tøí autorù lze hovoøit o tantrickém impulsu. Moná o svérázné podobì levé stezky.
11 K nové tantøe viz pøíspìvek Elizabeth Puttickové Tantrické spiritualita, str. 185-186 v Christopher Partridge
a kol.: Encyklopedie nových náboenství, Praha: Kniní
klub, 2006.
12 K osobnosti Osha víz Zdenìk Vojtíek Encyklopedie
náboenských smìrù v Èeské republice, Praha: Portál,
2004, str. 332-336, srv. pøíspìvek Elizabeth Puttickové
v Encyklopedii nových náboenství, str. 191-193 .

13 V èetinì jsou dostupné od Margo Anand dva tituly:
Umìní sexuální extáze, Praha: Pragma, 2003, a Umìní
sexuální magie, Praha: Pragma, 2003.
14 Viz Encyklopedie nových náboenství, str. 185.
15 Viz stránky tohoto hnutí http://www.artofbeing.com.
16 Více informací o této kole lze najít na http://www.
tantraworld.com/onas.php.
17 Viz jejich stránky http://www.razdva.cz/rzapletal
-astrolog/tantra.htm.
18 Viz jejich stránky http://www.institut.tantra.cz/lektori.
html.
19 Encyklopedie nových náboenství, str. 185.

TANTRA AND THE WESTERN WORLD
The article contains essential information about mystical teaching of Tantra, Eastern religious school popular among some adherents of Hinduism and Buddhism, and speaks about the adaptation of Tantra in
the West. It is especially concerned with the Western
analogy of Tantra, the esoteric tradition of magic and
poetry of the 20th century. It offers a short survey of
the so-called Western neo-Tantra, a spiritual movement
deeply influenced by the Indian guru Osho. The article includes a brief outline of the neo-Tantra in the
Czech Republic.
Adam Borziè (*1979) je básník, student ekumenické
teologie a úèastník terapeutického výcviku.
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t é m a
o témata muské spirituality a související.
Mezi pøíznivce tohoto hnutí tak patøí opravdu iroká kála muù ze vech spoleèenských vrstev, regionù Èech a Moravy, zájmových skupin, tradièních katolíkù, protestantù i lidí mimo církve. Pøevahu ale mají
logicky katolíci, nebo v orbitu této církve
spoleèenství vzniklo a svou spiritualitou
oslovuje zejména vìøící nejvìtí církve
u nás. Vìkový prùmìr spoleèenství je kolem 40 let, co souvisí s probíranými tématy, jak ukáeme níe.
Specifickou otázkou je zapojení en do
virtuálních diskusí. Ohlednì toho vznikly
nìkolikrát na konferenci vzruené debaty.
Jak se toti ukázalo, patøí mezi odbìratele
pøíspìvkù virtuální konference také nìkolik en. Názory na jejich úèast jsou rùzné
od naprosté otevøenosti a k poadavku
striktní rezervace tohoto virtuálního diskusního prostoru pouze pro mue. Vzhledem
k tomu, e pohlaví nelze pøi registraci kontrolovat, ustálil se nakonec pouze poadavek, aby eny do internetových diskusí
aktivnì nepøispívaly .
Èinnost chlapù(.cz) by se dala shrnout
do dvou kategorií: setkávání ve skupinkách
nebo na celostátních a regionálních akcích
a internetové diskuze. Obì èásti jsou povaovány za stejnì významné aktivity tohoto
spoleèenství.
Setkávání probíhá prùbìnì v malých
skupinách podle regionu vìtinou týdnì èi
dvakrát za mìsíc. Tak existují tøi skupiny
v Praze, dalí v Brnì, v severních Èechách,
v Jeseníku, v Olomouci a na dalích místech
ÈR. Kadá z takových skupin funguje samostatnì a urèuje si vlastní program. Na
tìchto setkáních se mui vìnují modlitbì,
duchovním rozhovorùm, vzájemné podpoøe
a øeení ivotních problémù. Specifickou
souèástí takovýchto setkání, ale nejen jich,
je spoleèné bubnování (viz rámeèek).
Nìkolikrát za rok se poøádají spoleèné
akce. Mùe to být setkání èlenù vech skupin, víkend pro otce se syny, iniciace nebo
jiná akce, kterou si chlapi sami pøipraví.
Iniciace je zvlátní rituál, který u nás poprvé uspoøádal Richard Rohr na jedné ze
svých návtìv. Dalí iniciace, provádìné
vìtinou jednou roènì, jsou inspirovány
Rohrovými mylenkami.
Smysl iniciace lze shrnout jako rituál
pøechodu do muské dospìlosti a moudrosti, probíhající v køesanském duchu. Aèkoli
biømování je køesanským pøechodovým
rituálem par excellence, podle Rohra (a nejen podle nìj) se z nìj vytratil pùvodní duch
iniciaèní zkouky. Symbolicky to mùe
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Richard Rohr
se narodil r. 1943 ve mìstì Topeca, ve státì Kansas v USA jako syn nìmeckých rodièù.
V roce 1961 vstoupil do frantikánského øádu. Vystudoval teologii ve frantikánském
semináøi a v roce 1970 byl vysvìcen na knìze. V roce 1971 zaloil rodinnou komunitu New Jerusalem v Cincinatti, ve státì Ohio. Richard Rohr, O. F. M., je jedním ze
zakladatelù charizmatické obnovy v USA, by v souèasnosti se ji tímto smìrem
neangauje. Dnes je Richard Rohr mezinárodnì známý kazatel a vedoucí exercicií.
V roce 1986 zaloil Centrum pro akci a kontemplaci v Albuquerque ve státu New
Mexico, USA.V souèasné dobì ije poblí frantikánské komunity v Albuquerque
a dìlí svùj èas mezi místní slubu a kázání a vyuèování na vech kontinentech. Za své
prvotní povolání povauje íøení evangelia a k tomuto cíli pouívá mnoha prostøedkù:
integraci akce a kontemplace, tvorbu komunit, záleitosti míru a spravedlnosti, muskou
spiritualitu, 1 ekologickou spiritualitu a dalí. Richard Rohr je jedním z mála teologù,
kteøí se soustøedí na to, jak oslovit mue, aby naplno ili své køesanství.
Text i fotografie: http://chlapi.cz/rohr.
1 http://www.malespirituality.org.
ilustrovat fakt, e biømující biskup ji neudìluje biømovanci políèek, jak tomu bylo
døíve.
Dalími pravidelnými akcemi je celostátní setkání chlapù, které bývá zamìøeno
formaènì. Na programu jsou pøednáky,
rituály, chvíle ticha a práce ve skupinách.
Nechybí spoleèný zpìv a bubnování. Posledního setkání, které probìhlo v kvìtnu
2008 s názvem Cesta mue k psychosociální a spirituální dospìlosti, se zúèastnilo na
140 muù. Jeho hosty byli rodinní terapeuti a pøevor klátera bosých karmelitánù, který s hnutím sympatizuje.
Z dalích spoleèných setkání mùeme
jmenovat víkend pro chlapy se syny zamìøený na posílení role otce. Otcovství je
v tomto spoleèenství i v Rohrových textech
téma, jemu je vìnována zvlátní pozornost.
Nejen proto, e otcovství povauje vìtina
úèastníkù v naí spoleènosti za upozaïo-

vané a velmi èasto prakticky nenaplnìné dìti v podstatì nemají otce, i kdy je v rodinì fyzicky pøítomen. Proívání otcovství
vak Rohr povauje za dùleité i s ohledem
na vyrovnání se s negativními zkuenostmi muù s vlastními otci a v neposlední
øadì také kvùli proívání vztahu s Bohem
reprezentovaným postavou otce. Pøijetí tohoto aspektu Boha mùe napomoci právì
uzdravení vztahù s naimi pozemskými
otci.
Do internetových diskusí je zapojeno
mnohem více úèastníkù, ne kolik se jich
schází na spoleèných akcích èi skupinkách.
Jejich pøesný poèet není znám, urèitì vak
pøesahuje nìkolik stovek. Aktivních pøispìvatelù je ovem mnohem ménì. Tìch,
kdo se pravidelnì vyjadøují k rùzným tématùm jsou øádovì spíe desítky. Pro zapojení se do této èinnosti není potøeba ádné
doporuèení. Je nutno se pouze registrovat
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t é m a
u správce diskusí. Z tohoto faktu také vyplývá iroká rozrùznìnost diskutujících
i témat, která se zde probírají. Tak se zde
diskutuje o duchovních vìcech, politice,
ekonomických záleitostech, lze zde poádat o modlitbu nebo o radu v tìké ivotní
situaci. Protoe spoleèenství chlapù tvoøí
i podnikatelé a mui orientující se v nejrùznìjích profesích, obèas se zde objeví poptávka èi nabídka zamìstnání. Diskuse tak
tvoøí jakousi podpùrnou sí ve vìcech duchovních i mozkový trust pøi øeení praktických otázek.
Pravidelnì do diskusí zasílá své nedìlní homilie letohradský faráø Václav Vacek,
který je jedním z duchovních otcù celého
spoleèenství, spíe vak ve smyslu urèité
duchovní péèe, nikoli ve smyslu zaloení
této skupiny. Jeho autorita ve spoleèenství
je spíe výsledkem toho, nakolik jsou jeho
texty a názory pro vìtinu ètenáøù a ètenáøek
diskusí oslovující.
Pøestoe nejsou témata diskusí nijak
omezena ani samotné pøispívání není moderováno, daøí se v nich udret tématickou
a èásteènì i názorovou konzistenci. Jakýmsi
mechanismem zpìtné vazby jsou diskutující sami. A protoe vìtina z nich je podobnì spirituálnì orientována, nesklouzává
diskuse k vyloenì bludným èi blouznivým
závìrùm. K zajímavé situaci dolo v dubnu
a kvìtnu roku 2008, kdy se v pøíspìvcích
jednoho z diskutujících zaèaly objevovat
prokazatelnì synkretistické a esoterické
mylenky, které byly v rozporu s køesanskými postoji. Reakce nìkolika ostatních
diskutujících vedená v duchu mnohakolových vysvìtlování pozic obou stran a tøíbení
názorù vedla k tomu, e tyto pøíspìvky se
pøestaly na diskusích objevovat.

Jiným pøípadem jsou diskuse o politických a ekonomických tématech. íøe rozpìtí politických názorù úèastníkù se projevila napøíklad v dobì volby nového prezidenta ÈR, kdy byla diskuse místy velmi vyhranìná. Lze vak øíci, e kultura vedení
diskuse je velmi vysoká. O vech tématech
se diskutuje otevøenì a korektnì bez osobního napadání a øeènických trikù.
Témata muské spirituality
Cesta k muské dospìlosti - nejen psychické, ale zejména duchovní, kterou bychom
mohli popsat také jako cestu k duchovní
celistvosti - je jedním z ústøedních témat
Rohrových knih a pøednáek. Duchovní
celistvost je také nìkdy explicitnì, jindy
implicitnì cílem snah spoleèenství chlapù.
Rohrovy texty a pøednáky nejsou spoleèenstvím pøebírány jako hotové vzory.
Mnoho èlenù chlapského spoleèenství se
staví rezervovanì k øadì jeho mylenek.
Takovými jsou napøíklad vztah církve
k homosexualitì a homosexuálùm, nìkteré
aktivity zasahující do oblasti politiky, nebo
pøebírání duchovních inspirací z prostøedí
køesanství vzdálenému. To je i nejèastìjí
námitkou Rohrových odpùrcù. 3 Nejsilnìjí polemika se u nás zvedla patrnì proti pouívání eneagramu jako nástroje typologie
osobnosti.
Ve své asi nejètenìjí knize, která byla
pøeloena do èetiny,4 popisuje Rohr cestu
k celistvosti jako posun nejprve od jasné
pøímé muskosti bìného mue k enské
citlivosti a empatii. Touto etapou ovem
podle Rohra mnoho poutníkù na duchovní
cestì konèí. Moná se zde právì nacházejí
ti, o nich byla øeè v úvodním citátu. Mui,
kteøí nejsou ani enami, ani pravými mui.

Co zpùsobuje, e mui rádi spoleènì bubnují?
Chceme-li na tuto otázku nalézt uspokojivou odpovìï, musíme si uvìdomit, e mui
mají jiný zpùsob navazování pøátelství ne eny. eny si rády povídají, dívají se vzájemnì do oèí a snaí se z tváøí èíst pocity. U muù bývá impulsem k pøátelství spíe
spoleèná èinnost. Kdy jim jde spoleèná práce od ruky, zaènou se cítit spokojení
a vytváøí se mezi nimi vztah. K navázání muského pøátelství tedy pøispívá spoleèné
bubnování.
Kdy bubnujeme dostateènì dlouho, pøestane vlivem opakující se èinnosti levá èást
mozku horeènì kalkulovat a díky tomu zaèínáme odpoèívat. Je to zpùsobeno i tím, e
kdy mui bubnují, musí se soustøedit na tuto èinnost. Nedokáou dìlat, na rozdíl od
en, více èinností najednou. Mui jsou proto nuceni soustøedit se na spoleèný rytmus.
Ten jim dává monost proít sounáleitost se svými druhy. Tento fakt je vyuíván
u pøírodních národù, kdy se mui pøipravují na spoleèný chlapský úkol. To je moná
i jeden z dalích dùvodù, proè se nìkteøí brání vzít do ruky buben. Mají nepøíjemný
pocit z èehosi tajemného, co jim evokuje domorodé amany s jejich okultními praktikami. Mají tedy podvìdomý strach zadat si s nìèím, èemu a tak moc nerozumí.
Ze stránky Bubnování na www.chlapi.cz, pøístupné z http://chlapi.cz/bubny.

DINGIR 3/200 8

Po dosaení tohoto stadia mùe nastat cesta zpìt k opravdovému mui. Takovému,
který se mùe stát moudrým starcem, svìtcem nebo prorokem. Pro první èást této cesty zvolil Rohr obraz Jana Evangelisty, pro
druhou Jana Køtitele. V tìchto obrazech jde
Rohrovi o to sjednotit obì stránky mue tak,
aby nebyl necitlivý a primitivnì chlapácký, ale na druhou stranu ani zentilý èi
bázlivý.
Dalí variací na téma duchovní celistvosti je ji zmínìná cesta rituálu dospìlosti. Aèkoli se v anotaci této akce praví, e se
jedná o netradièní duchovní cvièení v ekumenickém duchu, jeho obsah je plnì
zaloen na idovsko-køesanských hodnotách a které se soustøedí na problematiku
pøechodu muù do dospìlosti a moudrosti, poøadatelé sdìlují, e na akci jsou pouity i zkuenosti jiných kultur a náboenských tradic. 5
Dalím inspiraèním zdrojem Rohra jsou
Jungovské archetypy. Sám hovoøí o ètveøici, která pøedstavuje rùzné aspekty osobnosti celistvého mue. Jsou to král, bojovník, mudrc a milenec. Intuitivní sloku
muského mylení by mìla podle Rohra
správná spiritualita rozvíjet v souladu s logickou, deduktivní a spekulativní a ne ji
potlaèovat èi nahrazovat. Tato sloka se
uplatòuje napøíklad v uití obrazù k duchovním cvièením a meditacím. Nìkolik reprodukcí je ke staení na stránce chlapi.cz.
Pøestoe je hnutí chlapù natolik rozrùznìné, e je tìko generalizovat a logicky
tedy k nìkterým prvkùm této spirituality
mohou být a jsou vznáeny výhrady z pozic
katolické nauky a morálky, jsou jeho aktivity vítaným osvìením v proudu katolické spirituality nejen tím, e se jedná
o aktivity organizované pøedevím laiky, ale
také díky zamìøení na skupinu vìøících
a sympatizantù, která byla dlouhou dobu
mimo zorné pole církevního pastoraèního
úsilí.

n

Poznámky
1 Rohr Richard, Martos Joseph; Cesta divokého mue.
Úvahy o muské spiritualitì, Cesta domù, Brno 2002,
s. 112.
2 Nahrávka rozhovoru dvou èlenù s redakcí rádia Regina, dostupné z http://chlapi.cz/index.html, nedatováno,
bez dalích údajù.
3 Tato kritika je èasto vedena z tradicionalistických kruhù,
viz napø. diskusi na http://crux.lightbb.com/cirkev-unas-f8/wwwchlapicz-t506.htm.
4 Rohr, Martos, 2002.
5 Muský rituál pøechodu do dospìlosti, pozvánka, ke
staení na http://chlapi.cz/akce.
Autor provádí odborný výzkum v prostøedí chlapù, a pøeje
si tedy zùstat v anonymitì pod pseudonymem Adalbert
ák. Redakce jeho pøání respektuje.
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r o z h o v o r
)Rozhovor s pastorem, jemu jde o rozvoj køesanské muské spirituality

ZAHLEDÌT SE
DO IDEÁLU MUNOSTI

Pavel Hoek

Karel Øeábek (*1968) je pastorem Církve Køesanská spoleèenství v Plzni a známým hudebníkem a skladatelem køesanských písní. Kromì jiného také roku 2001 pøednáel na konferenci èeské poboèky mezinárodní organizace Promise Keepers (Ti, kdo dodrují sliby, pøíp.
Dodrovatelé slibu). O téma muské spirituality se nadále zajímá.
Máte nìjakou zkuenost
s hnutím Promise Keepers? Jaký k nìmu máte
vztah?

Nìkteøí kritikové se domnívají, e stoupenci
hnutí Promise Keepers
jsou a pøíli zahledìni
do ideálu munosti,
e toto hnutí vlastnì idealizuje tradièní a patriarchální pøedstavu mue. Co si o tom myslíte?

S hnutím Promise Keepers jsem se seznámil,
kdy jsem byl poprvé
v USA roku 1995. Pastor
sboru, ve kterém jsem tehdy nìjaký èas pobýval, mì
Autor 119. almu napsal:
vzal na konferenci ProSvìtlem pro mé nohy je
mise Keepers do Atlanty
tvé slovo, osvìcuje moji
Karel Øeábek.
v Georgii, které se spolu
stezku (alm 119,105).
s dalími mui od nìj ze spoleèenství úèast- Kdy se dívám do Písma, vidím, e to tak
nil.
je. Nám muùm øíká, jak být lepími mui,
Musím øíct, e jak vechno, co jsem a enám, jak být lepími enami. Nejhorí
o hnutí Promise Keepers slyel od nìj, tak je, kdy mui vidí v Písmu jen to, jaké mají
moje zkuenost se zmiòovanou konferencí být eny, a eny zas jen to, jací mají být
(na stadionu v Atlantì se tehdy selo 50 tisíc mui, a vzájemnì si to mlátí o hlavu. Pokud
muù) na mì zapùsobily velmi silnì. Vidìl mui budou zahledìni do biblického ideájsem jako úasné, e se mui schází s mui, lu munosti a eny do biblického ideálu
aby se vzájemnì povzbuzovali k tomu být enskosti, bude to mnohem lepí.
lepími maneli, otci a køesany.
Jaký máte názor na masová setkání pøíExistuje podle Vás nìco jako specificky sluníkù hnutí Promise Keepers?
muská spiritualita?
Zail jsem pouze to jedno, které zmiòuji
Jsem pøesvìdèený, e ano. Na jednu stranu v odpovìdi na první otázku. Beduíni prý
platí biblické: Nejde u o to, kdo je id nebo mají rèení: Chce-li jít rychle, putuj sám,
Øek, otrok nebo svobodný, mu nebo ena - chce-li dojít daleko, cestuj s druhými.
vichni jste jedno v Kristu Jeíi (list Ga- Shromádìní Promise Keepers v Atlantì
latským 3,28), na druhou stranu je zøejmé, pro mì bylo velmi silné mimo jiné v tom,
e i kdy Bùh je jen jeden, kadý z nás ho e jako mui, kteøí chceme být mui podle
vnímáme trochu jinak, z jiného úhlu. Do Boího srdce, máme spoleèný cíl, spoleènaeho pohledu na nìj se promítají nae nou pou. A mùeme si v tom vydatnì pozkuenosti, pøedstavy, pøání, radosti i sta- moci tím, e jeden druhému budeme pøíterosti a také nae muství a enství.
lem a oporou. - Na druhou stranu, kdybych
Mùete se plnì ztotonit se vemi sedmi mìl mít takové shromádìní kadou nedìli
jako bohosluby, bylo by to pro mì pøíli
sliby stoupencù Promise Keepers?
velké a pøíli neosobní.
Nemyslím, e nutnì musí mít formu slibù,
ale jejich obsah se mi líbí, s tím se ztoto- Proè je pro stoupence hnutí Promise Keepers tak dùleitá ekumenická spolupráòuji.
ce, spojující katolíky, evangelikály i pøí-

98

Sliby pøísluníkù hnutí
Promise Keepers
(v textu jsou nazýváni vìrní)
1. slib Vìrný se zavazuje ctít Jeíe Krista prostøednictvím adorace, modlitby
a poslunosti Boího Slova v moci Ducha svatého.
2. slib Vìrný se zavazuje pìstovat ivé
vztahy s nìkolika dalími mui, protoe
ví, e potøebuje bratry, kteøí mu pomohou dodrovat sliby.
3. slib Vìrný se zavazuje k duchovní,
morální, etické a sexuální èistotì.
4. slib Vìrný se zavazuje budovat zdravé
manelství a rodinu prostøednictím lásky, ochrany a biblických hodnot.
5. slib Vìrný se zavazuje podporovat poslání své církve a sboru, ctít svého pastora a modlit se za nìj a aktivnì pøispívat
ze svých prostøedkù na církevní práci.
6. slib Vìrný se zavazuje pøekraèovat
vekeré rasové a denominaèní bariéry
tak, aby se projevila moc na bibli zaloené jednoty.
7. slib Vìrný se zavazuje ovlivòovat své
okolí a poslunì naplòovat Nejvìtí pøikázání (Evangelium podle Marka 12, 3031) a Velké povìøení (Evangelium podle Matoue 28, 19-20).
Pøeloil Pavel Hoek

sluníky vech ostatních køesanských
vyznání?
To asi nejlépe zodpoví pøímo jejich zakladatel, Bill McCartney: Církev Kristova
byla rozdìlena a dùm rozdìlený neobstojí.
Pøíèina, proè vidíme klesat morálku v národech je, e boí mui nestojí pospolu. (The
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Tidings, 31. bøezna 1995, in: Promise Keepers, Ecumenical Macho-Men for Christ?)
Nevede tato ekumenická íøe k vìrouèným kompromisùm?
Otázkou je, co se tìmi vìrouènými kompromisy myslí. Pokud jednota bez vìrouèných
kompromisù znamená, e spolupracovat
mùeme pouze s tìmi, kdo vemu z Písma
rozumí stejnì, jako my, pak se obávám, e
naplnìní Jeíovy modlitby, aby vichni byli
jedno jako ty, Otèe, ve mnì a já v tobì, aby
i oni byli v nás, aby tak svìt uvìøil, e jsi
mì poslal (Evangelium podle Jana 17,21),
je v nedohlednu.
Podle zakladatele hnutí Promise Keepers kulturní èi denominaèní rozdíly spolupráci nebrání, proto není tøeba usilovat
o jejich odstranìní: Nemíním navrhovat,
aby vechny kulturní rozdíly a denominaèní
odlinosti zmizely. Ale co vím, je to, e vemohoucí Bùh sjednocuje vìøící mue bez
ohledu na jejich etnický pùvod, denominaèní pøíslunost nebo styl uctívání. Je
jenom jedno kriterium pro tento druh jednoty: milovat Jeíe a být zrozen z Ducha
svatého (Bill McCartney: Seven Promises
of a Promise Keeper). Mnì osobnì se tento
postoj velmi zamlouvá.
Proè je podle Vás tøeba rozvíjet hodnoty
a ideály, vyznávané hnutím Promise Keepers?
Podle mì nejde v první øadì o rozvíjení
hodnot a ideálù PK nebo nìkoho jiného, ale
o to, zda ohlednì muské spirituality
a muství jako takového vùbec nìjaké hodnoty a ideály máme. Není tak podstatné,
jestli jsme je pøevzali z hnutí Promise Keepers nebo tøeba z knih Richarda Rohra nebo
Johna Eldredge. Hlavnì, abychom se ty, se
kterými se ztotoòujeme, snaili rozvíjet
a ít.
Dìkuji za rozhovor.

n

Shromádìní Promise Keepers.
Foto: AP, www.msnbc.msn.com/id/7201269.
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Upizin
Aramejský termín upizin pochází z tajemné kabalistické knihy Zohar. Znamená
hosté a pouívá se pøedevím ve spojení
s idovskými svátky Sukot. Ty se slaví vdy
patnáct dní po zaèátku idovského roku,
15. dne mìsíce tiri - tedy letos napø. zaèínají 14.øíjna. V tradièním idovském prostøedí se dodnes zachovává biblický pøíkaz
z Leviticus 23, 42-43: Sedm dní budete bydlet ve stáncích; vichni domorodci v Izraeli
budou bydlet ve stáncích, aby vechna vae
pokolení vìdìla, e jsem pøechovával
Izraelce ve stáncích, kdy jsem je vyvedl
z egyptské zemì. Já jsem Hospodin, vá
Bùh. A tak si kadá idovská rodina na
dobu tìchto sedmidenních svátkù postaví
na dvoøe, støee èi balkónì provizorní pøístøeek, jeho vechny náleitosti podléhají
pøesným rabínským pøedpisùm - tak napø.
støecha musí být pouze z pøírodního materiálu a musí být tak nedokonalá, aby skrze
ni byly vidìt hvìzdy. Tento pøístøeek, zvaný suka (odtud název svátku Sukot - stánky), jen má pøipomínat nejen putování po
pouti, ale i pomíjivost naeho ivota, pak
je minimálnì místem jídla, ale pokud mono i spánku.

-
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A do suky také pøichází podle tradice
kadý den sedm neviditelných hostù - upizin - Abraham, Izák, Jákob, Mojí, Aron,
Josef a David. Podle nich se také jmenuje
pozoruhodný izraelský film, který je moné
sledovat s anglickými titulky online na
http://www.motv-il.com/israeli/ushpizin.
html. Ten je nejen velice názornou ukázkou slavení svátku sukkót, od vybírání dokonalého (a vdy pøedraeného) citrusového plodu pøes uívání tzv. ètyø druhù (více
viz Leviticus 23,40), kterými se mává do
vech svìtových stran, a po stolování v suce.
Zároveò ukazuje ivot v jedné vìtvi chasidismu, mezi tzv. breslavskými chasidy,
stoupenci Nachmana z Breslavi, se vemi
jejich typickými znaky: laskavostí, dùvìrnými hovory s Bohem v pøírodì a tleskáním
pøi modlitbì, s dùrazem na manelství, jeho vyústìním je obøezání syna, a tím obnovení smlouvy s Hospodinem (Genesis
17,10), atd. Ostatnì celý film je jakoby postaven na výroku prvního Nachmanova áka, jeho písaøe i ivotopisce rabiho Nathana: Pokud nìkde nìco schází, tak se buï
za to nikdo nemodlil, nebo se modlil nedostateènì.
Tomá Novotný

Promise Keepers
20. bøezna roku 1990 cestoval Bill McCartney, hlavní
fotbalový trenér Univerzity v Coloradu, se svým
pøítelem Davem Wardellem na setkání Sdruení
køesanských atletù (Fellowship of Christian Athletes)
do Puebla v Coloradu. V prùbìhu své konverzace pøili na mylenku naplnit Stadion Flosom v Coloradu
mui rozhodnutými pro mylenku køesanského uèednictví. Tato vize se rozvinula ve skupinu dvaceti sedmi muù, kteøí se postili a modlili, aby tuto mylenku
podpoøili.
Na první setkání se dostavilo pøes ètyøi tisíce muù
Bill McCartney (*1940).
a v èervenci roku 1993 se vize McCartneye uskuteènila: padesát tisíc muù naplnilo stadion Folsom, zpívali, objímali se a povzbuzovali
se k tomu, aby byli dobrými vìøícími manely, otci a pravidelnými návtìvníky kostela. V roce 1996 mìla tato organizace (Promise Keepers) v roèním rozpoètu pøebytek
115 milionù dolarù a kanceláøe v tøiceti dvou státech a provinciích po celé Severní
Americe. V roce 1995 navtívil více ne milion muù dvacet jedno shromádìní
na sportovních stadionech po celé zemi. Na veøejných prostranstvích Washingtonu
poøádalo 4. øíjna 1997 hnutí Promise Keepers masové shromádìní, nazvané Stát
v mezerách: posvátné shromádìní muù (Standing in the Gap: A Sacred Assembly
of Men). Toto hnutí ale rychle ztratilo na své síle a v únoru následujícího roku sdìlilo,
e propustilo vechny zamìstnance a spoléhá se na práci dobrovolníkù. Organizaci
udruje v èinnosti pøíjem z pøíspìvkù a grant nadace Castle Rock (Castle Rock Foundation), politicky konzervativní organizace, øízená pivovarnickou korporací Coors
Brewing Company.
Heslo Promise Keepers, in:
BALMER, Randall, Encyclopedia of evangelicalism, Westminster John Knox Press, 2002.
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V Rusku uvìznìn
americký pastor
Moskevský soud poslal na více ne tøi roky
do vìzení amerického protestantského pastora (z Christ Community Church z Jiní
Karolíny). Podle soudu byl shledán vinným
za neproclení loveckého støeliva. Krabici
s náboji u nìj nali na letiti. Phillip H. Miles, který po léta pùsobil v Rusku jako misionáø a humanitární pracovník, doznal, e
støelivo skuteènì s sebou pøivezl jako dárek
pro svého kolegu, vánivého lovce. Hájil
se tím, e na americkém letiti obdrel informaci, e støelivo je moné do Ruska pøivézt bez proclení. Po rozsudku prohlásil:
Jsem velmi zklamaný. Je to zvlátní trest
za jednu krabici loveckých nábojù. Pastorùv advokát vyslovil politování nad tím,
e soud nevzal v úvahu vynikající povìst,
která jeho klienta doprovází, ani skuteènost,
e za léta pùsobení v zemi se proti zákonùm
nijak neprovinil.

hodnoty a pøiklánìjí se k sekulárnímu ivotnímu stylu. Dalími tématy bylo pozdní
uzavírání sòatkù èi vzestup popularity ultraortodoxních hnutí Bratslav a Chabad.
Pøedseda organizace rabín Rafi Feuerstein
uvedl, e o potøebì diskutovat o tomto svìdèí fakt, e na letoní konferenci se pøihlásilo podstatnì více lidí nì na ty v minulých
letech, kdy témata byla zamìøena více na
politiku. Na setkání zaznìlo, e zhruba ètvrtina dìtí z náboensky sionistických rodin
opoutí víru. Diskuse se vedly o tom, jaké
vztahy s nimi má rodina udrovat i o míøe
otevøenosti sekulárnímu svìtu, která nebude
mít za následek odklon od víry.

v Nigérii
zaznívají hlasy
o zaèlenìní
islámu
a køesanství
do ústavy
Pøedseda Senátní rady imámù Federal Capi-

Rodièe bránili
tal Territory ejk Tajuddeen Adigun navrhl,
aby do nigerijské ústavy bylo zaèlenìno
v transfúzi krve
své estileté dcery vùdèí postavení islámu a køesanství v zeLékaøi v nemocnici v ruském mìstì Petropavlovsk-Kamèatskij se na poèátku èervence obrátili na soud o pomoc, kdy rodièe
hlásící se ke svìdkùm Jehovovým bránili,
aby jejich dcera, je utrpìla závaný úraz
hlavy, obdrela krevní transfuzi. Bez tohoto
zákroku hrozila dívce smrt. Lékaøi soud
ádali, aby jim ho umonil vykonat i proti
vùli právních zástupcù. Soudcùm trvalo
více ne tøi hodiny, ne vyøídili vechny
náleitosti, které jim umonily rozhodnutí,
které dalo lékaøùm zelenou v pokraèování
léèby, vydat. Po transfúzi se dìvèe zaèalo
zotavovat a rodièe èelí obvinìní z uvedení
ivota jejich dítìte do nebezpeèí.

mi. Uèinil tak na semináøi, který se konal
v Abudi 17. srpna a jeho tématem byl pohled nigerijských imámù na ústavu. Argumentoval tím, e by se tím urovnaly vztahy
mezi køesany a muslimy a pøekonala se
náboenská krize v zemi.
Adigun také vyzval náboenské pøedstavitele, aby vedli své vìøící k toleranci jinovìrcù. Vichni Nigerijci by si mìli být
bratry a setrami, kteøí hledí na to, co je spojuje, nikoliv na to, co je rozdìluje, uvedl.
Vidí v tom pøedpoklad k rozvoji zemì, kterou Bùh poehnal bohatstvím lidských
a materiálních zdrojù. Podpora náboenství má napomoci k morálnímu ozdravìní
zemì, která má velké problémy s korupcí.

Rabíni
diskutovali
o apostasi
mladých idù

Thajsko
obnovuje kult
bohynì rýe

V polovinì srpna se v Jeruzalémì konala
konference náboenské sionistické organizace Cohar (zaloené roku 1986). Ta je
obvykle spojována s prezentováním otevøené religiozity sekulárnímu svìtu. Téma
letoní konference vak bylo zamìøené naopak do nitra vlastní komunity. A sice na
problém dìtí, které opoutìjí náboenské
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Pøevánì buddhistické Thajsko,
které je nejvìtím vývozcem rýe
na svìtì, se vrací ke kultu, jen
v posledních desetiletích ztrácel na
svém døívìjím významu a pøestal
mít oficiální podporu - uctívání Mae
Phosop, tedy bohynì rýe. 9. srpna
se v provincii Ang Thong konal
obøad, který vedl ministr zemìdìl-

ství Somsak Prissananatakul. Celé slavnosti
pøedsedala manelka thajského krále Sikirit. Obøad byl souèástí pøíprav na oslavu
královniných narozenin, které probìhly
následující týden. Bylo to poprvé od roku
1961, co se slavnost konala za úèasti èlena
královské rodiny. Ministr uvedl, e obnova
oficiálního uctívání bohynì rýe je morální podporou témìø ètyø milionù rodin, které
se v Thajsku iví produkcí rýe. Rýe není
v Thajsku jen zemìdìlskou plodinou, ale
je souèástí národní identity.

Ikony zùstávají
v rumunských
kolách
Rumunský nejvyí soud v èervenci rozhodl, e ikony mohou zùstat viset na stìnách
státních kol. Verdiktem se uzavøel spor
o to, zda je správné, aby tyto náboenské
pøedmìty spojené s pravoslavím, k nìmu
se hlásí asi 80 procent Rumunù, byly ve
kolách, které navtìvují i jinovìrci èi nevìøící, kteøí se tak mohou cítit diskriminováni. Církevní pøedstavitelé rozhodnutí
uvítali. Mluvèí církve Constantin Stoica
v této souvislosti prohlásil, e je to náboenská komunita, nikoliv stát, kdo má rozhodovat o tom, které z jejích symbolù mají
být na veøejném prostranství.

Ukrajinský
prezident
poádal
patriarchu
o podporu
osamostatnìní
ukrajinské církve

U pøíleitosti kulatého výroèí køtu kníete
Vladimíra na konci èervence se ukrajinský
prezident Viktor Juèenko obrátil
na konstantinopolského patriarchu
Bartolomìje I., jen se oslav podobnì jako patriarcha moskevský
Alexij II. úèastnil, s prosbou o poehnání vytvoøení samostatné
ukrajinské pravoslavné církve,
která by byla nezávislá na Moskevském patriarchátu. Tato ádost je
souèástí dlouhodobého prezidentova úsilí o prosazení faktické nezávislosti Ukrajiny na Rusku. Samostatná církev jako výraz historické pravdy a spravedlnosti je poMae Phosop.
dle nìj pro tuto nezávislost nutnos-
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tí. Ve své ádosti pøednesenou patriarchovi, kterému mezi pøedstaviteli místních pravoslavných církví ve svìtì náleí èestné
prvenství, Juèenko pravil: Vae vesvatosti, ádám vás o vae poehnání naim
snùm, pravdì, naí nadìji a naí zemi, Ukrajinì. Bartolomìj ve své nejednoznaèné odpovìdi v souvislosti se schizmatem v ukrajinské církvi uvedl, e mateøská církev má
nejen právo, ale i povinnost podporovat ...
kadý konstruktivní a slibný návrh, který
by co nejdøíve skoncoval s nebezpeèným
rozdìlením v církvi. Mnoho pozorovatelù
vìøí, e ukrajinská pravoslavná církev podléhající jurisdikci Moskevského patriarchátu (ke které se hlásí vìtí èást ukrajinských
pravoslavných køesanù) nakonec nezávislost získá. Nicménì okamité rozhodnutí
Konstantinopolského patriarchátu by vedlo k roztrce mezi ním a poèetnì nejvìtí
místní pravoslavnou církví. (Z celkového
poètu asi 250 tisíc vìøících patøí 95 tisíc
k ruské církvi.) Pøedstavitelé ruské církve
snahy o osamostatnìní církve na Ukrajinì
odmítají a vytýkají politikùm této zemì, e
si pøipomínku pokøesantìní Kyjevské Rusi pøivlastòují jako úzce ukrajinskou, místo aby svátek slavili jako událost významnou pro irí slovanský svìt.

Spor o ramadán
ve Francii
Ve Francii vzplanul prudký spor o legitimitu postupu soudu ve mìstì Rennes.
Ten odloil jednání se sedmi podezøelými
z ozbrojené loupee. Podle pùvodního
plánu mìlo zaèít 16. záøí, ale z formálních
dùvodù bylo odroèeno na leden. Ukázalo
se vak, e za tìmi formálními dùvody
je vyhovìní ádosti obhájce jednoho z obvinìných, e jako muslim se musí v mìsíci
ramadán postit, co jej èiní oslabeným,
a tedy ménì schopným bránit se u soudu.
Bouølivá spoleèenská diskuse se týká toho,
nakolik je zde tímto poruen francouzský
princip laického státu, tedy pøísné odluky
vìcí náboenských a státních, èi naopak,
nakolik by nevyhovìní ádosti byl projev
diskriminace náboenské meniny.
Kritika rozhodnutí se ozývá jak z levicových, tak z pravicových pozic, vèetnì
radikálù. Jean-Marie le Pen tak v této souvislosti hovoøí o nejhlubím úpadku francouzské justice. Ministrynì pro mìstské
záleitosti Fadela Amara, je je sama muslimkou, hovoøí o ránì noem. Kauzu pøirovnala k jinému nedávnému kontroverz-
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nímu rozhodnutí, kdy bylo zneplatnìno
manelství muslimù poté, co vylo najevo,
e nevìsta lhala o svém panenství. To vzbudilo nevoli zvlátì v enském hnutí.
n
Podle WorldWide Religious News
(http://www.wwrn.org)
s pøihlédnutím k jiným zdrojùm
vybral, pøeloil a upravil Milo Mrázek.
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Podzimní semináøe
Spoleènosti pro studium sekt
a nových náboenských smìrù
23. øíjna 2008
O RASTAFARIÁNECH
s rastafariánem Lukáem, dr. Otou
Halamou a Mgr. Terezou Kottanovou
6. listopadu 2008
O MARIÁNSKÉM HNUTÍ
ÈESKOMORAVSKÁ FATIMA
s P. Mgr. Pavlem Dokládalem,
faráøem v Koclíøovì

Islámské
tribunály
v Británii budou
rozhodovat
obèanské spory
Britská vláda souhlasila s delegováním pravomoci na islámské tribunály. Napøítì budou rozhodnutí sítì pìti islámských tribunálù v oblasti rodinného práva, domácího
násilí, ale finanèních sporù potvrzována
okresními soudy jako pravomocná. Církevní pøedstavitelé i mnozí politici se obávají
zdvojkolejnìní právního poøádku v zemi.
Jednoho systému na základì common law
a druhého - pro muslimy - na základì práva aría. Stínový ministr vnitra Dominic
Grieve vyjádøil nicménì pochybnost nad
tím, zda britské soudy budou beze zbytku
potvrzovat rozhodnutí islámských tribunálù
v oblasti rodinného a trestního práva a vyjádøil pøesvìdèení, e britské právo by mìlo
zùstat jediným a absolutním právem v zemi.
n

Bedøich Jeøábek podle http://
www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/crime/
article4749183.ece
a http://www.foxnews.com/story/
0,2933,422661,00.html.

Pohøební
buddhismus,
nebo ádný
buddhismus
Nejenom západní køesanské náboenství,
ale také japonský buddhismus v souèasnosti
zaívá spoleèenskou sekularizaci. Chybí
duchovní v chrámech a stále více sakrálních
staveb musí být zavíráno. Jak objasòuje
New York Times, tento vývoj je zvlátì
citelnì zpùsobován pohøby.
Jestlie jetì v 80. letech byl témìø
kadý pohøeb provádìn mnichem - mluvilo se hanlivì o pohøebním buddhismu nyní skoro dvì tøetiny vech Japoncù chtìjí,
aby jejich ostatky nalezly poslední odpo-

27. listopadu 2008
O PRASKÉM
SPOLEÈENSTVÍ KRISTOVÌ
s pastorem Lukáem Talpou
Vdy ve ètvrtek od 17 do 20 hodin,
Evangelická teologická fakulta UK,
Èerná 9, Praha 1,
1. patro, velká posluchárna
èinek v tzv. pohøebních domech bez náboenských ceremonií. Tyto domy jsou pøevánì komerèními zaøízeními.
Tradièní pohøeb je v Japonsku provádìn
mnichem buddhistického chrámu, který
pøísluí k oblasti, kde nebotík za ivota
pobýval. Duchovní v pøípadì úmrtí buï pøichází vykonat pohøební rituály a modlitby
a pohøbít tìlo na soukromý pozemek, nebo
sezve pozùstalé k ceremoniím do chrámu.
Zvlátì na vesnici se lidé odjakiva cítí
být svázáni s oním konkrétním chrámem.
Svými dary potravy a penìz podporují duchovní centrum a jsou proto jasnými èleny
chrámového spoleèenství. Mnii udrují
kontakt s vìøícími a pravidelnì se napøíklad
na výroèí úmrtí modlí za zemøelé pøísluných rodin. Aby mohl chrám hospodáøsky
existovat, potøebuje sdruovat asi 300 rodin, uvádí èasopis NY Times. Stoupající
vìk vìøících a nezájem mladé generace
nahlodávají existenci kláterù a chrámù.
Osmaètyøicetiletý nejvyí pøedstavený
duchovních chrámu v Zuikoji v severním
Japonsku, Ryoko Mori, problém pøiostøuje: Pokud nebude japonský buddhismus
jednat, vymøe. Jiný pøedstavený mnich,
aby pro nì náboenství uèinil atraktivnìjím, zaèal se nedávno sociálnì angaovat
v potøebách starých a nemocných v okolí.
Provozuje dokonce vlastní buddhistickou
nemocnici.
n
Podle èasopisu
Christ in der Gegenwart, Nr. 36/2008,
Kateøina Dìkanovská.
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Anonymní
protesty proti
Scientologické
církvi
21. ledna 2008 se na internetovém serveru YouTube objevil videoklip s názvem
Vzkaz pro scientologii a nastartoval nìco
zcela nového. Do té doby se toti videa
o Hubbardovi, Scientologické církvi nebo
její nauce na Internetu sice objevovala vìtinou byla ladìná kriticky - nelo vak
o masovou záleitost.
Zmiòovaný klip, adresovaný vùdcùm
scientologické organizace, byl v podstatì
vyhláením války s cílem vyhnat Scientologickou církev z Internetu a systematicky
ji rozloit pro dobro vaich stoupencù, pro
dobro lidstva a pro nai vlastní zábavu.
Forma videa je také velmi zvlátní. Obrazovou sloku tvoøí zábìry na støechy budov a nad nimi zrychlenì plující mraky, ve
v temných barvách. Zvukovou slokou je
text ètený softwarovým syntetizérem na pozadí tajemné hudby. Výtah z jeho obsahu:
Dobrý den, vùdcové scientologie. Jsme
anonymní. Léta vás sledujeme. Vae desinformaèní kampanì, vae potlaèování opozice, vai zálibu v soudních pøích: to vechno jsme vidìli. Poté, co do masového obìhu
proniklo vae nejnovìjí propagandistické
video, objasnilo nám míru vaeho zákeøného vlivu na ty, jejich dùvìru jste získali.
Anonymní se proto rozhodli, e vae organizace by mìla být znièena. ... Jsme anonymní. Je nás horda. Neodpoutíme. Nezapomínáme. Oèekávejte nás.
V dobì zveøejnìní videa u nìkolik dnù
probíhal útok hackerù na webové servery
církve, které se staly prakticky nedostupnými, a vlna telefonních vtípkù a èerných
faxù, jejich úèelem mìlo být co nejdøíve
vyèerpat tonery pøístrojù v církvi a zpùsobit tak finanèní kodu.
Video se okamitì stalo pøedmìtem velkého zájmu a vyvolalo vlnu reakcí pøímo
na YouTube. Videí od samotných Anonymních byla prùbìnì pøidána celá øada a kadé vyvolalo celý strom reakcí (termín
známý z výpoèetní techniky, tzn. na reakce
byly dalí reakce atd.); nìkterá videa u ale
byla odstranìna nebo staena samotnými
uivateli.
Mezi meninou negativních reakcí bylo
také oficiální video mluvící o zloèinech
z nenávisti a terorismu, poukazující na
újmu, kterou prý Scientologická církev
utrpìla. Mluví se v nìm i o výhrùkách

bombovým útokem, háøstvím, smrtí atd. Anonymní
jsou nazýváni kyberteroristy.
Popularity YouTube jakoto bojitì ve vìci Anonymní
kontra scientologie také vyuilo nìkolik jedincù pro vlastní zviditelnìní. Na stranì pøíznivcù Anonymních to byli
Mark Bunker a Tory Christmanová z Xenu TV, na stranì
jejich odpùrcù Paul Fetch.
Právì rady Marka Bunkera, dlouholetého bojovníka
Demonstrace hnutí Anonymous.
proti scientologii, byly jedním
Foto: David Shankbone, Internet.
z èinitelù, který stál za zmìnou
První celosvìtový protest probìhl 10.
postoje a metod Anonymních. Ti se zhruba
kolem pøelomu ledna a února odklonili od února. Datum nebylo vybráno náhodou, ale
jakýchkoli nelegálních praktik a veøejnì se pojí se s jedním z nejvìtích skandálù v hisod nich distancovali. Bunker se stal mezi torii Scientologické církve. Ten den roku
Anonymními populárním a dostal pøezdív- 1959 se narodila Lisa McPhersonová, která
koncem roku 1995 zemøela v péèi organiku Moudrý vousáè.
Anonymní jdou ve svém tiskovém pro- zace Scientologické církve v Clearwateru
hláení z 10. února jetì dál ne Bunker. na Floridì nìkolik týdnù poté, co po malé
Zatímco Bunker i Tory Christmanová na- dopravní nehodì jevila znaky duevní nepadají na scientologii a Hubbardovi prak- stability a mìla se podrobit pozorování na
ticky ve, Anonymní prohlaují, e nebo- psychiatrii. Kvùli nedùvìøe Scientologické
jují proti tomu, v co scientologové vìøí, ale církve vùèi psychiatrii ale byla z nemocproti zvìrstvùm páchaným v scientolo- nice svými souvìrci odvedena.
Cílem této první vlny akcí podle anogické organizaci a jejímu pokrytectví. Jako
doklad toho uvádìjí, e nemají nic proti nymních poøadatelù bylo upozornit na konlidem, kteøí provozují uèení L. Rona Hub- krétní nebezpeèné vìci, které ze strany
barda mimo Scientologickou církev, tedy církve hrozí, a právì na pøehnané daòové
proti svobodné zónì. Tyto nezávislé scien- zvýhodòování scientologických organizatology prostøednictvím dalího videa do- cí. Demonstrace se uskuteènily témìø ve
konce 13. února vyzvali k úèasti na svých 100 mìstech po celém svìtì, napøíklad
v Sydney, Melbourne, Aucklandu, Lonakcích.
Ve zmiòovaném tiskovém prohláení se dýnì, Manchesteru, Dublinu, Stockholmu,
také nastiòuje dalí postup. Scientologická New Yorku, Detroitu èi Washingtonu.
církev má toti mít øadu slabých bodù, Zúèastnilo se jich celkem pøes 7 tis. lidí. Poa právì proti nim bude veden boj. Prvním doba protestù se místo od místa ponìkud
z velkých cílù je napadnout daòové výhody, liila; obvyklými spoleènými znaky byly
které má v USA Scientologická církev vìt- nenásilný prùbìh, noení masek, aby se
í ne jakékoli velké náboenství. Dalími demonstranti vyhnuli pøípadnému pozdìjízmiòovanými nepravostmi jsou podvodné mu obtìování ze strany Scientologické
nabývání majetku a nátlak na èleny, aby pro církve, a transparenty s kritickými hesly.
15. bøezna, tedy dva dny po narozeniorganizaci pracovali.
Kampaò Anonymních je vyjímeèná nách L. Rona Hubbarda, zakladatele scieni v tom, e se neomezuje na Internet, ale e tologie (1911-1986), probìhla pod jménem
také dokázala vyvolat masové protesty ve Operace Drsná party dalí vlna protestù,
skuteèném svìtì. 1. února 2008 se na You- pøibylo nìkolik mìst, kde se konaly, a poèet
Tube objevilo video s názvem Kodex cho- demonstrujících se vyplhal pøiblinì na
vání, stanovující pravidla, podle nich se 9 tisíc. Cíl byl podobný: protestovat proti
mají pøíznivci pøi protiscientologických kriminálním èinnostem Scientologické
demonstracích øídit. 2. února 2008 se ode- církve. Organizátoøi v instrukcích nabádahrály první skuteèné protesty, a to v Orlan- li, aby se úèastníci vyvarovali chyb z 10.
du na Floridì se 150 úèastníky a v mením února, napø. íøení nenávisti, které se objemìøítku i v Santa Barbaøe v Kalifornii vovalo na nìkterých transparentech (Pokud nenávidíte scientologii, zatrubte).
a v anglickém Manchesteru.
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12. dubna probìhla Operace Znovunavázání stykù s pøiblinì stejnou úèastí
jako na demonstracích v bøeznu. Hlavním
cílem bylo upozornit na pøeruování stykù
mezi èleny církve a jejich rodinnými pøísluníky, pokud tito nejsou scientologii
pøíznivì naklonìni. Úèastníci chtìli pøedat
poselství, e tato praxe by se mìla napravit
opìtovným znovunavázáním stykù zevnitø
církve. Inspirací byla zøejmì webová stránka www.exscientologykids.com, kterou
tento rok vytvoøily tøi mladé dámy vychované v scientologické komunitì. Jednou
z nich je Jenna Miscavigová-Hillová, neteø
souèasného vùdce Scientologické církve
Davida Miscavige. Ta o svých záitcích vypovídala i v televizi.
10. kvìtna, den po výroèí vydání knihy
Dianetika: Moderní vìda o duevním zdraví (1950), následovala Bitevní ropucha
Zemì: Operace Zastavení Lovné zvìøe.
Zde lo o protestování proti skuteènosti, e
církev na základì Hubbardovy smìrnice
Lovná zvìø z roku 1967 neváhá své kritiky obtìovat vemi myslitelnými prostøedky. Název a plakát poøadatelù je parodií
na Travoltùv film Bojitì Zemì podle scifi románu od L. Rona Hubbarda.
14. èervna se uskuteèní dalí protesty
nazvané Operace: Moøský Arrrgh, zamìøené na poruování lidských práv, k nìmu
podle organizátorù v Moøské organizaci
(Sea Org), elitní øádové organizaci Scientologické církve, dochází.
Co se týèe prùbìhu vech tìchto demonstrací, prostøednictvím videí na YouTube si
lze snadno udìlat vlastní obrázek.
Druhou stranou mince u YouTube
ovem je, e velké mnoství videí o scientologii bylo provozovateli jednodue smazáno. Postieni dokonce nebyli pouze kritici scientologie, ale i kritici Anonymních.
V pøípadì Paula Fetche u videa s jeho drsnými výroky na adresu Anonymních k dispozici nejsou, nalezneme vak spoustu odpovìdí na tato videa, které se ho snaí zesmìnit.
15. dubna poskytovatelé YouTube
z neznámých dùvodù zablokovali úèty Marka Bunkera a Tory Christmanové. Nato se
okamitì zdvihla vlna kritiky a úèet Tory
Christmanové byl hned 16. dubna obnoven,
zatímco Bunkerùv úèet stále obnoven není.
Jeho videa se vak dostávají na YouTube
i nadále, a to prostøednictvím jeho pøíznivcù
a jejich úètù.
10. kvìtna se na pokojné demonstraci
v Londýnì dostal estnáctiletý chlapec do
sporu s policisty poté, co odmítl svìsit svùj

transparent s nápisem: Scientologie není
náboenství, je to nebezpeèná sekta. Zanedlouho poté obdrel soudní pøedvolání
za údajné podnìcování náboenské nenávisti. Proti tomu se ale ozvali zastánci svobody projevu a úøad prokurátora po pøezkoumání pøípadu pøedvolání stáhl, protoe
nezjistil, e by k jeho vydání mìla policie
dùvod.
Od zaèátku aktivity Anonymních je jedinou zvnìjku viditelnou zmìnou na stranì
církve to, e po útoku na své webové stránky pøila s jejich novou podobou a nabízí
na nich ke shlédnutí øadu videí, jejich
úèelem je vysvìtlovat základy scientologické nauky. Zajímavé je, e zmizel odkaz
na stránky o L. Ronu Hubbardovi a nahradil ho odkaz na ivotopis Davida Miscan
vige.
Vít Profant
YouTube videa
Message to Scientology, Call to Action, Anonymous
Press Release, Anonymous Message to Freezone, Operation Reconnect, Scientologist Tommy Davis responds to
Anonymous, BBC Panorama: Scientology and Me.
Dalí informace
http://en.wikipedia.org/wiki/Project_Chanology

Billy Talent
varuje pøed
shopokalypsou
Bývalý èíník William Talent (neboli reverend Billy) ze Spojených státù je zakladatelem a kazatelem tzv. Church of Stop Shopping.1 Pøedmìtem jeho kritických rychlokázání jsou nákupní horeèky, zejména
v pøedvánoèním èase. S druinou pìtatøicetièlenného sboru, který ho doprovází gospelovým zpìvem (reverend Billy v bílém,
sbor v zeleném), neèekanì pøepadá nákupní centra s hlasitou výzvou ke støídmosti
a vìnování úsilí jiným, závanìjím (napø.
ekologickým) problémùm, ne je monost
kupovat zbyteèné vìci. Celý svùj výstup zahajuje hlasitým Stop shopping! Pøítomné zákazníky ujiuje, e vidí jejich høích.
Zároveò poutá pozornost pøihlíejících ivým neverbálním projevem: zdvihá ruce se
zaatými pìstmi, padá na kolena apod. Sbor
zároveò prozpìvuje varování pøed shopokalypsou, dokud vechny nevyvede
ochranka, aby nákupní horeèka mohla pokraèovat.
Aè poèínání Williama Talenta pùsobí
kurióznì, je tøeba konstatovat, e jeho teologická koncepce má oporu v po staletí tradovaném pojetí tzv. smrtelných høíchù (pec-

cata actualia), mezi nì patøí té marnivost a oberství, tedy vlastnì charakteristika konzumu.
n
Pavel Duek
1 Církev (za) zastavení nákupù. Slovo shopping vak
v souèasné angliètinì neoznaèuje pouze pragmatický
jednorázový nákup. Je také pojmenováním pro potulky
nákupními centry, tedy nakupování jakoto záitek èi
hobby, je mùe zabrat nìkolik hodin dennì. V tomto
smyslu pøeel výraz i do jiných evropských jazykù (srovnej nìmecké shoppen gehen).

Dìti
byly navráceny
rodièùm
V minulém èísle jsme vás informovali
o dubnových událostech na texaském ranèi
Yearning for Zion mormonské Fundamentalistické církve Jeíe Krista Svatých posledních dnù. Celkem 468 dìtí bylo odebráno ze svých domovù kvùli obvinìní
z pohlavního zneuívání. Dìti mìly být
umístìny do náhradní péèe. V dobì, kdy
jsme dokonèovali nai zprávu, byla ji celá
akce zpochybòována jako neadekvátní
a v podstatì protizákonná - nejprve novináøi, poté i samotnými úøady.
Texaský nejvyí soud nakonec oznámil, e vznesené dùkazy o tom, e dìti byly
v ohroení, byly právnì i fakticky nedostateèné a naøídil navrácení dìtí zpìt do
jejich rodin. Nejvyí soud tím potvrdil
pøedchozí rozhodnutí odvolacího soudu.

n

Jan Suer
Zdroje
http://www.nytimes.com/2008/05/23/us/23raid.html?_r=
1&adxnnl=1&oref=slogin&adxnnlx=1219421225-eCXny
Vn+NTJnZzQ34NiDUw.
http://zpravy.idnes.cz/deti-z-texaske-sekty-se-vrati-k-rodicum-rozhodl-nejvyssi-soud-p6p-/zahranicni.asp?c=A080
530_073054_zahranicni_jw.

Bude Talmud
pøeloen
do èetiny?
Talmud - soupis rabínských diskusí o nejrùznìjích aspektech idovského ivota
a náboenství - nebyl zatím nikdy jako celek
pøeloen do èetiny. Za tímto úèelem se
v èervnu tohoto roku skupina nìkolika mladých badatelù a studentù z oborù judaistiky, hebraistiky a biblistiky rozhodla registrovat si obèanské sdruení Talmidim. Toto
obèanské sdruení vidí jako svùj hlavní cíl,
 e poprvé v historii èeského idovstva
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a èeského národa dochází a bude docházet
k systematickému uveøejòování pøekladu
Talmudu do èetiny. Uvedl to iniciátor tohoto projektu Karel Goldmann. Pokraèoval:
Na tento nápad mì pøivedl dotaz Miroslava Koála, editora týdeníku Czech Business Weekly, kdy jsem mu odevzdával
práci o svátku avuot. Mìl jsem tam citát
z traktátu Gitin, kterým jsem cosi dokládal.
Jeho peèlivost a snaha ovìøovat skuteènosti nakonec stála za nevinným dotazem: Kde
najdu kritický èeský pøeklad?
Talmidim si také kvùli zveøejòování výsledkù své práce registrovali internetovou
doménu www.talmidim.cz, kde se ji objevilo i nìkolik prvních pøekladù. Rytmus
naí práce by mìl být následující: pokud to
pùjde, kadý týden uveøejnit jedno folio.
To je pochopitelnì cíl odváný, a tak Talmidim doufají, e se jim v prùbìhu práce
bude daøit rozíøit své øady o více kvalifikovaných odborníkù. Samozøejmì by samotné nadení zúèastnìných tìko mohlo
projekt udret a do úspìného konce. Proto bude muset sdruení získat i sponzorskou
podporu. Pokud by se jim ale povedlo práci dokonèit, byla by to pro èeský judaismus historická událost.
n
Jan Suer
Zdroje
http://www.talmidim.cz.
http://goldmann.blog.idnes.cz/c/38710/Tak-jsme-to-spustili.
html.

Retreat
s Fumonem
Nakagawou
róim
Je nedìlní dopoledne. Sluncem jasnì prozáøená vìní kaple v koleji svatého Ignáce
v Praze na Novém Mìstì. Tichem uvnitø
prostoru proniká cinknutí orientálního
zvonku, zatímco z hlubiny doléhá zastøená
smìsice hlasù a zvukù varhan latinské me,
kterou právì v nìjakém jiném a pøece souvisejícím prostoru kdesi dole v kostele svatého Ignáce slouí øímskokatolický knìz
Ludvík Armbruster. Nereálný obraz? Jen
zdánlivì.
Zenové meditaèní soustøedìní v koleji
svatého Ignáce v nedìli 22. 6. bylo tøetím
dnem programu návtìvy opata Fumona
Nakagawy Róiho, který zhruba po roce
opìt zavítal do Prahy. V pátek 20. 6. mìl
rói ve zcela zaplnìném buddhistickém centru Lotus pøednáku na téma Cesta ke svìtu

- cesta k sobì: Identitifikace a odpoutání,
dalí dva dny probíhalo z iniciativy Èeskojaponské spoleènosti a firmy Ornament
meditaèní soustøedìní právì ve zmínìných
prostorách èeské provincie jezuitského øádu. Obsahem retreatu byly kromì zenové
meditace zazen dalí róiho pøednáky
a také jeho hra na flétnu akuhaèi. Celá akce
se mohla uskuteènit díky podpoøe jezuitù
a osobnì pátera Armbrustera, dìkana KTF
UK. Armbruster sám strávil padesát let ivota v japonské provincii Tovarystva Jeíova, jejím pøísluníkem, aèkoliv momentálnì pùsobícím v Èechách, stále je. Profesor Armbruster je pøíznivcem a znalcem
kultury Japonska, které se stalo jeho druhou
vlastí poté, co jen díky svému dvojímu obèanství uniknul jako mladý øeholník internaci v Èeskoslovensku roku 1950. Jak sám
konstatuje, tato konfrontace se zcela odliným kulturním prostøedím mìla na jeho
osobní, filosofický i duchovní vývoj velký
dopad.
Èetí jezuité touto angaovaností navazují na nejvlastnìjí tradice svého øádu,
který se v rámci misijní èinnosti v podstatì
u od zaloení zabýval studiem mimokøesanských mylenkových systémù, prosazoval pøijímání lokálních kulturních prvkù
do liturgie a obecnì projevoval na svou
dobu zcela nevední kulturní sensitivitu.
Vnímavost jezuitù pro duchovní potenciál
tradic Východu se výraznì projevila i ve
20. století - mezi pøíklady je mono uvést
tvùrce køesanského zenu Huga Lassalle
z japonské jezuitské provincie, který se stal
významným iøitelem meditaèní techniky
zazenu v Evropì, nebo velkého znalce buddhismu mezi køesanskými teology Hanse
Waldenfelse.
Také Fumon Nakagawa Rói je nevední, mylenkovì bohatou osobností. Narodil
se roku 1947, vystudoval filosofii a buddhologii v Tokiu a v roce 1970 byl ordinován zenovým mnichem. Od roku 1979
ije v Nìmecku. Je oficiálnì povìøeným
uèitelem a reprezentantem japonské zenové koly Sótó pro nìmeckou jazykovou
oblast. Vzhledem k významu klátera Fumon-di, jeho je opatem, se dá øíci, e jeho
vliv v Sótó zenu v Evropì je mimoøádný.
V roce 1996 zaloil v Bavorsku zenové
centrum Daihizan Fumonji, které bylo
o deset let pozdìji povýeno na oficiální
kláter pøímo podléhající hlavnímu kláteru
tradice Sótó, Eihei - di. Fumon Nakagawa
Rói spolupracoval s pasovskou universitou, s benediktýnským kláterem svaté Otýlie u Mnichova a s celou øadou dalích nì-

Fumon Nakagawa rói v Praze v èervnu
2008.
Foto: Vladimír Slavík.

meckých vzdìlávacích a církevních organizací. Ve své tvùrèí práci se vìnuje pøedevím íøení mylenek zakladatele koly sótó
v Japonsku Eihei Dógena (viz http://en.
wikipedia.org/wiki/D%C5%8 Dgen), jejich
aktualizaci do intelektuálního klimatu
souèasnosti a nalézáním styèných bodù
s jinými tradicemi. Zvlátní pozornost
vìnuje rói paralelám mezi zenem a køesanskou mystikou, pøedevím dílem Mistra Eckharta. To tvoøilo i podstatnou èást
letoních pøednáek róiho v Praze.
S kláterem Fumon-di v bavorském
Eisenbuchu úzce spolupracuje pøilehlý
seminární dùm zamìøený na nejrùznìjí
akce z oblasti psychologie, mezináboenského dialogu a východních léèebných
praktik (napø. jin shin-jitsu, ashtanga jóga
ad.) a samozøejmì také na publikaèní èinnost. Hlavní náplní klátera Fumon-di
(www.eisenbuch.be) s celoroèním programem rùznì zamìøených sesshinù a retreatù
je praktikování dharmy, pøedevím cestou
praxe zazenu. Pøi Fumon-di byla ustanovena mezinárodní sangha a v posledních
dvou letech s ním spolupracuje také praská
zenová skupina (zen.upekka.net) - Sekce
pro studium náboenství a filozofii fungující v rámci Èesko-japonské spoleènosti. Ta
disponuje i nìkterými nahrávkami róiho
pøednáek, rituálních úkonù a také knihou
Dynamika zenu, jediným tiskovým titulem
F.Nakagawy pøeloeným do èetiny.
n

Vladimír Koèandrle a Petr emla,
Èesko-japonská spoleènost,
sekce pro studium náboenství a filozofie

Tato rubrika je urèena i pøíspìvkùm, které nemusejí vyjadøovat stanovisko redakce.
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Mystika jako
most mezi
náboenstvími
Martin Dojèár: Mystická kontemplácia.
Oblak nevedenia & Ramana Mahari,
Bratislava: Iris, 2008
V popøedí západní civilizace se projevují
dvì protikladné tendence. První z nich je
sekularizace, která zaèala ji s osvícenstvím, ale po obdobích únavy pøekvapivì
vdy znovu nabírá sílu a s novou radikalitou odmítá cokoli pøesaného a vrací nás
s pedantickou dùsledností k pøírodním a sociálním danostem. Náboenství se v tomto
pojetí toleruje maximálnì jako projev soukromých libostí, ale není sluné s ním obtìovat na veøejnosti. Pøipoutí se terapeutická funkce globálního koktejlu náboenských symbolù. Náboenství se nabízí ve
zmìkèené a oslazené podobì na trhu ve stejné kategorii jako teambuilding èi neurolingvistické programování. Novìjí tendence s pomocí nepropracovanìjích mediálních strategií oprauje funkci náboenství
ukáznit obyvatelstvo znepokojené vlastní
ekonomickou a politickou situací. Náboenství pak øadí obyvatelstvo do ikù pod
bojovými zástavami, bojuje ideovì nebo
i zbranìmi proti konkurenèním náboenským i nenáboenským ideologiím.
V této situaci pøichází jako alternativa
nová snaha spojit vertikálu a horizontálu,
ponor do hlubin a íøi. Hnutí interspirituality a hlubinného ekumenismu spatøuje
spojnici mezi náboenstvími v náboenské
zkuenosti. Stoupenci se domnívají, e zintenzivnìní náboenství a k mystickému
proitku neoddìluje od jiných náboenství
a od starostí a radostí svìta, naopak, e v této hloubce se náboenství setkávají. Zde ve
støední Evropì se zatím této tendenci mnoho pozornosti nevìnovalo. Publikace slovenského odborníka støední generace Martina Dojèára (*1971) otevírá dveøe tomuto
souèasnému duchovnímu
proudu také díky tomu, e
jde o absolventa prestiní
Trnavské univerzity a doplòujících studií ve výcarsku
a v USA.
Mystická kontemplace
èili zøení poslední pravdy
vìcí je v autorovì pojetí i duchovní vìdou a je blízká rovnì gnosi. Køesanskou mystiku autorovi reprezentuje
anonymní spis Oblak nevì-
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dìní (zatím se doèkal jen dvou nespolehlivých èeských vydání 1999 a 2000), jeho
vznik bývá kladem do období kolem roku
1370. Mystiku z okruhu indických náboenských tradic zastupuje Ramana Mahari (1879-1950), v práci bohuel reprezentovaný spíe ne zcela spolehlivým sekundárním pramenem, jím jsou spisy britského urnalisty a cestovatele Paula Bruntona
(1898-1981). Autor srovnává texty z rùzných kultur a dob a v pramenech týkajících
se obou nachází shodné charakteristiky
mystické kontemplace. Ty shrnuje v závìreèné kapitole a nazývá to definicí (pravdìpodobnì termínu definice pøipisuje jiný ne
standardní význam).
I kdy jde pùvodnì o disertaèní práci
uzavírající autorovo doktorské studium religionistiky, najde v úhledné, dobøe èlenìné
publikaci o 136 stránkách mnoho srozumitelných informací a podnìtných úvah i neodborný ètenáø. Snad nikoho neodradí velmi nevhodné pouití obchodní znaèky &
v podtitulu knihy.
Autor jako seriózní odborník zvauje
rùzné varianty øeení, zamýlí se nad metodou a peèlivì dokládá svá tvrzení v bohatém
poznámkovém aparátu. Jde ovem o vìdu
angaovanou. Dojèár se drí pøesvìdèení,
e v humanitních oborech je pøípustná informovaná empatie. Jde o to, e autor jen
nepopisuje objektivnì dostupná fakta, ale
snaí se vcítit do ivota lidí, lidských subjektù, které nemohou být plnì objektivovány, v tomto pøípadì do jejich mystické
zkuenosti. Na této jeho mylenkové cestì
jsou mu pomocníky autoøi jako Mircea Eliade, Rudolf Otto, Vladimír N. Losskij, Tomá pidlík, Jiøí Navrátil a Tomá Halík.
Uplatòuje se tu autorovo pùvodní teologické a postgraduální religionistické vzdìlání.
Nìkteøí tuto metodu odmítají a snaí se bránit mezioborovým vazbám a hájit fiktivní
objektivitu humanitního oboru.
Teprve pøípadná recepce knihy katolíky
a hinduisty ukáe, jak je pøijatelná pro oba
partnery interspirituálního
sblíení. Projeví se, je-li setkání v hloubce mystických
proitkù cestou pro celé velké komunity, nebo se tu vytváøí cosi tøetího, napø. malá
kvazináboenská komunita
profesionálù dialogu a spolupráce, která je od svých pùvodních náboenství vzdálená.
Kniha bude pro èeského
zájemce asi hùøe dostupná.

Pøitom v èeské odborné literatuøe je tento
typ mezní literatury málo zastoupen. Bylo
by ádoucí, aby autor od naich východních sousedù vstoupil do zdejí diskuse. Poprvé se to stalo pøíspìvkem na konferenci,
kde svou knihu shrnul do pøíspìvku ve sborníku Mezináboenský dialog se zøetelem
k tzv. abrahámovským náboenstvím (Praha: Spoleènost pro studium sekt a nových
náboenských smìrù, 2007) na str. 101-108.
Bude dobøe, kdy bude moci vystoupit
osobnì nebo písemnì i pøi dalí pøíleitosti.
Ivan O. tampach

n

Náboenství
a tìlo
Dolealová, I., Hamar, E., Bìlka, L.
(eds.), Náboenství a tìlo. Masarykova univerzita a Nakladatelství Malvern, Brno/Praha 2006, 272 stran.
Je ji témìø tradicí vìnovat v Dingiru pozornost sborníkùm z probìhlých religionistických konferencí. Krom sborníkù Náboenství a jídlo (konference probìhla 26.
a 27. øíjna 2004 v Pardubicích) a Náboenství a vìda (15. a 16. listopadu 2005 tamté)
je tedy dluno jetì krátce se zmínit i o sborníku z konference na téma Náboenství
a tìlo, která probìhla v Brnì 11. a 12. øíjna
2005.
Ètenáøe mùe na první pohled zaujmout
vkusná grafická úprava, dobøe odvedená
typografická práce i ilustraèní doprovod
jednotlivých pøíspìvkù, který je ve srovnání
se dvìma výe zmínìnými sborníky výraznì bohatí a publikaci pøíjemnì doplòuje. Snad jen vazba pùsobí na omak ponìkud
køehce. Jednotlivé statì jsou ve sborníku
pøehlednì rozèlenìny do esti tematických
okruhù, naznaèujících, o jak rozsáhlé pole
výzkumu se v pøípadì vztahu náboenství
a tìlesnosti jedná: èást první pojednává
o sexualitì. Druhý okruh nese název Mrtvá,
ivá a jiná neobvyklá tìla v køesanství.
Tøetí oddíl se zabývá medicínskými regulacemi tìla a tìlesnosti, ètvrtý pak cestami
k tìlesné dokonalosti. Pátá kategorie - Genderové perspektivy - obsahuje pouhý jeden
pøíspìvek, a v kontextu tudí pùsobí ponìkud umìlým dojmem. Poslední está èást
nese titul Technologie a metafory tìla. Na
zadních deskách sborníku toto èlenìní autoøi zdùvodòují takto: Èlenìní pøíspìvkù
do tematických blokù ( ) pøekonává pohled vázaný na jednotlivé kulturní a náboenské tradice a nabízí monosti irokého
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srovnání napøíè kulturami. Nápad je to
velmi dobrý, pøesto musíme bohuel konstatovat, e celkový dojem z navreného
rozèlenìní pøíspìvkù je ponìkud køeèovitý
- vedle oèekávatelných okruhù (sexualita,
cesty k dokonalosti...) nacházíme i tematické celky, které budí dojem, e byly vytvoøeny jen proto, aby nìkteré pøíspìvky
nezùstaly nezaøazeny. Máme na mysli napø.
ji zmínìné genderové perspektivy nebo
druhý oddíl, který velmi iroké téma ivota
a smrti jetì roziøuje zvlátnì vágní vsuvkou a jiná neobvyklá... (která vzbuzuje
dojem úèelového zastøeení jinam nezapadajících pøíspìvkù), a vzápìtí naopak celé
téma radikálnì zúí na jedinou náboenskou tradici (v køesanství), navíc jistou
mìrou neadekvátnì, nebo napø. Olga Neporová se ve svém pøíspìvku Pøedstavy
èeských vìøících o mrtvém tìle a zacházení
s ním vìnuje kromì jiných i oddaným Kriny. Nyní se ale krátce zamìøme jetì na
výbìr nìkolika zajímavých pøíspìvkù.
Po úvodním textu editorù a krátké pøedmluvì Davida Václavíka následuje (jetì
mimo tematické bloky) metodologický pøíspìvek Eleonóry Hamar Náboenství a tìlo.
Teoretické perspektivy v diskursu religionistiky, který ètenáøe dobøe uvede do teoretického rámce reflexe dané problematiky
a pomùe pøípadnì s orientací v následujících textech.
V prvním oddílu sborníku - Sexualita je zaøazen pøíspìvek Roberta Bezdìka Od
sexuální magie k sexuální askezi. Dva rùzné
pøístupy k sexualitì v moderním rosikruciánství. Autor se zde zamìøuje a na poslední vlnu rosikruciánských spoleèností,
která se objevila na duchovní scénì na
pøelomu 19. a 20. století. Zde rozliuje rosikruciánské skupiny orientované okultisticky (napø. Hermetic Order of the Golden
Dawn) a rosikruciánské skupiny orientované gnosticky (Rosicrucian Fellowship,
Lectorium Rosicrucianum apod.). Zatímco
první vìtev vnesla do západního esoterismu praxi sexuální magie,
druhá - ovlivnìná soudobou
theosofií - jakoukoli magii
zpravidla odmítá a soustøedí
se hlavnì na poznávání vyích svìtù. S tím souvisí i urèité asketické tendence a celkový pohled na sexualitu je
tedy pøesnì opaèný ne v pøípadì skupin okultních.
V tomté oddíle pøináí
Beáta Èierniková exkurz do
amanských pøedstav kav-

Klub skeptikù Sisyfos a dogmatismus ve vìdì

PRAVIDLA
DÌLAJÍ VÌDU
Ivan Blecha

Rád bych vstoupil do debaty, kterou svým polemických èlánkem
na zprávu doc. Zlatníka z Klubu skeptikù Sisyfos otevøel doc.
Ivan O. tampach v 2. èísle letoního roèníku èasopisu Dingir.
Mám k tomu dva dùvody: jednak mì celá vìc trápí odbornì, jednak jsem byl sám pøed nedávnem vtaen do podobných vánivých, ale dost podivných sporù a jsem tedy na celé vìci i osobnì
angaován.
Navrhuji rozliovat ve vìdì tøi odliné
Myslím si, e v nastalé diskusi se nejspí
jedná o nedorozumìní a e nakonec mezi vìci: témata, metody a zásady. Myslím, e
stanoviskem kolegy tampacha a spoleè- mnoho nedorozumìní vzniká z toho, e se
napøíklad zamìòují metody se zásadaností Sisyfos nemùe být zásadní rozdíl.
Na zaèátku je podle mého názoru tøeba mi vìdecké práce. Pokusím se to objasnit.
urèit, co dìlá vìdu vìdou. S tím pak souvi- Nebudu se asi vyjadøovat úplnì pøesnì, prosí i posouzení toho, vùèi èemu mùe být toe mnohé nemám jetì zcela promyleno,
vìda shovívavìjí a vùèi èemu musí být na- ale snad to jako námìt k úvaze postaèí.
opak nekompromisní.
kazských, u nás zatím málo známých. Její
studie Sexuálne vzahy duchov so smrte¾níkmi nás seznamuje s pøípady, kdy se posvátno vlamuje do bìného ivota: a u
rùzné bohynì (lesù, vod atp.) èi tzv. duchové peri, vyvolují si tyto entity podle kavkazských pøedstav mezi lidmi své milence. Ti
jsou pak vázáni rùznými tabu a jejich osud
není zpravidla uzavøen pøíli astnì.
V druhé èásti pøedstavuje Zdenìk R.
Nepor pojetí tìlesnosti v lidových formách
zbonosti baroka a raného novovìku. V pøíspìvku Tìlo a tìlesnost v lidových náboenských pøedstavách 18. století se vìnuje
jak tìlesnosti v barokním katolickém umìní, tak i protestantském pietistickém.
V neposlední øadì pøinesl sborník Náboenství a tìlo inspirativní
referát Víta Erbana Náboenská symbolika pravé a levé
ruky. Mezikulturní interpretace Roberta Hertze. Zde Erban pøedstavil a rozvedl nepøíli známé úvahy sociologa
a etnologa Roberta Hertze
o vztahu symboliky a lidského tìla. Robert Hertz byl
pøísluníkem generace francouzských intelektuálù, kteøí
padli v zákopech první svì-

tové války a nestaèili svá témata rozpracovat v delích publikacích (str. 208). Erban
ukazuje, e ve vìtinì kultur reprezentuje
pravá ruka (strana) hodnoty pozitivní, co
mùe být vyjádøeno i samotným jazykem:
Napøíklad v èetinì je pravý výrazem pro
skuteènost, pravost ve smyslu autenticity,
ale také základem pro pravdu, správnost,
právo, spravedlnost a správu ve smyslu
dobré vlády (str. 210), zatímco levá strana
má aspekty negativní: Levý je nejen oznaèením neikovného (obì ruce levé), ale také
faleného a nelegitimního (napø. ve slovì
levárna, levota èi levoboèek)  (tamté).
Po pøedstavení Hertzových náhledù Erban
v závìru své práce uvádí: Nadvláda pravé
ruky je pøíkladem vzorce, který je podmínìn
biologicky i kulturnì, a lze na nìm názornì sledovat, jak kultura vyuívá pøírodu
k ospravedlnìní a prosazení své platnosti
a závaznosti (str. 214).
Vzhledem k retrospektivnímu ladìní
tohoto textu se nebudeme zabývat zbývajícími pøíspìvky podrobnì a zùstaneme jen
u výe uvedeného výbìru. Sborník jako celek je velmi bohatý na informace ke zvolenému tématu a mùe tak dobøe doplnit
knihovnu kadého religionisty.
Jan Suer

n

Tato rubrika je urèena i pøíspìvkùm, které nemusejí vyjadøovat stanovisko redakce.

106

DINGIR 3/200 8

r e f l e x e
Domnívám se, e ve volbì témat by
mìla být ve vìdì úplná svoboda. Ta snad
dnes existuje (na rozdíl od nedávné minulosti, nebo totalitní systém se obvykle
vyznaèuje právì zásahem do volby témat
ve vìdì) a nikdo ji nezpochybòuje. V tomto
smyslu se dokonce nemùe objevit ádný
spor mezi astrofyzikem èi astrologem: oba
si za téma zvolili hvìzdné nebe nad námi,
a to je v poøádku. Potom musí, myslím,
platit stejná svoboda ve výbìru metod, jimi
zvolené téma uchopuji a zpracovávám. Takovou metodou je, pro zjednoduení, tøeba
pozorování nebo nìjaký matematický výpoèet, lingvistická analýza atp. I tady se
jetì docela dobøe mùe astrofyzik s astrologem shodnout (oba svým zpùsobem provádìjí pozorování).
To hlavní, oè tu bìí a kde teprve zaèíná být vìda vìdou, vak nejsou ani témata, ani metody. Napøíklad pouhé pozorování
oblohy není pøece jetì nìèím, co by mohlo být oznaèeno za vìdecký postup: pozorovat oblohu mohu i jako rekreant na
plái, jako zasnìný básník, jako vzduchoplavec atp. Vìdeckým se stane nìjaké pozorování a tehdy, kdy mám potøebu nebo
povinnost je napøíklad opakovat, kdy to,
co z opakovaného pozorování vzejde,
musím zaznamenat, srovnat s jinými pozorováními, kdy své závìry musím zpøístupnit druhým lidem atp. To, co dìlá vìdu vìdou (a co by si tedy mìla vskutku hlídat
jako nìco výluèného, èím se odliuje od
jiných pøístupù ke skuteènosti), jsou proto
a pravidla, jimi metodické postupy øídíme, korigujeme, provìøujeme atp.
Tìmto pravidlùm, která urèují uití
rùzných metod, bych rád øíkal zásady
vìdecké práce. Zásady pøedstavují jakési
nároky na nai èinnost, které musejí být
nutnì splnìny, aby pouité metody vedly
vùbec k výsledkùm, je mají mít status
spolehlivého poznání. Nejobecnìji formulováno musí být starostí kadého vìdce
uèinit výsledky své práce objektivnì (intersubjektivnì) pøístupnými, zachytit je v logicky bezrozporném podání a hlavnì zaruèit, aby byly kdykoliv v budoucnu k dispozici dalímu testování. To je nakonec asi
královská zásada vìdy, je se vlastnì slila
do nejvyího nároku tzv. falsifikace. Vìda
musí být ochotna kdykoliv a jakkoli ovìøitelným zpùsobem vystavit své závìry kritické rekonstrukci. Co tuto podmínku nesplòuje, nemùe být do vìdy poèítáno.
To neznamená, jak se obávají i nìkteøí
èlenové spoleèenství Sisyfos, e poadavek
falsifikace zpùsobuje nebezpeènou relati-

vizaci vìdeckých poznatkù. Napøíklad tvrzení, e v textu Odila tampacha v 2. èísle
letoního roèníku èasopisu Dingir se ani
jednou nevyskytuje jméno Bill Clinton, je
trvalá, absolutní pravda. Pøesto se pro nìjaké úèely mùe stát vìdeckým poznatkem
jen za pøedpokladu, e text, o nìm tento
výrok je, bude kdykoliv k nahlédnutí kadému, kdo bude mít potøebu zmínìné tvrzení ovìøit. Být k dispozici pro jakoukoliv
ovìøitelnou falsifikaci tedy neznamená, e
nìco nemusí platit absolutnì. Platí ale
i opak: napøíklad hypotéza o existenci Boha
je rozumovými prostøedky principiálnì netestovatelná, neobjektivizovatelná a nefalsifikovatelná - a tak prostì Bùh èi víra do
vìdy nepatøí, aèkoli mohou mít svou velkou uiteènost v mnoha jiných oblastech.
To jistì ví kolega tampach jako religionista nejlépe: urèitì své vìdecké výzkumy
neovlivòuje svou konfesí.
Jakkoli se humanitní vìdy hodnì lií od
vìd pøírodních (v tématech a metodách
urèitì), v zásadách by s nimi mìly mít maximum spoleèného: proè by se v historiografii nebo v lingvistice nemìly s urèitými
obmìnami vznáet nároky na opakovatelnost provádìných procedur, na testovatelnost dosaených zjitìní, na logickou konzistenci? Dokonce i filosofie mùe být formulována konzistentnì, mùe ovìøitelnì
citovat z historických spisù, mùe být intersubjektivnì srozumitelná, logicky bezrozporná - a urèitì jí to nebrání ve volbì témat
èi metod (ani v její proslulé a ádoucí spekulativní invenci ).
Myslím, e bychom se tedy mohli shodnout na tom, e o tématech a metodách vìdecké práce je moná ta nejsvobodnìjí diskuse, e ale zásady musí kadý vìdec dodrovat pevnì a bez omluvy. Lpí-li nìkdo
na pøísném výbìru témat a jiná nepøipoutí,
bude nejspí inkvizitor, lpí-li nìkdo na pøísném výbìru metod a jiné nepøipoutí, bude
nejspí dogmatik. Ale dùsledná kontrola
nad dodrováním zásad vìdecké práce nemá s inkvizicí nebo dogmatismem nic spoleèného - lpí-li tedy nìkdo napøíklad na opakovatelné testovatelnosti dosaených výsledkù, je teprve skuteèným vìdcem!
Take je podle mì samozøejmì napøíklad pøípustné, aby se do medicíny vpoutìly tzv. alternativní léèebné postupy. Ale naprosto nevyhnutelné pøitom je, e pøi jejich
pøípadném pouití se musí dodrovat zásady vìdecké práce. Ten, kdo je dodrovat
nechce, musí být ze spoleènosti vìdcù vykázán. V nìkterých oborech lidské èinnosti (a èasto právì v humanitních vìdách, kde

se ovem bohuel laxnost k dodrování zásad vìdecké práce nejvíce rozíøila) mùeme moná mávnout rukou a pousmát se,
kdy narazíme na nìjaké poruení pravidel.
Ale v medicínì nebo v technice jde èasto
o ivot - a tam musí jít bezbøehá tolerance
stranou. Pustíme na interní oddìlení v nemocnici nìkoho, kdo pøijde s podivným
prákem a prohlásí, e úèinnì zabírá na
loutenku, ale pøitom pøizná, e neví, jak
to funguje, jenom e to má ovìøeno na sousedovi? Bude primáø na takovém oddìlení
povaován za inkvizitora èi dogmatika,
kdy milého arlatána vykáe ven?
Mám dojem, e právì v tomhle nadìlal
hodnì zmatku zmiòovaný Feyerabend. Jeho
uèitel Popper mluvil o zásadách vìdecké
práce (falsifikujeme pøece urèité metodické
postupy, tøeba chemický pokus nebo matematický výpoèet), Feyerabend se ale posunul o patro ní a zaèal mluvit o metodách (jeho hlavní spis se jmenuje Proti
metodì). A protoe ty smíme opravdu volit
svobodnì a protoe vskutku èasto pøedem
nevíme, které se budou na co hodit a nemùeme proto ani pøedem nìkteré zavrhovat, extrapoloval Feyerabend tuto zvlátní
a ádoucí metodickou volnost na vechno,
co dìlá vìdu vìdou. Vìda tak prý podle
nìho (podobnì jako umìní) nemá ádné
pevné struktury, ádný konzistentní historický vývoj, nemùe vznáet ádné striktní
nároky, je sociálním konstruktem a o její
práci se mùe hlasovat. To je právì ten
omyl: ne metody, ale zásady je to, oè tu bìí,
a o zásadách vìdecké práce se podle mého
nejhlubího pøesvìdèení hlasovat nedá
a musí být na nì dbáno velice pøísnì a bez
diskusí.
A to je jádro sporu o pavìdu: ani Klub
skeptikù Sisyfos se nebude urèitì bránit
novým tématùm èi metodám, právem vak
trvá na dodrování zásad vìdecké práce.
Nikdo ze Sisyfa nebude jen tak astrologùm
èi léèitelùm øíkat: Nemáte pravdu!
Vdycky vichni øíkají: Vystavte své závì-

NA PØÍTÌ

4/2008

Obnova duchovního ivota èasto zaèíná
návratem k poèátkùm. Za spoleèný poèátek duchovních tradic se nìkdy povauje amanismus. Znamená souèasná
popularita amanismu nìco dùleitého?
amanismus a neoamanismus
tvoøí téma pøítího Dingiru 4/2008.
Hledejte odpovìdi s námi.
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ry ovìøitelnému testování, pak se teprve
bavme o výsledcích, o úspìné léèbì, o relevanci astrologických pøedpovìdí!
Kdy se astrolog Baudy chlubí, e umí
z hvìzd vyèíst i to, kdo a kdy si zlomí nohu,
nemá jeho tvrzení ádnou relevanci, neníli doloeno haldou ovìøitelných pozorování, lékaøským nálezem, dùvìryhodným
svìdectvím a dostateènou statistikou. Jak
ostatnì získává astrolog informace o svých
úspìných pøedpovìdích? Z dìkovných
dopisù svých klientù? Nebo má tým nezávislých pozorovatelù, kteøí sledují jeho
klienta na kadém kroku, zaznamenají
a zdokumentují danou událost (a takhle zdokumentují tisíce podobných událostí), aby
pak vyhodnotili relevanci astrologických
pøedpovìdí? A tak jako nemùe být látka,
která nebyla dostateènì testována, uznána
v medicínì za lék (tedy za produkt vìdeckého výzkumu), nemùe být ani èinnost,
která není ochotna podrobit se testování
nebo z nìho vyla nepøíznivì, prohláena
za vìdu.
Tohle a nic jiného poaduje Sisyfos,
kdy namítá, e na univerzitní pùdì nemá
co dìlat astrologie (do podobného sporu
jsem se pøed èasem ostatnì namoèil i já
sám), tohle vyzdvihuje i doc. Zlatník ve
svém pøíspìvku. Navíc vìdci pøece nezavírají astrology do vìzení, mohou si vydávat
stovky èasopisù a mít tisíce webových stránek. Ale trvat na identitì a zásadách vìdy
a na pracnì vydobyté autonomii univerzitních pracovi nemùe být z principu nic
dogmatického ani inkvizièního. Kdybychom tady pøipustili relativizaci a øekli, e
vìdou mùe být jakkoliv vedený popis
skuteènosti, pak zkolabuje nae civilizace,
protoe na uvedených zásadách jsme
postavili její výdobytky vechno druhu,
prùmyslem poèínaje a medicínou konèe.
Celý konflikt s pavìdou stojí právì a jedinì na tomhle! Nenael jsem dosud na práci Sisyfa nic, co by bylo v rozporu s touto
maximou. A nemùe to být ani v rozporu
se stanoviskem kolegy tampacha, protoe
sám základní zásady vìdecké práce vypoèítává jako ádoucí a zaujímá k nim souhlasný postoj.
Udìlování Bludných balvanù proto nepovauji za inkvizièní poèin èi za výsmìch
tìm, kteøí se snaí o alternativní pohledy
na vìc. Naopak: jde o recesi, která má nakonec celou proceduru odlehèit. A onen
útok na poøad Detektor? To je pøece naprosto v poøádku právì s ohledem na to, co jsme
si øekli výe: jde toti o to, e poøad Detektor se tváøil jako seriál, v jeho upoutávce

stálo, e se nìco dozvíme o nejvýznamnìjích a také nejzáhadnìjích otázkách ze
svìta vìdy, umìní a spoleèenského ivota,
které jsou dodnes zahaleny øadou tajemství, a v obrazovém doprovodu této upoutávky se míhal Nicola Tesla, Albert Einstein
a rùzné symboly vìdecké práce. Navíc se
vysílal jako vzdìlávací poøad. Tedy vystupoval jménem vìdy. Myslím, e dr. Grygar
v jednom televizním rozhovoru zdùraznil,
e by nic nenamítal proti tomu, aby takový
poøad na obrazovce byl, ale jako zábavný
a ne ve veøejnoprávní instituci pod hlavièkou vzdìlávacích dokumentù.
Kdy Sisyfos útoèí na pavìdce, neútoèí na lidi, kteøí chtìjí nìco zkoumat, kteøí
chtìjí pouívat neotøelé metody, ale na ty,
kteøí se vydávají za vìdce, ani by dodrovali zásady vìdecké práce. Spoleèenství
vìdcù musí hájit svou èest a identitu stejnì, jako ji bude hájit kolega tampach, kdy
jej osobnì nìkdo napadne nebo kdy se
z jeho kníek bude nesprávnì citovat a pøekrucovat smysl jejich sdìlení. Ostatnì - pokud se dobøe pamatuji - takový zápas musel vskutku pøed nedávnem stateènì podstoupit.
Vimnìme si jednoho velmi dùleitého
paradoxu: striktní lpìní na dodrování zásad vìdecké práce je právì projevem hluboké pokory pøed obtínou uchopitelností reality a dokladem toho, e jsme si dobøe vìdomi své omylnosti. Opakovat nìjaké pozorování mì nenutí mùj osobní zájem èi
pøíkaz nìjaké autority, ale pùvodnì napøíklad nejasnost faktu, který jsem získal, nejistota, zda se podruhé stane toté a zda
mohu pøedpokládat nìjaký bìh událostí
apod. To je zøejmým dokladem toho, e je
to sama realita, co se tu hlásí o svá práva,
co mì nutí být ve støehu, nebýt nedbalý.
Naopak dogmatik je z tohoto hlediska
vlastnì ten, kdo nìco tvrdí o skuteènosti,
ani by byl ochoten svá tvrzení dostateènì
vystavit testování. Takhle je dogmatikem
právì astrolog, protoe vyhlauje objektivnì platné závìry o konstelaci hvìzd
a o lidských osudech, ani by byl ochoten
podrobit se pøísné provìrce svých závìrù
podle zásad vìdecké práce anebo bral odpovìdnì v potaz fakt, e kadá taková provìrka skonèila krachem.
A pak tu máme prostì i onu obecnou
rovinu: rovinu vzdìlání a citu pro nì, rovinu
úcty k urèitému typu práce, který pøináí
prospìch a má výsledky. Znevaovat tyto
hodnoty lacinou alternativou a tu klást
na stejnou úroveò, je kulturní barbarství.
Obrana hodnot vzdìlání a skeptické vìdec-
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ké práce nikdy nemùe pøinést nic patného:
má v sobì pøece étos, který je vnitønì pojitìn proti jakémukoliv násilí a netoleranci. Vichni èlenové Sisyfa by podepsali to,
co kolega tampach uvádí: e vìda se mùe
mýlit a e je to namáhavé a èasto nevdìèné
poèínání. Proto se také klub Sisyfos nazývá klubem skeptikù.
Je-li tedy starost o èistotu vìdy vlastnì
starostí o kritické, skeptické, kontrolovatelné mylení, pak jde o starost, které se nemusíme bát. Je pevnì spjata s chvályhodným
mravním impetem. A íøit tento mravní
impetus jako jeden z pilíøù kadého skuteèného vzdìlance pøece není projevem
ádné pýchy nebo násilí, i kdy to pøedpokládá úmorný zápas proti kadému, kdo
jej znevauje nebo nevìdomky pokozuje.
n
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ð Dokonèení èlánku Lidskou tváø
sebevrahùm ze stran 74-76.
sledkem vìdomého rozhodnutí lidských
bytostí.18
Druhým zpùsobem kognitivního odstupu je podle Davida Chidestera odstup politický. Chidester popsal, jak
americké i guyanské úøady odmítly jakoukoli odpovìdnost za události v Jonestownu a podobnì jako socialistiètí
politikové a Jonesovi kaliforntí politiètí
pøívrenci a ochránci se od Svatynì lidu
distancovali.19 Snad jetì zajímavìjí je
tøetí typ odstup, náboenský. Chidester
ho spatøuje napø. v tom, co po sebevradì
deklarovali náboentí pøedstavitelé,
pøedevím z denominace Uèedníkù Kristových, v ní byl Jim Jones roku 1964
ordinován jako pastor a její souèástí
Svatynì lidu byla. Od Svatynì lidu jako
od køesanského spoleèenství se rozhodnì distancoval také známý evangelista
Billy Graham, podle nìho byl Jim Jones
posedlý a jeho vystoupení jako faleného proroka se stalo jedním ze znamení
pøicházejícího konce svìta. Ani dalí
køesantí pøedstavitelé nebrali pøi svém
vyjadøování odstupu v úvahu, e vìtina pøísluníkù Svatynì lidu pøijímala základní prvky køesanské víry, úèastnila
se køesanských bohoslueb a pracovala
ve jménu køesanské sluby blinímu. Za
tuto slubu byla Svatynì lidu dokonce
ocenìna nìkolika prestiními humanitárními cenami.
Na závìr svého líèení toho, jak se
rùzní lidé a instituce distancovali od násilných událostí v Jonestownu, Chidester
uvedl: Jedním z dùvodù, proè je tak
tìké rozpoznat, èím Svatynì lidu byla,
je to, e obrazy jinakosti a rétorika negace je silná a prakticky k neproniknutelnosti. Z rùzných strategií kognitivního odstupu jsme se dozvìdìli, èím
Svatynì lidu nebyla. Ze strategie psychologického odstupu se dozvídáme, e nebyla normální, nebyla zdravá, nebyla lidská; ze strategií politického odstupu se
dozvídáme, e nebyla americká ani socialistická, ze strategií náboenského
odstupu se dozvídáme, e nebyla køesanská, nejednalo se o èernoské køesanství, a dokonce ani o náboenství.
Kadé vyjádøení odstupu v této záleitosti vycházelo z pøedpokladu, e Svatynì lidu nebyla jako my.20

Zachovat náboenský cíl
Alternativou ke strategii odstupu je tzv. interpretaèní pøístup. Nejde v nìm o vysvìtlení, které by redukovalo komplexní skuteènost ivota a svìta do souboru pøíèinných
faktorù, ale o výklad, jen by stanovil podmínky, za nich by se Svatynì lidu mohla
ukázat jako smysluplná lidská aktivita.21
Ve snaze o takový výklad nemùeme
pøehlédnout, e cesta politika Ryana pomohla Jimu Jonesovi zachovat a posílit
autoritu, kterou by jinak nadále kvùli svému fyzickému i psychickému stavu rychle
ztrácel. Ryanova výprava toti v oèích Jonesových následovníkù potvrdila pravdivost jeho paranoidního a èernobílého vidìní. Pøedpokládali, e odpadlíci spolu s kongresmanem Ryanem zpùsobí døíve èi pozdìji destrukci jejich experimentu. Situace
se jim jevila beznadìjná a hnìvivými vradami tìchto oponentù se pomstili za to, co
povaovali za pøíkoøí. Jonesovi se vrátilo
rozhodování do rukou a podaøilo se mu zachovat jeho èest i èistý ideál hnutí inscenací hromadné sebevrady, o ní patrnì
doufal, e bude pochopena jako muèednictví. Dokonale tedy vyuil nabídku na
znovuuchopení moci, kterou mu Ryanova
výprava nevìdomky poskytla.
Podobnì jako Jones také jeho následovníci zachovali náboenský cíl, a u ho pro
sebe formulovali køesansky, nebo v duchu
uèení o reikarnaci èi v duchu socialismu.
Tento cíl byl pro nì nejvyí hodnotou,
nebo obìti, které pro nìj pøinesli, byly za
léta aktivistické práce a pronásledování
ohromné. Zkusili to a shledali, e rasovì
smíená a sociálnì citlivá komunita mùe
fungovat, aèkoli její kadodenní praxe je
hodnì tìká. Zjistili, e jim pøináí tìstí,
i kdy bylo velmi drahé. Svùj náboenský
cíl zcela nenaplnili a nadìji na klidný ivot
v zaslíbené zemi po Ryanovì návtìvì
definitivnì ztratili. To, co zachovali, byl èistý ideál. Zemøít pro nìj, ba zavradit pro
nìj i své dìti, povaovali za správné a nejvýe smysluplné.
n
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HUMANIZING SELF-MURDERERS
This article commemorates the 30th anniversary of
mass murder and suicide in Jonestown, Guyana. In
the beginning, it summarizes the most important
events that contributed to the tragic end of Peoples
Temple, one of new religious movements operating
in the United States in 1960s and 1970s. Using the
famous book Salvation and Suicide by David Chidester, the second part of the article deals with the
fact that American society in general applied strategies of psychological, political and religious distancing from the people involved in those violent acts.
Finally, the third part of the article suggests that those
violent acts can be percieved as meaningful deeds of
commited people striving to achieve their religious
goal.
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