PROČ DINGIR
Některé starověké jazyky měly zajímavý zvyk,
který spočíval v tom, že do psaného textu vkládaly tzv. ideogramy. Byly to značky, které
předjímaly vlastnosti následného slova. A tak se např.
v klínopisných textech vkládal před každou věc ze dřeva
(např. strom, ale i stůl nebo židli) znak pro dřevo. Před
rybníky, řeky apod. se vkládal znak pro vodu atd. Podobně
existoval i zvláštní znak, který se musel napsat před
jméno jakékoli božské bytosti nebo boha. Této značce,
upozorňující na božskost toho, co bude následovat, se
většinou říká podle starého sumerského označení pro
boha DINGIR. Toto slovo je pak zároveň i pravděpodobně
vůbec nejstarším označením pro božskou bytost, jaké
známe.
Zajímavé je, že klínový znak, který se jako
označení DINGIR používá, je ve skutečnosti
obrázkem hvězdy, která představuje směr, k němuž člověk hledí a k němuž se upíná. Znak DINGIR se
tak může pro nás stát symbolem jistě nezanedbatelného
rozměru lidství, člověka, který hledá něco, co ho přesahuje,
na čem se může orientovat a k čemu může směřovat.
Tato lidská touha nachází nejrozmanitější podoby
v nejrůznějších kulturách a sociálních skupinách. A tak
i v naší současné společnosti se setkáváme s desítkami
nejrůznějších náboženských skupin, jež jsou výrazem tohoto rozměru člověka.
Záměrem našeho časopisu je pozorně sledovat a zkoumat tuto současnou náboženskou
scénu. Východiskem naší práce jsou principy
a metody vědy o náboženství, religionistiky. Nesnažíme se tedy náboženská hnutí hodnotit nebo kritizovat,
chceme je podrobně monitorovat, popisovat a adekvátně
jim rozumět z hlediska příčin a souvislostí jejich vzniku
a vývoje. Budeme se tedy věcně tázat, kdo nebo co je DINGIRem těch, kdo se k těmto hnutím hlásí, jak právě jejich
DINGIR ovlivňuje jejich život a jaké formy jejich cesta
za tímto cílem nabývá. Časopis DINGIR by tak měl pomoci odborně zkoumat a mapovat oblast, která je od pradávna
neodmyslitelnou součástí života lidstva, a přesto zůstává
pro mnohé nezmapovanou a nepřehlednou krajinou.
redakce

S heslem „Nemá ruce! Nemá nohy! Přesto miluje svůj život“ vystoupil poprvé
v České republice Nick Vujicic (*1982), Australan, který se vinou vzácné nemoci narodil bez končetin. Jeho optimismus v nelehké životní situaci dodává
sílu posluchačům jak na církevních akcích (Nick Vujcic je křesťanem), tak
na necírkevních vystoupeních. V září 2010 se setkání s ním konalo v pražském
Kongresovém centru, v Brně v Bobycentru.

Významná postava současného zenového buddhismu, Fumon Nakagawa
róši, opat zenového kláštera u bavorského Erlbachu, byl v časopise Dingir
již představen (Dingir 2008/3, str. 104). Nyní jen připomeneme jeho poslední
návštěvu v Praze ve dnech 19.-23. května 2010. Při této příležitosti vyšla
česky róšiho kniha „Zen – protože jsme lidé“ a DVD s jeho nahrávkou hry
na flétnu šakuhači.

RECENZNÍ
ŘÍZENÍ
Dingir se jako religionistický časopis věnuje především
současné náboženské scéně. Kromě doprovodných textů
dokumentujících různé náboženské postoje a zpráv obsahuje
každé číslo odborné články (je na ně upozorněno dole
na stránce), které podléhají recenznímu řízení. Na každý
článek vypracovávají dva písemné posudky akademičtí
pracovníci, členové redakční rady nebo její spolupracovníci.
U těchto článků se posuzuje soulad s bibliografickou normou,
jazyková úroveň textu, spolehlivost informací a vědecký
přínos při jejich interpretaci. Dingir je jediným českým
odborným časopisem, který se věnuje současné religiozitě.

Fotografie korejského vůdce Kim Ir-sena na přední
straně obálky odkazuje k článku na stranách
108-112.

Mezinárodní rada babiček, sdružení třinácti domorodých žen, které modlitbami a dalšími duchovními činnostmi usilují o „léčení Matky Země a všech
jejích obyvatel“, získaly podporu i XIV. dalajlamy. Tři z nich vystoupily
31. července v Praze. Více v rubrice Události na str. 123.

RELIGIOZITA SKRYTÁ
A SKRÝVAJÍCÍ SE
Miloš Mrázek
Nové číslo časopisu Dingir je výjimečné tím, že je druhým dílem tématu
z předminulého čísla. Již to samo vypovídá o významu jevů, které nezapadají do tradiční představy o náboženství, ale které se přesto staly předmětem sociologie náboženství. A to nikoliv předmětem okrajovým. Mnohokrát
je v tomto čísle citován T. Luckmann, který upozornil na to, že sociologie,
která se zaměřuje jen na ony tradiční, institucionalizované formy, nemůže
dobře pochopit změny vztahu mezi společností a náboženstvím, ke kterým
v moderní době došlo. Začal hovořit o neviditelném a privatizovaném náboženství, které „nemá stabilní organizaci, kanonizovaná dogmata, systém
náboru ani disciplinační aparát“.
Zde je však pojem „neviditelné náboženství“ uchopen poněkud šířeji, aby
vedle rozmanitých projevů „nenáboženské spirituality“ zahrnul i jevy, které
se označují jako „implicitní náboženství“, „sekulární náboženství“, „kryptoreligiozita“ atd. Společné mají právě to, že se jedná o jevy, které něco sdílejí
s náboženstvím v tradičním slova smyslu, ale tato jejich stránka je skrytá či
se skrývá (v sociálním či ve fenomenologickém smyslu slova). Posun zájmu
studia náboženství od pouze tradičních i k oněm neviditelným či implicitním
je ostatně patrný ve změně podnázvu Dingiru od „časopisu o sektách, církvích a nových náboženských hnutích“ na „časopis o současné náboženské
scéně“ (od roku 1999), protože na této scéně nevystupují jen církve a hnutí,
a ne jenom ta, která se sama označují jako náboženská.
Různým podobám skrytých a skrývajících se náboženství jsme se mnohokrát věnovali i dříve. Jeden z prvních článků souvisejících s aktuálním
tématem byl text od I. Breziny „Zelené náboženství“ (4/1999, 1/2000). Na
tuto i další snahy odkrýt náboženskou podstatu enviromentalismu kriticky
reaguje prof. H. Librová z Katedry enviromentálních studií na Masarykově
univerzitě v článku „Enviromentalismus a náboženství“. I další články jsou
věnovány především implicitní religiozitě. J. Sušer si v příspěvku „Prorok, král a bůh“ klade otázku, čím může religionistika přispět k pochopení
kultu totalitních vůdců, přičemž varuje před unáhlenými a zjednodušenými
paralelami mezi politickými a náboženskými skutečnostmi. Lingvistický
antropolog J. Pokorný ve svém článku „Objektivismus jako náboženství“
usiluje odkrýt náboženskou stránku hnutí vycházejícího z učení filosofky
A. Randové. Z. Vojtíšek se snaží ve svém článku „Rozpoznat neviditelné“
nahlédnout náboženskou stránku konkrétního psychoterapeutického směru. V tomto příspěvku nabízí i vyjasnění vztahu mezi pojmy „spiritualita“
a „náboženství“, přičemž v tomto tématu pokračuje i při rozhovoru s psychologem prof. P. Říčanem.
Ale ani v tomto čísle jsme nezapomněli na „viditelnou“ a „explicitní“ religiozitu. Církvi českobratrské evangelické se ve svém příspěvku nazvaném
„Lid časopisů“ věnuje historik a sociolog náboženství Z. R. Nešpor, který
vychází ze zajímavé skutečnosti, že čeští evangelíci vydávali ve sledovaném
období druhé poloviny 19. a první poloviny 20. stol. nápadně vysoký počet
periodik. Religionista a odborník na religiozitu ukrajinských komunit u nás
K. Spal se ve svém článku „Ruch pod Tatrami“ věnuje kauze spojené s působením Komunity sv. Basila na Slovensku. Další dva recenzované články
mají svůj předmět z oblasti esoteriky. Psycholog a přední český odborník
na hermetismus prof. M. Nakonečný se ve svém pojednání věnuje srovnání
dvou různých přístupů k této duchovní tradici. T. Hauser ve svém článku
„Váchalova spiritualita na frontě“ nahlíží do korespondence tohoto umělce
a hledá v ní porozumění jeho duchovního života.

Miloš Mrázek, Th. D. (*1974). Vystudoval HTF UK a obor religionistika na FF UK, doktorát získal na
ETF UK. Věnuje se současné religiozitě.
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Rozpor mezi dvěma přístupy k hermetismu může být překonán

AKADEMICKÉ
A ESOTERNÍ POJETÍ
HERMETISMU
Milan Nakonečný
Ačkoli se v posledním desetiletí na katedrách vysokých škol stále více prosazuje reprezentace
určitých druhů esoterismu, mezi něž patří i hermetismus, zůstává akademické pojetí hermetismu
v konzervativní rovině jeho povrchního pojetí v rámci srovnávacích filosoficko-historických
studií. V tomto sdělení se pokusím poukázat na vhodnost překonání tohoto úzkého pojetí.
Nejprve bych se pokusil vymezit klíčové
pojmy tohoto sdělení. A. Ch. Treppová
(2001) charakterizuje hermetismus jako
„synkretické náboženství a filosofii přírody pozdně antického původu“. Podle
ní to byl „pozoruhodně otevřený systém,
který se relativně lehce přizpůsoboval jiným doktrínám“.1 Od doby objevu spisů
připisovaných Hermovi (Pimander, 1463)
a šíření jejich překladu nejprve v latině
a později v hlavních evropských jazycích
byl hermetismus pokládán za „nejhlubší pramen moudrosti“ (Marsilio Ficino,
první překladatel Hermovi přisuzovaných
spisů). Uvedený renesanční filosof se pokoušel o integraci hermetismu s křesťanstvím (v téže době se pokoušel o integraci
křesťanství s kabalou Pico della Mirandola,
který položil základy „křesťanské kabaly“).
V období středověku se hermetismus stal
jednak vlivným filosofickým systémem
a jednak vlivnou esoterickou doktrínou,
která se stala východiskem fyzické a spirituální alchymie a naplňovala obsah četné
„rosikruciánské“ literatury). Na vrcholu
svého vývoje, v 18. stol., se stal protiváhou
šířícího se osvícenského racionalismu (tzv.
„rosikruciánské osvícenství“).2 Spory o původ hermetismu trvají již celá staletí, ačkoli
je zřejmé, že nebyly sneseny žádné důkazy,
které by spolehlivě tento spor mohly řešit.
Duch starověké řecké filosofie, který
proniká některé ze spisů tvořících tzv. Corpus Hermeticum (později o několik spisů
rozšířený a přejmenovaný Ficinův Pimander), není spolehlivým důkazem jeho řeckého původu. Esoterikové, počínaje Ficinem a zejména ovšem okultisté, zdůrazňují
jeho staroegyptský původ a jméno Hermes
Trismegistos pokládali a pokládají za řecké

pojmenování staroegyptského boha Thovta (resp. Thota). Ve střízlivějším pojetí byl
hermetismus spojován s mysticismem alexandrijské školy, s gnózí, resp. s neoplatonismem. Ficino (Theologia Platonica,
1482) spojoval hermetismus s „božími

„Chymická svatba“, ústřední motiv alchymie, vyjadřuje sjednocení protikladných
principů, Krále Slunce a Královny Luny.
Zobrazení z roku 1628.

pravdami a se zjevím křesťanství“ (Treppová).3 Vývojem se také prohluboval rozpor o základní pramen hermetismu: esoterikové jej spatřovali ve stručném spise
o dvanácti tezích, nazývaný Tabula Smaragdina; akademičtí badatelé setrvávali
u obsahově i stylově nejednotného souboru
traktátů Corpus Hermeticum. S rozkvětem
přírodních věd v 19. stol. akademický zájem o „historiografickou tradici“ herme-

tismu postupně zaniká a hermetismus se
opět stává doménou esoteriků a okultistů.
Treppová označuje toto období jako období polarizace víry a pověry, náboženství
a magie, racionality a iracionality. Základní
ideje hermetismu o analogii makro- a mikrokosmu (světa a člověka, který je chápán
jako svět v malém) a o skrytých korespondencích mezi věcmi projevující se v jejich
fyziognomii a v jejich magickém působení v rovině jeho akademického pojetí vystupují jako principy přírodní metafyziky.
Antropocentrickou trestí hermetismu je
duchovní transformace, vycházející z existence archaických polárních sil v kolektivním nevědomí, a cílem této transformace je
dosažení reintegrace, „rajského prastavu“
vnitřní a vnější harmonie lidské osobnosti.
Proto je ústřední postava hermetismu, legendární Hermes Trismegistos chápán jako
psychopompos, průvodce duší, přesněji řečeno jako vnitřní průvodce duší.
Nyní je patrně na místě vymezit druhý klíčový pojem tohoto sdělení, pojem
esoterismu, což je neméně obtížný úkol.
Ve velkých knihkupectvích jsou pod názvem „esoterika“ zahrnovány publikace
velmi rozdílného druhu: najdeme zde knihy o astrologii, magii, čarodějnictví, kabale, teosofii, o druzích věštění, šamanismu,
ale také často velmi pokleslou literaturu
o spiritismu, o různých okultistických
praktikách, společenstvích a sektách, literaturu o mystice, náboženských systémech
a jejich aplikacích, jako je např. „taoistická kuchařka“ a různé druhy alternativní
„medicíny“. Společným jmenovatelem je
jakési zvláštní, komerčně nezřídka podvodně podtrhované tajemno, „zasvěcování“
do jeho používání, hlavně k upevňování

Tento článek prošel recenzním řízením.
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zdraví. Snad nejdrastičtějším příkladem
této degradace esoterismu na úroveň nízkých pověr je deformace a devalvace indické tantry na úroveň sexuálního tělocviku,
spolu s oblíbenými příručkami o „sexuální
magii“ a dosažení „kosmického orgasmu“.
Co je esoterismus (či „esoterika“, jak
se nyní často uvádí), se pokusila vysvětlit
řada akademicky orientovaných autorů, vycházejících z původního významu řeckého
slova „esoteros“, tj. „skrytý“, „vnitřní“.
Tak R. von Stuckrad (2004) soudí, že esoterika jako předmět neexistuje, existuje jen
v hlavách vědců, uspořádávajících předměty, které se jim jeví jako smysluplné pokusy
k analyzování procesů v dějinách evropské
kultury.4 Je proto podle něj lépe hovořit
o „esoterickém“, než o „esoterice“, neboť
„esoterické je elementem kulturních procesů“ . Mluvíme-li o esoterickém, je třeba
chápat je jako „diskursivní element evropských dějin náboženství“, který se nechá
identifikovat jako nárok na absolutní poznání, dosažitelné buď osobní nebo iniciační
formou. Způsobem, v němž se tento modus
uskutečňuje je „dialektika skrytého a zjevného“, tedy tajemství přístupné ve vyšší
míře jen zasvěcencům; je to tedy „rétorika skryté pravdy“ (jakási obdoba „věčné
filosofie“ či „prastaré teologie“). Esoterický diskurs, který má historické vrstvy, pak
krystalizuje v monistickém pojetí jednoty
materiálních a nemateriálních (duchovních)
rovin skutečnosti, v souvislosti transcendentna a imanence, v interakci planet a pozemského dění, duše a těla, ducha a materie.
Podstatným znakem moderny v industriální
společnosti je přibývající odlučování „sakrálně-transcendentních a materiálních
oblastí skutečnosti“ a podstatným důsledkem tohoto stavu současnosti je pak „dynamika přibývajícího racionalizování přírody a kosmu, která vyhání člověka nové
doby z celkové soustavy přírodního dění,
a na druhé straně je protireakce usilující
o sakralizaci přírody, kosmu a materiální
skutečnosti“.5
Druhým významným představitelem
akademického pojetí esoterismu, zahrnujícího hermetismus, je religionista Antoine
Faivre, vedoucí katedry dějin esoterismu
a mystických hnutí na Nábožensko-vědeckém institutu pařížské Sorbony (spis
L´Ésoterisme, rozš. vyd. 1993),6 jenž chápe
esoterimus jako „formu myšlení“ („forme
de pensée“), která se opírá o následující
ideové prvky:
 princip analogie - mezi různými kategoriemi skutečnosti (minerálie, rostliny,

otevřenosti a verbálního vysvětlování, tj.
zvířata) lidé jsou vztahy analogie;
 idea oduševnělé živé přírody („anima „uzavřenost, nepřístupnost, nepochopitelnost“, jejím symbolem je Hermes a je to
mundi“, „duše světa“);
 energetický vliv imaginace a vůle (tvo- „umění o skrytém, které je samo skryté…
hermetické je dimensí hloubky“.9 Mezi pořící podstatu ceremoniální magie);
 spiritualizace jako činitel osobního vý- vrchem a hloubkou je pozoruhodný vztah,
voje („spirituální alchymie“), resp. duchov- píše Rombach: „povrch sice ví o hloubce,
ní transmutace iniciací zprostředkované ale toto vědění nerealizuje, ani nemůže,
neboť by bylo hloubkou zničeno“. Rom„mistry“.
Faivreova charakteristika esoterismu bach chápe hermetismus jako podstatu
všechny jeho podstatné znaky nepostihu- všech systémů esoterismu a za jeho jádro
je. V úvodu své monografie o esoterismu považuje tezi, že teorie každé vědy jako
Faivre konstatuje, že „pojem esoteriky je nejvyšší možné zobecnění empiricky zjišpříliš nejasný a volně používaný“, význa- těných fakt ponechává otázky, na které už
mově akcentovaný iracionalismem; vyme- pro svou vědecko-metodologickou ohranizení esoteriky jako „něčeho vnitřního“ je čenost nemůže odpovědět. Toto „prázdné
podle něho příliš úzké, ale obecně souzní místo“, které je za všemi vědeckými teoriemi, ale i filosofickými a náboženskými
s představou tajemna.
Domnívám se, že existuje více druhů systémy, nazývá přímo „propastí“ („Abesoterismu (esoteriky), jejím podstatným grund“) a píše: „Dimense propasti je herznakem je skrytost obsahu či významu metické“.10 Povrch tedy ví o hloubce, ale
v dílech přírody i v lidských artefak- chápe ji z hlediska povrchu, avšak hloubtech ve smyslu zástupného symbolismu. ka je nepojmenovatelná, je bez jména, bez
V tomto smyslu lze nacházet esoterní ob- hranic. Avšak existuje způsob vyjádření pro
sahy také např. v knihách Starého zákona to, co je slovy nevyjádřitelné („eine Weise
(kabala), stejně jako ve výtvarném umění der Sagbarkeit für das Unausdrückbare“),
(G. de Chirico), hudbě (R. Wagner), poezii a to je hermetika: „Filosofickou hermetikou
(O. Březina), poezii a výtvarném umění chápeme právě tuto tichou rozumnou řeč
(W. Blake) atd. „Esoterika je vnitřní as- o zdánlivě nerozumném“.11 Rombach upopekt celého našeho pozemského bytí“ zorňuje: „Skutečnost, že na mnoha místech
(H. Kessler, 1983).7 Zvláštním případem obývané země vyvstaly hermetické kultury,
je esoterismus metafyzických textů Her- dokazuje, že existuje základní hermetická
metického korpusu a Smaragdové desky, zkušenost, která se nedrží v postraní, nýbrž
označovaný jako hermetismus.
se osvědčuje ve všech oblastech života…
Co tento druh esoterismu, tj. hermetis- Předmětem hermetické zkušenosti je vždy
mus, vyjadřuje, rozpoznal výstižně němec- celý ´svět´. Nejsou prožívány jednotlivé
ký filosof a antropolog Heinrich Rombach předměty a předmětné vztahy na pozadí
(1991).8 Rozumí hermetismem poselství nevyjádřitelného a jen zcela obecně předz transcendentna, které zvěstoval Hermes,
„bůh živoucí jednoty“
a které zanechalo výrazné stopy v mytologiích starého Egypta
a Řecka a přináší vhled
do skrytých dimensí
světa a lidského života.
Obsahovou i formální
podstatu tohoto Hermova poselství vyjadřuje Rombach rozdílem
mezi hermeneutikou
a hermetikou: hermeneutikou rozumí „umění vysvětlování, otevírání, chápání“, jejím
symbolem je Apollón;
naproti tomu hermeti- Alchymista. Výřez obrazu Davida Tenierse (1610-1690).
ka znamená protiklad
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stavitelného světa, nýbrž všechny věci a obsahy se jeví tak, že je na nich zakoušen charakteristický, konkrétní a velmi určitý svět.
Ten nestojí v pozadí, nýbrž zcela v popředí
a tvoří vlastní obsah, ano plnost, nosnost,
povznesenost zkušenosti.“ 12 „To je hermetická zkušenost. Zkušenost nesrovnatelného
charakteru celku, smyslu celku, typu skutečnosti, který teprve činí věci vůbec skutečné
a dává jim intenzitu, kterou mají jen pro žitý
život“. Podstatou této zkušenosti je sebereflexe, neboť v hermetismu jde primárně
o spirituální transmutaci lidské osobnosti.
Prvky této hermetické zkušenosti, zážitku
transcendence věcí a jednoty věcí s tímto
transcendentnem, tj. i sebe sama, jsou obsaženy ve všech náboženstvích jako jejich
esoterní dimense (např. esoterní dimensí islámu je súfismus). Rombach, jak je
zřejmé, nevztahuje pojem hermetismu jen
k esoterním tradicím starého Egypta a Řecka. „Hermetika není ani filosofické, ani
umělecké či náboženské učení… je bodem,
v němž a na němž se na mnohost roztříštěná skutečnost vrací k vnitřní jednotě“. 13
Nedostatek akademického pojetí hermetismu spočívá nyní v tom, že není

Tělesná soustava člověka (mikrokosmos)
ve spojení s vesmírem (makrokosmem)
na pojednání anglického lékaře a hermetika Roberta Fludda z roku 1619. Ratio, Intellectus a Mens jsou schopnosti, jimiž se
člověk dotýká samého Boha. - Převzato
z Obrazového atlasu hermetismu D. Ž.
Bora (Trigon, 1990).

spojován s esoterismem, chápaným jako
legitimní forma zkušenosti přesahující
empiricky pojatý lidský subjekt, nýbrž že
je obvykle spojován s esoterismem jako
formou pochybného iracionalismu, ne-li
přímo s pověrou. Je to analogické záměně magie s její pokleslou formou, s lidovým čarodějnictvím, typické pro mnoho
kulturních antropologů a etnologů. Další
nedostatek je v tom, že není brán ohled
na Smaragdovou desku jako na podstatný
pramen hermetismu. Výjimku tvoří F. Ebeling (2005, 2009)14, který uznává, že také
Smaragdová deska tvoří „dogmatický fundament alchymického hermetismu“, který
je, dodávám, jeho nejvýraznější západní
formou. Je pozoruhodné, že výrazný kritik
esoterismu, německý filosofický antropolog, jezuita prof. E. Rungaldier (1996),15
formuloval následující „ontologické předpoklady esoteriky“, které jsou odvozeny
především z tezí Smaragdové desky: vše
je energie, vše je polární, to co je nahoře je jako to, co je dole (princip analogie
makro- a mikrosvěta) atd. Rungaldier také
Smaragdovou desku zmiňuje jako jeden
z pramenů hermetismu, avšak soudí, že
prastaré esoterické vědění, založené na kolektivním nevědomí, není ovšem slučitelné
s empirickým věděním; esoterické vědění
nemusí být odhalováno, potřebuje jen „být
vyzdviženo do vědomí“.16
„Hermetickou moudrost…vědu o kosmu a duši“ jako základ evropské spirituální alchymie analyzoval také T. Burckhardt
(2003).17 Vycházeje z renomovaného pojetí
hermetismu jako specifické formy zážitkového, nikoli jen filosoficky pojatého či religiózního transcendentalismu nebo primitivní metafyziky přírody, Burckhart vrátil
hermetismu jeho původní cíl průvodce duší.
Na závěr tohoto sdělení dospívám
k jeho smyslu. Hermetismus není jen abstraktní doktrínou, nýbrž, a to především, je
formou spiritualizace, po níž volá povědomí všech, kteří žijí v lidství odcizeném světě maximalizace zisku a tělesných požitků
všeho druhu, ve světě sofistikovaného sobectví, chytráctví a přízemnosti a prožívají
tento nemocný svět jako svět zvrácených
hodnot. Akademické pojetí hermetismu,
klouzající po jeho historicko-literárním
povrchu a přehlížející jeho nejpodstatnější zdroj, až na malé výjimky, nedospělo
k hlubší sondě do transcendentních dimenzí hermeticky pojatého světa jako jednoho
z pramenů spiritualizace člověka, která je
velmi aktuálním tématem dneška.
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Academic and Esoteric Concept of Hermetism
The article presents the theme of two different concepts
of hermetism: the academic and the esoteric approach to
this phenomenon. While academic approach is based on
historical and linguistic comparative studies, the esoteric
approach supports the traditional depth content analysis,
concentrating upon the text of so called Emerald Tablet
of Hermes Trismegistos, the main source of hermetic
classical philosophy. This source is by academic concepts (preferring Corpus Hermeticum) often denied.
The contradiction between these two approaches seems
to be overcome by the prominent German philosopher
and anthropologist H. Rombach who differentiates two
modes of knowledge, the heuristic and the hermetic way
of knowledge.
Prof. PhDr. Milan Nakonečný (*1932) je autorem
především řady knih z oblasti psychologie (Základy psychologie, Úvod do psychologie, Psychologie osobnosti,
Sociální psychologie, Motivace lidského chování, Lidské
emoce a další), několika knih k literatuře faktu a několika
publikací z oblasti esoterismu (Lexikon magie, Magie
v historii, teorii a praxi, Smaragdová deska Herma Trismegista, Novodobý český hermetismus, Neznámý filosof
Louis Claude de Saint Martin). V současné době ještě
přednáší psychologii na Teologické fakultě Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích.

Tento článek prošel recenzním řízením.

96

DINGIR 3/2010

Časopisy českých evangelíků jako zdroj jejich sociokulturního významu1

LID ČASOPISŮ
Zdeněk R. Nešpor
Muslimové obvykle charakterizují křesťany a židy jako „lid knihy“, a toto vymezení obzvlášť
dobře platí pro české tajné nekatolíky v období pobělohorské rekatolizace: skrytí stoupenci
zakázaných věr předků byli především „písmáky“, čtenáři, znalci a interprety Písma. Jak pěkně
napsal historik Antonín Rezek, v Bibli „složena jest všechna zbraň a zásoba víry i pravověrnosti,
odtud však vzala i béřou vznik též veškerá kacířstva.“2 Proto se někteří z tajných nekatolíků
postupně od reformačních konfesí odklonili, zatímco další – většina – nakonec po vydání
Tolerančního patentu vytvořili novodobé české, moravské a slezské evangelické církve. Jejich
postavení ovšem nebylo nijak lehké. Od osmdesátých let 18. století až do poloviny následujícího věku šlo o pouhá trpěná vyznání, která se nesměla rovnat státnímu katolicismu a jejichž
stoupenci z náboženského hlediska zůstávali poddanými „druhé kategorie“. Evangelické církve
měly co dělat, aby vůbec přežily, zůstaly omezené na okrajové venkovské oblasti a intelektuálů
v jejich řadách bylo pomálu.3
K částečné změně došlo teprve v polovině
19. století, spíše zásluhou okolního prostředí než samotných českých a moravských
evangelíků (situace v českém Slezsku,
především v Těšínském knížectví byla
odlišná: tamních luteránů bylo tolik, že si
dokázali vymoci lepší postavení již dříve).
V souvislosti s českým národním hnutím,
které obracelo svoji pozornost k husitské,
utrakvistické a bratrské minulosti českého
národa, vzrostl zájem i o soudobý protestantismus, zájem, jenž sice až na výjimky
nevedl ke konverzím, avšak posílil obě
evangelické církve, zajistil jim širší společenskou pozornost a v neposlední řadě
jejich postupné zrovnoprávnění s katolickou církví.4 Pravda, vláda tento ústupek
udělala zejména proto, aby nemusela udělat
ústupky větší, od šedesátých let 19. století
nicméně byly obě (relativně) velké evangelické církve alespoň formálně rovnocenné
katolicismu a později se této výsady dostalo
i dalším vyznáním – ne sice všem, ale některá o státní uznání ani nestála.5
Revoluční změny v polovině 19. století
vedly k tomu, že čeští a moravští evangelíci
se na následujících sto let stali doslova „lidem časopisů“. Jejich radikálním mluvčím,
kalvinistovi Bedřichu Vilému Košutovi
a luteránovi Josefu Růžičkovi, šlo v revolučních letech 1848-1849 vskutku o víc než
jen o zrovnoprávnění: chtěli vytvořit „národní“ českou evangelickou církev, která by
se hlásila k volně pojatému dědictví české
reformace (především Jednoty bratrské,
jejíž teologie ovšem byla vykládána v racionalistickém duchu) a k níž by postupně
přestoupila většina českého národa.6 Kvůli
prosazení svých názorů Košut s Růžičkou

založili první český evangelický časopis, (1870-1919), který se na následujících třiČesko-bratrský hlasatel (1849-1850), jehož cet let stal strážcem luterského pravověří,
četbu doporučoval třeba i Karel Havlíček o něž dbal jeho první redaktor a dlouholetý
vydavatel Karel Eduard Lány.8
Borovský.7
Ideové hranice, stále znovu vytyčované
„Re-protestantizace“ českého národa
byla ovšem přesně tím, oč vídeňská vláda vzájemnými polemikami, ovšem nevedly
rozhodně nestála. Česko-bratrský hlasatel jen mezi oběma evangelickými církvemi.
byl na počátku druhého ročníku úředně Hegemonii Hlasů ze Siona uvnitř reformozastaven a protagonisté radikální církevní vané církve výrazně zpochybňovaly časopiunie byli perzekvováni, toliko Růžičkovi sy bratří Košutů - obnovený Česko-bratrský
bylo ještě nějaký čas povoleno vydávat hlasatel (1869-1870), Česko-bratrský hlas
umírněnější, církevněji orientovaný Čes- (1870-1880) a později až do první světové
ko-bratrský věstník (1850-1851). Bachův války Český bratr (1886-1915), které trvaneoabsolutismus zakrátko učinil konec i to- le prosazovaly racionalistickou a současně
muto časopisu, luteráni, kalvinisté i jejich nacionální teologii, nebo v sedmdesátých
sympateticky nakloněné okolí – třebaže letech 19. století neméně nacionální, avšak
formálně katolické – nicméně již jen čekali jinak orientovaná Stráž na Sionu (1873na další vhodnou příležitost, kterou poskyt- 1878), kritiky raději přezdívaná „Stráž
la liberalizace a formální zrovnoprávnění na Řípu“. V menší církvi augsburského vyevangelických konfesí na počátku šedesá- znání pro podobnou názorovou diferenciaci
tých let 19. století.
Na počátku roku
1861 začal reformovaný
duchovní Václav Šubert
vydávat Hlasy ze Siona,
časopis zprvu sloužící
oběma evangelickým
církvím, avšak pod vedením Heřmana z Tardy a jeho následovníků
více prosazující kalvínský konfesionalismus.
Luterští intelektuálové,
především faráři proto
začali psát raději do slovenských Církevních
listů a v roce 1870 si
založili vlastní časopis Konfirmace ve farním sboru Českobratrské církve evangeFoto: Petr Kocna.
Evanjelický církevník lické v Praze – Strašnicích.
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dlouho nebyl prostor, přesto se na počátku
devadesátých let nakrátko objevila liberální
Jednota (1893-1893), do níž psali třeba i
T. G. Masaryk a Jan Herben. Převzetí redakce Evanjelického církevníku Ferdinandem Hrejsou v roce 1903 z tohoto časopisu
naopak učinilo tribunu hnutí za sjednocení
obou evangelických církví, stavějící na liberální teologii, jehož odpůrci z řad luteránů si na čas založili vlastní časopis Český
evanjelík (1906-1913).
Ve druhé polovině 19. a v první polovině 20. století tak celkem vycházelo více
než třicet českých evangelických časopisů
(jeden z nich v němčině), nepočítaje v to
sborové a institucionální věstníky, časopisy pro děti a mládež a mimocírkevně
orientované listy. Z těch významnějších
můžeme jmenovat třeba Duškovu Jednotu
(1886-1891), Císařův, Kozákův a Pelíškův
(později Bednářův) Hus (1889-1943), Karafiátovy Reformované listy (1896-1905),
liberálně teologický Kalich (1911-1914,
1917-1919, 1922-1931, 1937-1942) a jeho
„populárnější verzi“, čtrnáctideník a později týdeník Kostnické jiskry (1914-1916,
od 1919), novoortodoxní Hromádkovu,
Rádlovu a Šimsovu Křesťanskou revui
(1927-1939, od 1946) nebo evangelizační
časopisy, jako byly Evanjelické listy (18831918) či Českomoravská (později Českobratrská) jednota (1899-1941).9
Mnozí si přitom na toto množství stěžovali: „Nejhůř s povinností odebírání církevních časopisů jsou na tom duchovní, kteří
ex offo musejí odebírati skoro je všeckny
… a tak jsou nuceni ročně veliké peníze platiti za tiskoviny všeho druhu.“10 Ale právě
oni do těchto časopisů vehementně psali,
protože představovaly jedinou cestu, jak
oslovit širší publikum a jak prosadit vlastní myšlenky (nejen) na budoucí směřování
evangelické církve či církví. Až na výjimky
totiž šlo o časopisy stranické: každý z nich
představoval určitý ideový či církevněorganizační směr, jejichž stoupenci mezi
sebou čile polemizovali a tím rozšiřovali
obzory početně nevelkého evangelického
společenství i dalších čtenářů. Například
Hus tak psali „Císařovi Kozáci“, jak tvrdili jejich odpůrci, zatímco deset ročníků
Reformovaných listů dokázal prosazovatel
výlučného kalvinismu Jan Karafiát naplnit
v podstatě sám.
Čeští a moravští evangelíci, jichž bylo
do první světové války asi dvě stě tisíc, dvě
procenta populace,11 tak dokázali nejen naplnit, ale především odebírat a zaplatit relativně obrovské množství časopisů. Bylo

jich tolik, že musely být dokonce vydávány
jejich přehledy, aby se v nich čtenáři orientovali. Jak s trochou „statistické demagogie“ uváděl jeden z nich, „jestliže pro dvě
a tři čtvrti procenta našeho národa vydává
se 35 protestantských časopisů jazykem
českým, připadá jeden již na 5130 duší,
kdežto jeden list římsko-katolický (jichž
jest asi 60, čítaje v to i politické, jakých
čeští evangelíci vůbec nemají!) teprve
na 118.000 duší.“12
Tato ideová pluralita nezmizela ani
po první světové válce, když došlo ke spojení českojazyčných luteránů a reformovaných do Českobratrské církve evangelické,13 připravenému také díky dlouhodobé
propagandě většiny církevních časopisů.
Nábožensky neutrální poměry první republiky, které konečně znamenaly skutečnou rovnost všech státem uznaných církví,
k ní naopak spíše přispívaly, stejně jako
poválečné přestupové hnutí, jež do evangelické církve přivedlo bezmála sto tisíc
nových věřících.
Sjednocená evangelická církev sice odmítla jak luterský, tak reformovaný konfesionalismus a přihlásila se k dědictví české
reformace,14 nicméně to bylo třeba teprve
osvětlit – ne-li nově vybudovat – a přizpůsobit potřebám moderní národní společnosti. Symbolickým vyjádřením církevní jednoty bylo zastavení luterského Evanjelického církevníku v roce 1919 (v posledním
ročníku nesl časopis nový titul Za pravdou;
reformované Hlasy ze Siona přitom byly
úředně zastaveny již v roce 1916 a po válce
už nebyly obnoveny), přičemž oba dřívější
celocírkevní listy nahradil v roce 1924 nekonfliktní, spíše informačně pojatý Český
bratr (od 1924).
Vydavatelé různých ideově zabarvených předválečných časopisů se s tím
ovšem nespokojili. Naopak, zákonitě měli
odlišné představy, jakými cestami by se
české evangelictvo a moderní česká společnost jako celek měly ubírat, a k těm
přibyly také představy zcela nové. Proto
žeň evangelických časopisů nebyla církevní unií rozhodně zkrácena, spíše naopak. Na jedné straně ideového spektra stáli
starší, liberálně smýšlející tvůrci sjednocení
obou církví, hlásící se k odkazu T. G. Masaryka – Antonín Boháč, Ferdinand Hrejsa,
František Linhart, František Žilka a další,
kteří určovali linii několikrát obnovované
revue Kalich a populárnějších Kostnických
jisker. Na straně druhé pak mladší teologové a myslitelé, kteří sice církevní unii bezvýhradně přijali, Masaryka však uznávali

především jako politického vůdce a jeho
náboženské názory, stejně jako liberální protestantismus vůbec odmítali: Josef
Lukl Hromádka, Emanuel Rádl nebo odlišně, více biblisticky orientovaný Slavomil
Daněk.15 I oni zpočátku psali do Kalichu,
v roce 1927 si však založili vlastní časopis,
Křesťanskou revui, která chtěla být důslednější strážkyní skutečné náboženskosti (ne
nutně vyhraněně církevní) a odmítala jakékoli „kompromisy se světem“. Další, méně
výrazné názorové platformy představovaly
časopisy Českobratrská jednota, Hus, Husův odkaz a jiné, i v meziválečném období tak bylo „mediální spektrum“ různých
evangelických názorů neobyčejně bohaté.
Drtivou ránu této ideové šíři a pluralitě, která s sebou nesla větší poznání a tím
také dalekosáhlé celospolečenské působení,
hodně překračující stále poměrně marginální evangelický prostor, přinesl až zánik
první Československé republiky a druhá
světová válka. Evangelické časopisy byly
postiženy cenzurou a postupně zanikaly,
nebo ještě častěji byly zastavovány, takže
nakonec zůstal zachován jen Český bratr
(jako oficiální časopis ČCE) a Kostnické
jiskry (jako časopis Kostnické jednoty).
Na tuto redukci, zpočátku samozřejmě
proklínanou, si nicméně čeští evangelíci
zvykli a v poválečném tříletí omezené demokracie se nejtíživěji projevila v ideové
rovině, neobnovením byť jen jediného církevního časopisu, který by byl alternativou
vůči novoortodoxii a nově rozvíjené tzv.
civilní interpretaci evangelia – liberální
teologie v českých zemích fakticky zemřela za druhé světové války, o zbytek se pak
postarali komunisté. V poválečném období
byla kromě několika méně významných listů obnovena jen Křesťanská revue vedená
J. L. Hromádkou a jeho žákem J. B. Součkem. I když se přitom tento časopis snažil
dát určitý prostor také jiným názorům, psali
do něj také někteří dřívější autoři liberální
orientace, ke skutečné ideové pluralitě měl
daleko. Jeho linie byla určená vedoucími
redaktory a zásadně odlišné názory nebyly připuštěny, stejně jako je nebylo možné
prezentovat ani jinde. Stav obce českých
evangelíků tak v podstatě kopíroval celospolečenskou situaci limitované demokracie, (pro většinu asi nechtěně) směřující
ke komunistickému převratu.
Hromádka na stránkách Křesťanské revue, jejímž jediným oficiálním redaktorem
se stal, halasně přivítal nový režim16 – časopis Český bratr byl v tomto směru mnohem
opatrnější,17 –ale sliboval-li si od něj on
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a jeho žáci postupné opuštění protináboženského boje a větší podporu evangelíků,
museli být zákonitě zklamáni. Na čas sice
začala vycházet evangelická teologická revue Theologia evangelia (1948-1951), celkově však docházelo k další redukci počtu
církevních časopisů a především k mocenským zásahům do jejich obsahu. Komunistický režim zopakoval vliv válečné cenzury
a vnější tlaky proti evangelíkům (i ostatním církvím), jen v mnohem obludnějších
rozměrech. Myšlenkový kvas a polemické
střety na stránkách evangelických časopisů,
které se týkaly nejen teologického směřování, ale třeba i stavby církevních budov,
sociopolitické či kulturní orientace církve
a řady dalších otázek, tím ovšem vzaly
za své, ke škodě českého evangelictva i širší české společnosti jako celku.
Bohatství časopisecké produkce a vzájemné polemiky jejich autorů ve „století
evangelických časopisů“ (1849-1948),
které jsme sledovali na předchozích řádcích, totiž výrazně přispívaly k obohacení
náboženského profilu členů rakouských
evangelických církví a později Českobratrské církve evangelické. Tyto časopisy nejen
prohlubovaly jejich zbožnost, ale současně
jí nastavovaly kritické zrcadlo v podobě
širšího náboženského, církevního a kulturního srovnání s jinými typy religiozity
a s dalšími intelektuálními a kulturními
proudy. Ztráta této názorové a ideové plurality po únoru 1948, připravená již v období druhé republiky a protektorátu, byla
proto nanejvýš tragická. Evangelická církev tím namnoze (i když ne úplně) ztratila
svoji vnitřní ideovou a názorovou bohatost,
podhoubí, díky němuž byla s to nejenom
se rozvíjet, ale také výrazně přispívat širšímu národnímu společenství – její kulturní
a společenský význam býval mnohem větší,
než by odpovídalo procentuálnímu zastoupení ve společnosti.
Početní mnohost a především názorová
pluralita českých evangelických časopisů
přitom už nikdy nebyla obnovena. Nepočítáme-li několik regionálních tiskovin,
po roce 1989 nadále vycházejí tři církevní
časopisy, které přečkaly komunistický režim, většího významu nabylo také Bratrstvo, původně časopis určený církevní mládeži, a jako další nezávislý list vznikl pouze
měsíčník Protestant. Stejně tak se nepodařilo žádný z těchto časopisů výrazněji ideově a teologicky profilovat, natož mezi nimi
vytvořit skutečně plodnou diskusi. Církevní
časopisy tak dnes plní úlohu informačních
věstníků, víceméně „oficiálních“ a názo-

rově konformních
vůči většině jejich
čtenářů. Alespoň
teoreticky by jimi
měli být všichni církevníci, ve skutečnosti jde namnoze
o „farářskou četbu“
– ne nadarmo se někdy uštěpačně hovoří o „církevním
Rudém právu“. I to
jsou ovšem důvody – samozřejmě
vedle dalších, – kte- Synodní senior Církve českobratrské evangelické Joel Ruml
Foto: Petr Kocna.
ré vedly k poklesu na ekumenické pouti na horu Říp.
celospolečenského
jednota vydávaná českým böhlovci (Filipi, Pavel, „Češkulturního vlivu českých evangelíků. 
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Praha 2008; Medek, Zdeněk J., Na slunce a do mrazu.
První čas josefinské náboženské tolerance v Čechách
a na Moravě, Praha 1982; Melmuková, Eva, Patent
zvaný toleranční, Praha 1999; Nešpor, Zdeněk R., Náboženství na prahu nové doby. Česká lidová zbožnost
18. a 19. století, Ústí nad Labem 2006; Nešpor, Zdeněk
R. (ed.), Čeští nekatolíci v 18. století. Mezi pronásledováním a náboženskou tolerancí, Ústí nad Labem 2007.
Nejnovějším příspěvkem (také) k dějinám českých tolerančních církví je Just, Jiří; Nešpor, Zdeněk R.; Matějka, Ondřej, Luteráni v českých zemích v proměnách
staletí, Praha 2009.
4 Nešpor, Zdeněk R., „Nation statt Konfession. Der Niedergang konfessioneller Wahrnehmungsmuster und das
Anwachsen des Nationalbewußtseins in Böhmen an
der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert.“ Historisches
Jahrbuch 126, 2006, s. 191-219.
5 Luteráni a reformovaní byli zrovnoprávněni tzv. Protestantským patentem (1861), pravoslavní v roce 1864, židé
v roce 1867. Nově byly povoleni starokatolíci (1877),
obnovená Jednota bratrská (1880) a muslimové (1912);
ostatní církve a náboženské skupiny fungovaly za Rakouska-Uherska a namnoze i později jako spolky.
6 Nešpor, Z. R., Náboženství na prahu nové doby, s. 483493; Slavíček, Karel, Tajná politická společnost Český
Repeal v roce 1848, Praha 1947, s. 95-98.
7 Např. Slovan 2, 1851, s. 76-77.
8 Říčan, Rudolf, Životní dílo Karla Eduarda Lányho.
Z historie českého luterství 19. století, Praha 1938, zejm.
s. 88-133.
9 Dosud jediný akademický soupis českých evangelických
časopisů zpracoval Rychetský, Čestmír, Nástin bibliografie evangelického časopisectva, rkp. 1984. Soupis
ovšem není bez chyb a je navíc jenom velice povšechný,
což snad napraví autorova výše citovaná kniha. Z jednotlivých časopisů byly kromě Evanjelického církevníku
(viz předchozí pozn.) více zpracovány především časopisy z (po-)revolučních let 19. století (Stehlík, Ot[to],
„Českobratrský hlasatel. První českoevangelické noviny
1848-1850“, Česká revue 1912-13, 11, s. 663-669; Stehlík, Otto, „Česko-Bratrský Věstník 1850-1851. Příspěvek
k dějinám české evangelické žurnalistiky“, Evangelické hlasy 3, 1915, s. 83-85, 97-98, 106-107, 117-120; 4,
1916, s. 15-17, 23-25, 33-35, 42-44) a Českomoravská

10
11

12
13

14

15

16
17

tí a moravští žáci Böhlovi“, in: Studie a texty KEBF
2. Miscelanea 1978, Praha 1979, s. 81-103).
Český evanjelík 7, 1912, 5-6, s. 42-43; 11, s. 89-90; 12,
s. 102-104; zde s. 43.
Nepočítáme v to německojazyčné evangelíky, kteří vlastní církevní časopisy prakticky neměli – jejich velkou část
tvořili liberální konvertité z druhé poloviny 19. století,
kteří psali do šířeji orientovaných německých časopisů
v českých zemích.
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a její příspěvek k formování studentstva a inteligence,“
Acta Universitatis Carolinae – Phil. et his. 1/1967,
s. 61-94.
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People of Periodicals
In this article the author analyzes the historical, religious
and social circumstances of an unique phenomenon:
in the period between 1849 and 1948 the intellectual
and religious leaders of the Czech Protestant minority
(about two per cent of the entire population) produced
a disproportionately large number (more than thirty) of
periodicals, which offered an important platform for
presenting diverse religious, theological and cultural
perspectives and for mutually enriching and cultivating
exchange of ideas, discussions and debates about the
nature, shape and tasks of Czech Protestantism.
Doc. Zdeněk R. Nešpor (* 1976) je historik a sociolog
náboženství. Působí jako vědecký pracovník Sociologického ústavu Akademie věd ČR a docent Fakulty humanitních studií UK. Je šéfredaktorem antropologického
časopisu Lidé města.

Tento článek prošel recenzním řízením.
DINGIR 3/2010

99

z a h r a n i č í
Exkomunikace slovenských kněží – stoupenců Eliáše Dohnala

RUCH POD TATRAMI
Karel Spal
O mediální vzruch na Slovensku se okolo loňských Vánoc zasloužila Římskokatolická církev.
Nešlo však jako tradičně o vysvětlování smyslu svátku Narození Páně nebo o boj proti Santa
Klausovi. Tentokrát se jednalo o věci vážnější, neb došlo k vzájemné exkomunikaci dvou kněží
bratislavské diecéze a kněze a jáhna diecéze trnavské na jedné straně a na druhé straně celého
(nejen) biskupského sboru Slovenské republiky. O mediálním vzruchu pak mluvíme proto, že
celá událost proběhla za asistence médií a byla mediálními konzumenty vděčně přijata.1
Pokusíme si zrekonstruovat události tak,
jak šly za sebou. 12. 12. 2009 zaslali dva
novoknězi bratislavské a novokněz a jáhen trnavské diecéze2 „Výzvu biskupům
Slovenské republiky k vyznání katolické
víry“ (viz rámeček 1), jejíž součástí byl
i „Formulář vyznání víry“.3 Do rukou bratislavského arcibiskupa se dostaly tyto dokumenty 15. 12. 2009, následovalo pozvání
bratislavských novoknězů k setkání, které
bylo odmítnuto s tím, že rozhovoru má
předcházet přihlášení se k „Vyznání víry“
definované ve formuláři. Arcibiskup jim
tedy za přítomnosti vikáře a dalších svědků předal písemné napomenutí, ve kterém
byla definována jednodenní lhůta na omluvu a odvolání své výzvy.4 17. 12. 2009 pak
došlo k jejich suspenzi a exkomunikaci.5
Novoknězi s jáhnem považují exkomunikaci za neplatnou, reagují podobně rychle a vyhlašují anathému a exko-

munikaci na bratislavského arcibiskupa
(17. 12. 2009), trnavského biskupa
(19. 12. 2009) a zbytek slovenských biskupů (25. 12. 2009). Zároveň zakládají „Komunitu sv. Basila“ (26. 12. 2009),6 skládají
věčné sliby a zasílají je papežovi. Tím se
„dostávají“ z jurisdikce svých dosavadních
biskupů a čekají na vyjádření papeže, přičemž dopis je naformulován tak, že mlčení
papeže považují za jeho souhlas.7 Mezitím
20. 1. 2010 exkomunikovali 151 teologů
Slovenské republiky8 a 3. 2. 2010 exkomunikovali všechny řeholní představené
na Slovensku. 9
Formulář, který sestavila skupina novoknězů s jáhnem, nyní se podepisující
jako SBM (Societas Sancti Basilii Magni),
je velmi podobný „Dopisům z Ukrajiny“
rozesílaným bývalými basiliány z Ukrajiny,10 kteří taktéž exkomunikovali (nejen)
celou strukturu Ukrajinské řeckokatolické církve. Vliv této
Oznámení exkomunikace všech biskupů
skupiny na slovenské
novokněze a jáhna je
V den, kdy křesťané slaví svátek Ježíšova narození, uvevíce
než zřejmý (ikořejnili tři slovenští kněží dopis papeži, v němž oznamují
na
Eliáše
na stránkách
vyloučení všech 18 slovenských biskupů z církve:
slovenské skupiny je
„Dňa 12. 12. 2009 A. D. boli vyzvaní biskupi Slovenska,
i na obálce „prorocké“
aby do 25. 12. 2009 vyznali katolícku a apoštolskú vieru,
publikace „Čtyři slova
zriekli sa súčasných heréz a taktiež akejkoľvek jednoty
z Ukrajiny“,11 veškeré
so slobodomurármi. (...)
texty zveřejněné na sloReakciou bolo to, že dňa 18. 12. 2009 na nás, troch kňavenských stránkách jsou
zov, ktorí sme ich požiadali o verejné vyznanie viery,
zveřejňovány i na stránnezákonne uvrhli najťažšie cirkevné tresty. Samozrejme,
kách ukrajinské skutieto tresty sú neplatné. (...)
piny; slovenské texty
Oznamujeme, že ani jeden z osemnástich vyzvaných bisjsou zjevně inspirovány
kupov katolícku vieru nevyznal, od heréz a jednoty so
staršími texty z ukrajinslobodomurármi sa neoddelil. Oznamujeme Vám, Svätý
ských stránek).
otče, a taktiež zverejňujeme pred klérom i Božím ľudom
Ukrajinská skupina
Slovenska, že títo nižšie menovaní biskupi v tejto histoanalyzuje současnou
ricky ťažkej dobe verejne zapreli Krista, od heréz sa nespolečnost a poukazuje
oddelili, a preto tým sami seba vylúčili z katolíckej cirkvi
na hlubokou sociální
(...) Ide o týchto hierarchov: (...)
krizi, jejíž příčiny jsou
Vyššie menovaní biskupi sú už od 25.12.2009 apostatmi
odhaleny v „proroc- odpadlíkmi. (...)“
Zdroj: http://www.sme.sk.
ké“ knize „Čtyři slova

z Ukrajiny“. V první řadě jde o nedostatek
modlitebního úsilí, dále o rozkladný vliv
historicko-kritické metody, která popírá
neomylnost Písma a „navždy znemožňuje
přijmout živé Boží slovo“.12 Kniha graduje
v dalších dvou kapitolách, kde rozpoznává
hereze a zla dnešní doby a člení je do dvou
kategorií:
a) Kapitola „Pohanská náboženství“
v sobě zahrnuje „správnou“ interpretaci
encykliky Nostra aetate. Dosavadní špatná
interpretace tohoto dokumentu totiž podle
autorů přispívá k šíření principů pohanských náboženství. Dalšími urychlujícími
faktory v tomto neblahém vývoji jsou např.
relativismus, bojová umění, hnutí Fokolare,
New Age, jóga ad.
b) Kapitola „Okultismus“ vedle staví reiki,
homeopatii, hudbu, akupunkturu apod.
Závěrečné dvě kapitoly bývají nepřímo rozšiřovány dalším vyhlašováním exkomunikací, např. svobodných zednářů.13
Záminkou k ostrakizaci může být v zásadě cokoli. Např. na charitativní koncerty
organizované ve spolupráci s Ukrajinskou
řeckokatolickou církví (UŘKC) reagují autoři knihy takto:
Rock’n’rollové skupiny jako ‘Druhá
ruka’, ‘C. K. A. Й.’, jsou ryze antikřesťanské. V jejich písních se propaguje nečistota, alkohol i narkotika. Skupina ‘Mandry’
podvádí posluchače tím, že předvádí imitaci národního stylu, ale ve skutečnosti se
za tímto patriotismem skrývá vnucování
pohanské víry a tak jako u všech rockových
skupin se jedná o propagaci hříchu i se všemi jeho následky. Komu tedy slouží oficiální
hierarchie UŘKC? Kam vede stádo, jestliže
pod jejím patronátem je propagována nečistota, narkomanie a ‚život naplno‘?
V dopise z 2. 5. 2008 uveřejňují kyvadélko jako jeden z hlavních důvodů pro
uvalení anathémy na kardinála Huzara
(UŘKC), přičemž citují z knihy „Besedy
s Bl. L. Huzarem o postkonfesionálním
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křesťanství“. Kardinál píše: „Jaksi se stalo, že mě v Římě podarovali kyvadlo. Je to
instrument, který mi umožňuje dozvědět
se, zda jsou určité preparáty dobré pro
mé zdraví. Na tom není nic magického.
Jde pouze o vlnu, jaká vychyluje kyvadlo
v tu či onu stranu.“ Tyto čtyři věty pak
interpretují takto: „Katolický katechizmus
ve shodě s celou křesťanskou tradicí odsuzuje všechny formy magie a věštění jako
hříchy proti prvnímu přikázání (viz KKC
2116). Totiž skrze magii a věštění se člověk obrací, i kdyby nevědomě, na neznámé
síly a žádá si od nich pomoc, či službu. Zde
nejde o nějaké neznámé fyzikální energie,
ale o duchovní bytosti, které Písmo i tradice jednoznačně nazývá démony.“ Závěr
dopisu vyznívá jednoznačně: „Kardinál L.
Huzar tvrdí, že na jeho věštění kyvadlem
není nic magického, že prý jde pouze o vlnu,
jaká hýbe kyvadlem v tu či onu stranu. Tato
činnost je však těžkým hříchem a velkým
pohoršením a zcela se rozchází s učením
Písma, svatých otců i celé tradice.“
Přibližme si krátce duchovního otce
těchto dvou skupin Eliáše Antonína Dohnala. V roce 1966 vstoupil do semináře
v Litoměřicích, absolvoval základní vojenskou službu, působil jako kaplan ve Zlíně,
jako farář ve Slušovicích (tehdy prosazoval
duchovní obrození skrze charismatickou
obnovu), Budišově (v té době se vymezuje
vůči „okultismu“14 kněze F. Ferdy a pana
Paseky) a ve Dvorcích. V roce 1991 vstoupil do řehole sv. Basila Velikého (OSBM)
řeckokatolické církve, v letech 1993-1997
vyučoval na prešovské teologické fakultě,
1997 založil kontemplativní větev v řeholi
OSBM.15 V roce 2000 se vrátil do ČR, kde
v rámci české delegatury OSBM spravoval
se svými kolegy katedrální chrám sv. Klimenta v Praze a budoval basiliánský klášter
v Sázavě. Konfliktů s hierarchií v této době
opět přibylo:16 Eliáš Dohnal a jeho kolegové byli v roce 2003 vysláni vedením OSBM
na Ukrajinu a následujícího roku byli vyloučeni z OSBM. Na Ukrajině zveřejnili
3. 3. 2008 na svých stránkách své biskupské svěcení17 a následně byli exkomunikováni.18 Později (28. 10. 2009) se neúspěšně
pokusili o registraci Ukrajinské pravověrné
řeckokatolické církve na Ukrajině.19 V současnosti se snaží získat 300 podpisů pro registraci této církve v ČR.20 Jde už o druhý
pokus - registrace Ukrajinské řeckokatolické církve v ČR byla Ministerstvem kultury
zamítnuta již 4. 3. 2004.21
Odvážím-li se nějakého zobecnění, pak
Eliáš Antonín Dohnal se svými druhy plave

někde mezi Skyllou katolického tradicionalismu (přesněji katolického fundamentalismu) a Charibdou charismatismu. To může
být kombinace, která nalákala slovenské
novokněze a jáhna k jejich následování.
Tvrdé církevní tresty, které se na ně snesly,
pak mohou nejen poukazovat na mediální
dopad této kauzy, ale i sloužit jako exemplum pro případné sympatizanty. V tomto
kontextu je dobré zmínit, že celá kauza byla
podrobně sledována i v české a moravské
církvi, o čemž svědčí kromě jiného i časné
„Prohlášení ČBK k otázce tzv. Ukrajinské
pravověrné řeckokatolické církve“.22
Neustálé vyhlašování nejrůznějších
anathém a exkomunikací pak může být
zapříčiněno psychickou újmou nebo politickým kalkulem. V druhém případě by
toto jednání mohlo být motivováno snahou
vyhlásit Ukrajinský pravověrný řeckokatolický patriarchát.23 Vyloučit ale nelze ani
návrat členů skupiny jako marnotratných
synů, jak očekává arcibiskup Zvolenský.24
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Poznámky
1 KOVÁČOVÁ M., Slovenská církev sa čistí od kacírov.
Exkomunikovala rebelov, Deník SME, 14. 1. 2010. Diskuze za článkem čítá zhruba 1400 příspěvků. - Hodinový
rozhovor s arcibiskupem Zvolenským na televizním kanále Lux. Dostupné z URL: http://www. tvlux. sk/news/
view/doma-v-cirkvi-exkomunikacia . – ZVOLENSKÝ,
S., Arcibiskup Zvolenský k trestom exkomunikácie
kňazov Bratislavskej arcidiecézy, Tlačová kancelária
Konferencie biskupov Slovenska, 13. 1. 2010 (cit. 6. 2.
2010). Dostupné z URL: http://www. tkkbs. sk/view.
php?cisloclanku=20100113020. - Vyjadrenie Slovenskej
spoločnosti kánonického práva k zverejneniu cirkevných
trestov klerikov Bratislavskej a Trnavskej arcidiecézy,
Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska,
18. 1. 2010 (cit. 6. 2. 2010). Dostupné z URL: http://
www. tkkbs. sk/view. php?cisloclanku=20100118028. –
BEZÁK, R., Vyhlásenie trnavského arcibiskupa Mons.
Róberta Bezáka, CSsR. k trestom exkomunikácie,
Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska,
14. 1. 2010 (cit. 6. 2. 2010). Dostupné z URL: http://
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- VILČEK, I, Dva kněží byli na Slovensku exkomunikováni za kacířství, Právo, 14. 1. 2010 (cit. 6. 2. 2010).
Dostupné z URL: http://www. novinky. cz/zahranicni/
evropa/189207-dva-knezi-byli-na-slovensku-exkomunikovani-za-kacirstvi. html
2 Z bratislavské diecéze se jedná o o. Stanislava Cigáneka
a o. Martina Chebeka; v trnavské diecézi o o. Martina
Jarabicu a jáhna Petera Mazúra.
3 Signace „Formuláře vyznání víry“ byla požadována
do 25. 12. 2009.
4 ZVOLENSKÝ, S. , Arcibiskup Zvolenský...
5 Důvodem exkomunikace je blud popření svátostné kněžské moci. Vyjádřili ho (a trvali na něm) těmito slovy:
„Nikto Vás už potom nesmie poslúchať a všetky sviatosti
okrem krstu udeľujete neplatne (vrátane kňazského svätenia). V tomto prípade totiž nejde o morálny hriech, kedy
podľa učenia cirkvi sviatosti pôsobia ex opere operato,
ale ide tu o verejnú apostáziu - odpad od Krista a Jeho
tajomného Tela, a to je veľký rozdiel. “ Viz „Výzva
biskupom Slovenskej republiky k vyznaniu katolíckej
viery“, dostupné z URL: http://www. societasbm. sk/
sk/actual/article/?article=497 (cit. 6. 2. 2010).
6 „Oznámenie o založení novej rehole a zložení večných
sľubov (List Svätému otcovi)“, dostupné z URL: http://
www. societasbm. sk/sk/actual/article/?article=493 (cit.
6. 2. 2010).
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sk/2010/01/29/rozhovor-s-exkomunikovanymi-cast-lll/
(cit. 6. 2. 2010).
„Zverejnenie exkomunikácie 151 teológov SR“, 20. 1.
2010, dostupné z URL: http://www. societasbm. sk/sk/
actual/article/?article=510 (cit. 5. 2. 2010).
„Zverejnenie exkomunikácie rehoľných predstavených
v SR“, 3. 2. 2010, dostupné z URL: http://www. societasbm. sk/sk/actual/article/?article=537 (cit. 5. 2. 2010).
Jedná se o Eliáše Antonína Dohnala, Metoděje R. Špiříka,
Markiana V. Hitiuka, Samuela R. Oberhausera.
Publikace má 145 stran, bez tiráže, v její elektronické
verzi je poděkování a věnování papeži Benediktovi
XVI. s datem 15. 5. 2005, publikace je volně ke stažení
na http://www. community. org. ua/czbook. html (navštíveno 6. 2. 2010).
„Čtyři slova z Ukrajiny“, s. 44, přístupné z http://www.
community. org. ua/czbook. html (navštíveno 6. 2. 2010).
Viz „Listy z UA“, 1. 1. 2010, dostupné z URL: http://
www. community. org. ua/czletters. html#let (navštíveno
4. 2. 2010).
Doslov publikace „Čtyři slova z Ukrajiny“, s. 141-143,
přístupné z http://www. community. org. ua/czbook. html
(cit. 4. 2. 2010).
Spolu s o. Metodějem R. Špiříkem, o. Cyrilem J. Špiříkem, o. Františkem L. Juchelkou. V roce 1998 došlo
ke zrušení kontemplativní větve římským vedením
OSBM.
Doslov publikace „Čtyři slova z Ukrajiny“..., s. 141-143.
Tohoto tématu se týkají i články z prostředí Revue Katolík, dostupné z URL: http://www. farnost-zizkov. cz/
index-tisk. php?id_rubrika=51&id_clanek=510. (cit.
4. 2. 2010). Pro vyváženost zdrojů např. HAMPLOVÁ
L., Nový řeckokatolický biskup přijal biskupské svěcení, Christnet. cz, 2. 6. 2003, dostupné z URL: http://
www. christnet. cz/magazin/clanek. asp?clanek=1842
(cit. 5. 2. 2010).
O světících biskupech spekuluje Miroslav Antoňak
na svém blogu http://blog. cms-antonak. sk/2010/01/31/
re-list-bohoslovcom/ (cit. 5. 2. 2010).
Exkomunikace následovala po zveřejnění biskupských
svěcení.
Viz „Listy z UA“ (25. 1. 2010), „Soud ohledně registrace“, http://www. community. org. ua/czletters. html#3
(cit. 5. 2. 2010).
Tamtéž.
Přehled registrací církví a náboženských společností je
dostupný z URL: http://www. mkcr. cz/cz/cirkve-a-nabozenske-spolecnosti/odkazy/data-registrace-cirkvi-anabozenskych-spolecnosti-a-svazu-cirkvi-a-nabozenskych-spolecnosti-11263/ (navštíveno 5. 2. 2010).
„Prohlášení ČBK k otázce tzv. Ukrajinské pravověrné
řeckokatolické církve“, dostupné z URL: http://tisk.
cirkev. cz/z-domova/prohlaseni-cbk-k-otazce-tzv-ukrajinske-pravoverne-reckokatolicke-cirkve. html (21. 1.
2010).
Viz jeden z požadavků ukrajinských řeckokatolických
věřících. Dostupné z http://www. farnost-zizkov. cz/index-tisk. php?id_rubrika=51&id_clanek=510. (navštíveno 5. 2. 2010).
Televizní pořad TV Lux je dostupný na http://blog. cmsantonak. sk/2010/01/29/rozhovor-s-exkomunikovanymicast-ll/ (cit. 5. 2. 2010).

Stir under the Tatra Mountains
Three Roman Catholic priests gave rise to large discussion
both in church and in general public in Slovakia last
Christmas. These priests, members of so called Community of Saint Basil, on one side, and Roman Catholic
hierarchy on the other, excommunicated each other. Community of Saint Basil elaborated their own Confession of
Faith and asked bishops to sign it till Christmas. Before
this date they were asked to explain their acts. After the
priests refused to come and talk, they were admonished,
then accused of heresy and then excommunicated. They
reacted by excommunication of all Slovak bishops and later of other Slovak Roman Catholics. – The article briefly
presents this Community and states the course of actions.

Karel Spal (*1970), vystudoval religionistiku na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice, přednáší o současné
religiozitě na vyšší odborné škole Jabok. Zajímá se
především o následující témata - evropský katolicismus,
církve byzantského ritu a česká muslimská komunita.
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Dopisy J. Váchala z fronty odhalují jeho duchovní směřování

VÁCHALOVA
SPIRITUALITA
NA FRONTĚ
Tomáš Hauser
Rok 2009 byl rokem veřejností opomenutých výročí významného českého mystika a dřevorytce
Josefa Váchala, 125. výročí narození a 40. výročí úmrtí. Jednou z mála oslav těchto výročí bylo
váchalovské kolokvium na půdě FF UP v Olomouci. Zde se po letech sešli členové několika
dodnes působících váchalovských spolků. Jsou jimi například Klub Římsologů, Váchalův
spolek studeňanský či Společnost Zázemí. Jedním z témat setkání bylo i Váchalovo působení
na frontě, kterému se bude článek věnovat.
Dřevorytec a spisovatel
Josef Váchal je bytostně předurčen k nepřijetí konformní veřejností, avšak na poli
uměleckém je již objeven a zpopularizován. Zajímavým milníkem této popularizace je udělení titulu „zasloužilý umělec“
několik dní před smrtí. Tuto událost předpověděl ve vlastním epitafu o několik desetiletí dříve: „...pod první státní podporou on
ve hrob klesl“.1 Ačkoli umřel před pouhými
čtyřiceti lety v naprosté bídě, v současnosti byla např. Váchalova Šumava umírající a romantická vydražena za více než 3
miliony Korun. Většinu publikací tvořil
sám, od textu přes grafiku, sazbu textu až
po vazbu.
Magik a spiritista2
Váchal (1884 – 1969) prožil dětství u prarodičů. Babička jej naučila modlit se růženec a vedla ho ke každodenním večerním
modlitbám. Již v útlém věku na něj dorážely
vize a děsy. Vídal „tisíce ďáblíků, malých,

jako květinový vzor na archu empirové
předsádky, růžových a červených, tančiti
před zrakem svým... nepomáhala ani lampa, narychlo dědečkem rozsvícená.“ Děsy
z „čehosi obludného v okně“ či vidiny „jakési baby“ pronásledovaly Váchala celým
dětstvím. Neustávaly však ani v dospělosti.
Další děsivý zážitek je již z Prahy, kde se
Váchal učil knihařem. „Otevřenýma očima
viděl jsem jasně v pološeru průvod bílých
postav, tak jak se zobrazují duchové, forem
etherických, zatáčeti pomalým pochodem
k mému loži, za ustavičného zvuku: ´Cep,
Cep, Cep´…Byli to skuteční duchové, jediní, jež jsem od té doby viděl. Další mé vize
bývaly více rázu demonického.“
Ve chvílích, když byl Váchal sám, slýchal ve své těsné blízkosti ďábelský chechot. Nejsilnějším zážitkem hororového
druhu byli pro Váchala stavy v Bělé pod
Bezdězem roku 1904. Nejprve bylo slyšet
kroky v prázdné místnosti. Dále pak pomalé stahování peřiny z těla. Váchal vyskočil

Z Dopisu z fronty ženě Marii, 16.8. 1917
„Ostatně přeji si jen, bych zůstal stále bílým a dobrým, by ten, kterého vzývám
a který mi tak podivuhodně pomáhá, zůstal v mém srdci a ochraňoval mně nadále. I před pokušením, které mi často napadá: nevezme-li situace obrat před letošní zimou, že opravdu dojde ke všemu, co hlásají a líčí všechny tajné společnosti
a lože, od gnostiků až ke Studiářům našim. A pak je to i naše jistá smrt a já dříve
domů nepojedu až po válce a tudíž setkali bychom se až v příští reinkarnaci. Co
jsem přestal býti pohanem, neslouží mi více Salamandry a odtud můj děs před tím,
kde oheň pánem – zvolím tedy sladký křesťanský způsob smrti. A dobrovolně. Ale
k tomu je ještě dost času a stane-li tak, nebudeš Ty, slabých plící a matka stará
a Vořech tlustý hrob můj v dálce oplakávati – na všechny dojde. Všechna proroctví
má od let 1911 se splnila, na vše došlo – snad jsem vše viděl pomocí černých sil
a snad Bílý a Dobrý – Láska, dá mi a nám všem probuzení ze sna, plného hrůz.“

a rozsvítil. „Pokrývky byly taženy nikým
z tvorů této země přes pelest nahoru!“
K tomu se přidával i vjem hudby. „Vyskočil jsem, rozsvítil a tančil jsem ke zvukům
těm. Křepčil jsem bosými nohami, zpocen
předcházející hrůzou.“ Jindy, ležíc v posteli, cítil, jak ho kdosi neviditelný kousl
do palce u nohy.
Později se Váchal prostřednictvím svého otce seznámil s předními členy theosofického spolku a navštěvoval jejich setkání
v Unionce. Díky těmto známostem se spřátelil s Karlem Weinfurterem a Petrem z Lásenice. Účastnil se řady seancí, magické
léčby těžce nemocného básníka Vrchlického a také vykuřování strašidelného domu.
V pamětech vzpomíná na zdařilou materializaci v restauraci u Vocelků, kde s Weinfurterem a dalšími roztočili před mnoha
svědky stůl čtvrt metru nad zemí. Ve svém
bytě - a po svém – pořádal různá setkání
a magické, ale i např. hypnotické pokusy.
Ovlivněn přátelstvím s J. Demlem či
O. Březinou zažil Váchal též krátké období
křesťanské. Společnost těchto lidí přilákala
Váchala svým „esoterickým křesťanstvím,
tradovaným katolicismem jasnovidných“.
Tento exkurs ke katolické církvi byl zřejmě semínkem, které vzklíčilo a mohutně
vzrostlo za světové války. Do ní se Váchal
dostal roku 1917. Po návratu rychle uvadá a již se nikdy k této intenzitě a plnosti
neprobírá. Také z tohoto hlediska je zajímavá Váchalova nikdy nevydaná válečná
korespondence adresovaná jeho ženě Marii. Čiší z ní hloubka a opravdovost tohoto
nedlouhého období přimknutí se k Bílému
Bohu a Kristu.
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Nevím, kterak znělo, co jsem volal, chvěl
Z dopisů z fronty3
Váchal psal domů z fronty své ženě téměř jsem se rozčílením a – štěstím. Radost jakaždý den. Zatímco úvod Váchalova nej- kási hrála mi v duši, bezstarostnost: nebylo
většího díla Šumava umírající a romantic- bázně – ON byl se mnou. A znovu spínaje
ká (1931) zní: „Nazdar Ďáble!“4, dopisy ruce své obracel jsem se k boudě naší,
z fronty bývají protkány pozdravy „Pán za ochranu další prosil. A hle: v pološeru
Ježíš Tě chraň“ apod. Váchal se stává ka- dnešní noci, kdy přec tak jasný vzduch byl
jícníkem. V těžkých obdobích, kdy byl nej- a já zřetelně viděl vše, shlédl jsem, není
blíže k bojům, napsal: „Nový život začínám možný klam, halucinace, výtvor rozpálev pravdě a duchu křesťanském – rozdávám, ného nitra – viděl jsem obláček, mlhovinu,
co mám…Poručil jsem vše Bohu… Nejčist- skorem jako vatu jemnou rozprostřenou
ší z dobrého, co na zemi vzkvetlo, nalézám nad střechou našeho bydliště. Astrální tkáň,
v Novém zákonu, takový hřejivý balzám...“ roucho pomocníka neviditelného, kus pláště
anděla strážného.“(7. 5. 1917)
(17. 4. 1917)
Po stavech extatických přicházejí též
V tomto hluboce křesťanském období
také Váchal dopisem zmiňuje, že požádal zážitky kontemplativní, zážitky kontaktu
přítele faráře Boušku, aby za něj sloužil mši s Bohem. „Jsem v takovém rozpoložení
svatou. Návštěvu místních mší též zmiňuje duševním, že mám Boha raději než Vás
a komentuje: „Plakal jsem štěstím a vzruše- všechny a dovedu s ním tak krásně hovořiním při mši svaté. Tolik je Ježíš Kristus dob- ti – jest to bytost Vyšší lidí, která přichází
rý a žalmy tak mluví, jak moje srdce, každý za povznesení mého ducha ať už v modden; tolik mám důkazů lásky a pomoci Boží litbě nebo meditacích.“ Své křesťanství
a Panny Marie. Zázraků skorem, že není už občas již i na frontě bere s jistou dávkou
možno, bych znovu do starých hříchů kle- lehkosti: „Kolem kříže jdu, smekám, modsl a byl starý pyšný Váchal, až se vrátím.“ lím se krátce - ó já hříšník! – tak, aby mně
(29. 5. 1917) Podobně píše i mnohem poz- nevyhasla fajfka.“ Zde poznáváme nezaměději, ke konci války: „Běda, kdož nestali se nitelný Váchalův rukopis éry předválečné
teď, kdy možno viděti hrůzu a žal, lepšími! i poválečné.
Váchalův obrat ke křesťanství dokazují
I katolická verse, že přečká válku pouze ten,
kdo Matku Boží vzývá, má mnoho do sebe. i slova o „bratrech zvířatech“ z knihy Malíř
- Jaké hody měl by zde můj satanismus let na frontě, a to v eseji inspirované pádem lasvobodných! Dnes, ač vnadidlo je příliš viny poblíž fronty: „V tomto zápasu s živly
vábné, rybka zná smrtonosnou udici. Snad trpěl člověk i zvíře; možno-li říci, že z oka
Neumann St. K. mohl by zde žíti svůj život psa, kočky a koně dívá se v záblescích jesilný, ale nikdy dědoušek Váchal, sešleha- jich inteligence samotný Bůh, tu zřel jsem
Boha plačícího
ný bolestí z bolesa trpícího, jedině
ti milionů, leskem
pravého Krista,
z očí nižších bravbitého na kříž
trů našich a zatvorem Božím,
světivší se pokoře,
člověkem!“5
důvěře a Bílému.“
Váchal za vál(17. 7. 1918)
ky zažil a popsal
Na období
řadu dalších fanodevzdání se Dobtazií, paradorému Bohu navaxů, vizí a zrakozuje několik exvých i sluchotatických stavů:
vých halucinací.
„... A mně vstouZa všechny hapila taková radost
lucinace snad lze
v srdce, v duši, že
uvést vidění v jesjsem, vyjda ven,
kyni, kde spával:
šílel v extasi, ruce
schodiště zalité
spínal, k Ježíčerveným jasem,
ši Kristu volal...
viděné po otočení
Kdosi dobrý a čisse jakýmkoli smětý volal ústy mými
rem vždy po levé
p í s e ň s l a v n o u , Démon slatě. Váchal, Josef: Šumava
straně, opakovaprosbu, zoufalství umírající a romantická, Praha – Litomyšl,
ně několik nocí.6
tisíců, víru, naději. Paseka, 2008

d o m o v a
Váchal píše o své schopnosti telepatického rázu, kdy se výbuchů min leká o okamžik dříve, než k němu dochází, podobně
jako kdysi ve Vršovicích slýchal zaklepání
pošťáka, když ten byl teprve na schodech.
(10. 7. 1917)
Z dopisů se lze dočíst, jaké účinky
v něm vyvolal brom, podávaný na zklidnění
nervů, jaké výsledky měl desetidenní dobrovolný půst, jak přišel Váchal k přezdívce
„Druhý Meyrink“ a další zajímavosti.
Závěrem
V prvních pěti letech po válce již Váchal
tvořil opět v duchu magickém, rebelsky
temném a groteskním. Např. Mystika čichu (1920); Dokonalá magie budoucnosti
(1922); Nový kalendář tolerancý (1922);
Ďáblova zahrádka aneb Přírodopis strašidel (1924); Krvavý román (1924); Postila
kacířská (1924) a další. Zmíněná kniha
Malíř na frontě byla vydána až 10 let po návratu z války a její obsah i styl evokuje
již opět Váchala takového, jakého známe.
V příbězích v „Malíři na frontě“ neskrývá
Váchal svou zbabělost, nešikovnost ani
šílenství. Narozdíl od dopisů ale vše vysvětluje se sarkastickým nadhledem a výsměchem, přičemž nevynechává ani sám
sebe. Ve Váchalově tvorbě jde vždy více
či méně o kombinaci magie a umění. Pro
porozumění tomuto dílu je bezesporu potřeba znát Váchalovou rozporuplnou osobnost. A z té nám bez seznámení s válečnou
korespondencí mnohé uniká.

Poznámky
1 Váchal, Josef: Nový kalendář tolerancý pro rok 1923,
Praha, Trigon, 1990, s.52
2 Údaje v následující pasáži jsou převzaty z: Váchal, Josef, 1919-1920: Paměti pro Josefa Portmana (rukopis
I. a II. díl), Fond uměleckých sbírek Památníku národního písemnictví
3 Údaje v následující pasáži jsou převzaty z Váchal, Josef,
1917-1918: Korespondence manželce Marii Váchalové,
Literární archiv Památníku národního písemnictví
4 Váchal, Josef: Šumava umírající a romantická, Praha –
Litomyšl, Paseka, 2008, s.13
5 Váchal, Josef: Malíř na frontě, Praha-Litomyšl, Paseka,
1996, s. 44
6 Váchal, Josef: Malíř na frontě, Praha-Litomyšl, Paseka,
1996, s. 88

Spirituality of Josef Váchal
according to his Letters from the Front
The graphic artist and mystic Josef Váchal inclined to
Christianity when being at the military front during the
World War. This inclination is documented by letters to
his wife. These letters have not been in print yet. They
reveal spiritual experience of Josef Váchal: ecstasies of
dedication to God, communication with God, telepathy
experience etc.
Tomáš Hauser (*1977) je absolventem Evangelické
teologické fakulty Univerzity Karlovy a předsedou
váchalovské společnosti Zázemí. Pracuje v organizaci
poskytující služby lidem s postižením.
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Lze popsat nevyjádřený náboženský rozměr např. psychoterapeutického směru?

ROZPOZNAT
NEVIDITELNÉ

Zdeněk Vojtíšek
Otázka, jak odborně popsat a zařadit náboženské projevy, které se vyskytují mimo rámec
vymezený pojmem „náboženství“, je stále otevřená a pravděpodobně nebude nikdy zcela
uspokojivě zodpovězena. Co si počít např. s rogersovským směrem psychoterapie, v němž
je možné vycítit určitý náboženský rozměr?1 Nazvat tento směr „náboženstvím“, a to i „neviditelným“ nedává příliš smysl. Máme tedy nějaký nástroj, který by nám umožnil vyhnout se
takovému zařazení a zároveň onen náboženský rozměr rozpoznat a popsat? - V následujícím
článku je tento nástroj hledán a jeho předběžná podoba je právě na případě zmíněného psychoterapeutického směru vyzkoušena.
Od začátku poslední třetiny minulého století na Západě vzrůstá potřeba odborně se
vyrovnat s jevy, které se vymykají tradičnímu chápání náboženství a náboženských
společenství.2 Jako „neviditelná náboženství“ jsou „odhalovány“ systémy, opírající
se o národní, politické, občanské, vědecké,
či dokonce ateistické ideje.3 Přiznaně či nepřiznaně jsou porovnávány s křesťanskou
tradicí a jejími institucemi - církvemi. Popis
duchovního života se ale dále komplikuje
v 80. letech v souvislosti s rozmachem hnutí Nového věku. Na něm se už přesvědčivě ukazuje, že určité způsoby duchovního
života není možné popsat kategoriemi obvyklými v křesťanské tradici. Uplatňuje se
pojem „spiritualita“4 a ačkoli kořeny tohoto
pojmu jsou teologické,5 je kladen do protikladu k církevní „religiozitě“.
Spiritualita
Rozšíření pojmu „spiritualita“ tedy souvisí na jedné straně se zvýšeným zájmem
o náboženství na Západě ve druhé polovině
20. století, především o náboženství mimocírkevní a alternativní, a na druhé straně s krizí náboženských institucí a s krizí
toho typu zbožnosti, který je s nimi spojen
(s tzv. religiozitou). „Spiritualita“ se stala
označením pro individuální, nezávazný
a na instituci nezávislý náboženský zájem, pro nějž je charakteristická hodnota
vnitřního zážitku a praktického, denního
používání, jež by umocňovalo a rozšiřovalo možnosti a schopnosti člověka. Pojem
„spiritualita“ se tímto způsobem postupně
odpoutal od svého křesťanského základu
a začal naopak vyjadřovat spíše inspiraci
v mimokřesťanských duchovních tradicích.

Spiritualita se tak do značné míry stala
protikladem k religiozitě a nástrojem pro
odmítnutí organizovaného náboženského
života. Pojem „religiozita“ získal spíše
negativní konotace. Často asociuje dogma, strnulost, omezování, nepraktičnost
a zastaralost, zatímco spiritualita bývá
spojována se zážitkem, individuální tvořivostí, svobodným rozvojem a využitelností
v současném světě. Být spirituální se může
stát atraktivní součástí sebepojetí, a to bez
přináležení k jakékoli instituci, bez zátěže
jejích nároků, a dokonce pouze s minimálními znalostmi z oblasti náboženství.
V odborném rozhovoru je potřebné
ponechat tyto emocionální asociace obou
pojmů stranou.6 Jako neutrální, nehodnotící výraz může pak být pojem „spiritualita“
užitečný. Lze mu rozumět psychologicky jako důležité, ba dokonce integrující7
složce osobnosti, která se vytváří vnímáním posvátnosti, rozvíjí se ve vztahu
k posvátnému a různými způsoby tento
vztah projevuje. Způsoby vnímání posvátnosti a podoby vztahu k posvátnému
(tedy lidské odpovědi na cokoli, co člověk
považuje za posvátné) je možné pracovně

utřídit do sedmi kategorií.8 Tyto kategorie
tvoří roviny nebo podoby spirituality.
Model spirituality
(1) Jako první rovinu spirituality můžeme
jmenovat předpoklady, s nimiž člověk
přistupuje ke světu. Jsou to naukové a filosofické koncepce, které člověku vysvětlují svět, poskytují orientaci v něm a dávají
jeho životu uprostřed tohoto světa smysl.
Mezi těmito doktrinálními schématy mají
důležité místo zvláště koncepce božských
osobností (theologie), koncepce člověka
(antropologie), koncepce toho, jak člověk
může překročit svá omezení (koncepce
spásy, soteriologie), nebo koncepce světa
a jeho začátku, směřování a někdy i konce
(kosmologie).
(2) Praktickým odrazem těchto koncepcí do života jednotlivce i jeho společenství jsou obřady (např. oběti, obřady
uzdravování, věštby atd), které tvoří druhou rovinu spirituality. K tomuto způsobu
ovšem počítáme i osobní spirituální praxi,
tedy např. meditaci, modlitbu, jógické ásany, poutě apod. Tyto „osobní obřady“ mají

Soukromé universum
I nábožensky „nemuzikální“ člověk má „privilegovaná místa, která jsou kvalitativně odlišná ode všech ostatních: rodný kraj, místo, kde jsme prožili první lásku nebo
ulice či nějaké zákoutí prvního cizího města, které jsme v mládí navštívili. Všechna
tato místa si i pro nesmiřitelně nenáboženského člověka uchovávají jistou zvláštnost,
‘jedinečnost’: jsou to ‘posvátná místa’ jeho soukromého universa, jako by se této
nenáboženské bytosti dostalo zjevení nějaké jiné skutečnosti, než je ta, kterou sdílí
ve své každodenní existenci.“
ELIADE, Mircea, Posvátné a profánní. Praha: Křesťanská akademie 1994, str. 19.
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také rituální charakter (např. při modlitbě je
zaujímána určitá pozice, má aspoň do určité
míry ustálenou jazykovou formu, meditaci
doprovázejí rituální gesta apod.). Rituální
rovinu spirituality pomáhají rozvíjet posvátné okolnosti, tedy chrámy (posvátná
místa), svátky (posvátné časy), posvátná
roucha, kadidla, zvony a jiné posvátné
předměty apod.
(3) Třetí rovinu spirituality bychom
mohli nalézt v posvátných normách
a hodnotách, které jsou chápány jako
dané „odjinud“ (přikázány Bohem, vetkané
do všezahrnujícího Řádu apod.). Ve spirituálním vnímání tedy nepocházejí z pouhé
lidské konvence a tím více zavazují lidské
svědomí. (4) Inspirací obřadů a zdrojem
naukových koncepcí i etických pravidel
bývají posvátná vyprávění. Mýty, příběhy
jedinečných osobností, legendy o svatých,
zázračné a hrdinské příběhy, mudrosloví
apod. tak tvoří čtvrtou rovinu spirituality.
(5) Podstatnou součástí spirituality
a jednou z jejích rovin jsou zážitky. Mohou být spontánní či záměrně získané prostřednictvím společných obřadů či osobní
spirituální praxe i jakkoli jinak. Zážitky
(a jejich interpretace v souladu s naukovými a etickými koncepcemi a s rituální praxí)
je pátou podobou spirituality.
(6) Vše dosud jmenované má vztah
ke společenství: nauky, příběhy a etické
normy jsou du chovním společenstvím
uchovávány a rozvíjeny, ob řady jsou
v něm prováděny, společenství umožňuje
i jedinečné a intenzivní duchovní zážitky.
Vnímání posvátnosti společenství, které
překračuje (transcenduje) běžnou osobní
zkušenost, je další, už šestou rovinou spirituality. (7) Poslední podobou spirituality
je umělecká či materiální tvořivost: vztah
k Posvátnu je možné vyjádřit i tvorbou
uměleckých či materiálních hodnot např.
ve formě hudby, obrazů, různých předmětů, které se mohou stát osobně posvátnými
nebo posvátnými pro celé společenství,
a sehrát tak roli v rovině obřadů. Tvorba
samozřejmě nemusí být individuální; vnímání může být naopak silnější v případě
podílu na společné tvorbě.
Poznámky k modelu spirituality
Rozdělení spirituality do těchto sedmi rovin (ať je jakkoli nedokonalé a předběžné)
může pomoci v několika směrech. Umožňuje např. nahlédnout, že u jednotlivých lidí
mohou být různé roviny spirituality dominantní a jiné mohou být rozvinuty naopak
velmi slabě. Kromě užitku pro psychologii

náboženství ale může být model spirituality užitečný i religionistice, a to právě
v oblasti tzv. neviditelného náboženství.
Dovoluje totiž ponechat kategorii „náboženství“ stranou, obrátit perspektivu a soustředit se na to, co člověk jako náboženské
vnímá a k čemu se nábožensky vztahuje.
A postihnout, že toto vnímání a vztahování se zdaleka netýká jen toho, co by se
bez váhání mohlo zařadit do oné kategorie
„náboženství“.
Tento model tak pomáhá vymanit se ze
stereotypu, který vidí pouze věřící (a mezi
nimi křesťany, muslimy, buddhisty apod.)
a nevěřící. Obvykle totiž předpokládáme,
že - vyjádřeno pomocí výše uvedeného
modelu - spiritualita člověka je v celé šíři
sedmi rovin sycena z jedné duchovní tradice, anebo není sycena vůbec. Ovšem lidí,
jejichž spiritualita je takto jednoznačná,
v současném (přinejmenším západním)
světě - zdá se - ubývá. Stále více je patrné,
že se jednotlivý člověk může nechat na různých rovinách své spirituality inspirovat
z různých zdrojů. Jeho spiritualitu je pak
těžké zařadit do jedné duchovní tradice.9
Do jednotlivých rovin spirituality mohou vstupovat prvky, které nebývají vnímány jako výslovně náboženské a pocházejí z oblasti politiky, vědy, umění, sportu,
psychoterapie apod. Zdrojem pro spiritualitu se může stát v podstatě cokoli - záleží
na tom, jak to člověk vnímá (zda jako posvátné) a jaký k tomu má vztah (zda jako
k posvátnému). Takové obohacení spirituality je možno s pomocí výše navrženého
modelu rozpoznat a popsat, aniž by bylo
nutné tyto zdroje násilně řadit do kategorie
„náboženství“.
To, co nasycuje (nebo spolunasycuje)
jednotlivé roviny spirituality, nemusí pocházet ze společenského života, ale mohou
to být zcela osobní životní zážitky. Mohou
vyplynout např. ze setkání s přírodními
úkazy nebo s uměním, z mezilidských vztahů nebo z mezních a přelomových událostí.
Do osobní spirituality, žité bez návaznosti
na určitou duchovní tradici, mohou ovšem
nenápadně vstupovat také různé fragmenty
duchovních tradic, např. normy založené
na židovských a křesťanských posvátných
písmech, jógová cvičení nebo meditační
techniky, pocházející z indických duchovních tradic, esoterický předpoklad existence
všepronikající a léčivé kosmické energie,
předpoklád existence čaker jako energetických center v lidském těle a mnoho dalšího.
Výše naznačený model spirituality nám
ve druhé části článku poslouží jako nástroj

C. R. Rogers (1902-1987).

pro rozpoznání nesnadno zachytitelného
duchovního rozměru jednoho z nejdůležitějších psychoterapeutických směrů.10 Je
třeba připomenout, že se stejným úspěchem
(nebo neúspěchem) by tento nástroj mohl
být uplatněn i v případě jiných směrů psychoterapie i v dalších oblastech.
Rovina předpokladů
rogersovské psychoterapie
Terapeutický směr Carla R. Rogerse (19021987) může patrně nejvíce zasáhnout první rovinu spirituality, rovinu předpokladů.
Jeho ústředním předpokladem je existence
růstové a aktualizační tendence. Rogers
ji v jedné z tezí zformuloval takto: „Organizmus má bazálnu tendenciu a snahu
— aktualizovať, udržiavať a rozvíjať tento
prežívajúci organizmus“.11 Tato „vpred sa
pohybujúca tendencia ľudského organizmu“12 je základem optimistického pohledu
na člověka, podle něhož „najvnútornejšia
podstata ľudskej povahy, najhlbšie vrstvy
osobnosti človeka, báza jeho ’živočíšnej
prirodzenosti‘ je vo svojej povahe pozitívna - je v zásade socializovaná, racionálna,
realistická a smeruje dopredu“.13
Tento centrální předpoklad Rogersovy
antropologie nabízí odpověď na otázky
smyslu a cíle jeho života. Rogers explicitně formuluje cíl života (např. v kapitole
příznačně nazvané „Co znamená být člověkem“) jako „stát se sám sebou“. Píše:
„...cieľ, ktorý si človek praje dosiahnuť
najviac, ktorý vedome i nevedome sleduje, je stať sa samým sebou“.14 K tomuto cíli
směřuje terapie, což je „proces, v ktorom
sa človek stáva svojím organizmom - bez
sebapodvádzania, bez skresľovania“.15
Pokud cíl „stát se sebou samým“ člověk
sleduje vědomě i nevědomě, pak aktualizační tendenci Rogers předpokládá u všech
lidí. Rozpor mezi obecně platnou aktualizační tendencí a jejím konkrétním naplňoTento článek prošel recenzním řízením.
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váním se pak logicky stává příčinou „nežádoucího osobnostního vývoje a některých
poruch zdraví“.16 Stav „být sám sebou“ tak
má úzdravný potenciál. Díky předpokladu
obecnosti aktualizační tendence je možné
tento předpoklad vztáhnout na celé lidstvo:
„...ve vhodné psychologické atmosféře je
lidstvo důvěryhodné, tvořivé, samo sebe
motivující, schopné a činorodé - disponuje možnostmi, o kterých se nám dříve ani
nesnilo“.17 Antropologie rogersovské psychoterapie tímto způsobem vede k zájmu
o lidstvo, k vizím budoucnosti i prorockým
apelům. Rogers popisuje problémy současné západní civilizace, ale vždy vyjadřuje
naději, že „tomuto ‘temnému věku’“18 je
možné čelit a způsobit proměnu. V jeho
vizi společenské proměny je přítomný
i popis „lidí zítřka“19 a samozřejmě i nepřítele, který této změně bude klást odpor.20
Vrchol až téměř kosmicky pojatého zápasu
nás ještě čeká, ale jeho přítomnost a i konečný
výsledek Rogers zvěstuje s prorockým patosem: „Vichřice vědecké, sociální a kulturní
změny mocně duje. Zavane nás do tohoto
nového světa, světa zítřka, který jsem se
pokoušel načrtnout. Středobodem tohoto
světa se stanou lidé, lidé zítřka...“.21
Spásnou vizi Carl Rogers rozvíjí
v kosmo logickém konceptu: „Předpokládám, že je ve vesmíru přítomna formativní směrová tendence, kterou můžeme vystopovat a pozorovat ve hvězdném prostoru,
v krystalech, v mikroorganismech, v komplexnějším organickém životě a v lidských
bytostech. (...) Dotýkáme se tendence, která
prostupuje veškerým organickým životem
- tendence organismu dosáhnout sebenaplnění, jež mu bylo potenciálně dáno. A ještě
s větší jistotou věřím tomu, že harmonicky
ladíme s mocnou tvořivou tendencí, která
zplodila vesmír, od nejdrobnější sněhové
vločky až po ty nejobrovitější galaxie (...).

Zřejmě se také ocitáme na samém prahu
naší schopnosti transcendence, vytvoření nových a duchovnějších cest lidské
evoluce.“22
Oslovení na dalších rovinách
Druhou rovinu spirituality, kterou rogersovská terapie může sytit, jsou zkušenosti a zážitky (5. rovina výše uvedeného modelu).
Z rozhovorů s klienty, které Rogers vypisuje, se zdá, že v psychoterapeutickém sezení někdy mají zážitek, podobný konverzi
v protestanském prostředí. Jedním z příkladů může být klientka, která říká: „Keď som
zostúpila do seba, objavila som niečo vzrušujúce - svoje jadro úplne bez nenávisti.“23
O této zkušenosti ostatně Rogers připouští,
že může působit jako „mystická“.24 Transformativní povahu ale mají především zážitky v encounterové skupině. Vypovídají
o ní např. „svědectví“, které o svém životě
„dříve“ (tedy před setkáním s rogersovskou
psychoterapií) a „nyní“ vydávají někteří
účastníci výcvikových skupin.25
Hluboký spirituální zážitek ale může
mít i terapeut. Rogers při práci s klienty
prožil „směřování k transcendentnímu prožitku jednoty“ i ztrácení lidského já „v prostoru vyšších hodnot“ a zakusil „jednotu
s vesmírem“.26 Zážitky tohoto charakteru
interpretuje slovy: „Jsem-li jako skupinový facilitátor či terapeut v nejlepší formě,
setká vám se s novou charak teristikou.
(...) dokážu-li se uvolnit a být co nejblíže
transcendentnímu jádru svého self, jednám s druhým zřejmě jakýmsi zvláštním
a impulzivním způsobem, který nedokážu
rozumně odůvodnit a jenž nemá s mými
myšlenkovými procesy naprosto nic společného. Tento zvláštní způsob chování se
však nakonec ukazuje jako správný. Je to
podivné, ale zdá se, jako by má vnitřní duše
dospěla až k vnitřní duši toho druhého a do-

tkla se jí. Sám náš vztah transcenduje a stane se součástí čehosi většího, jehož součástí
je intenzivní růst, léčba a energie.“27
Spiritualita může být v psychoterapeutickém směru Carla Rogerse nasycena
i na rovině společenství (6. rovina modelu). V souvislosti s komunitou Rogers
spiritualitu výslovně zmiňuje v kapitole
„Transcendentní stránka“ knihy Způsob
bytí: „Dalším důležitým aspektem procesu vytváření komunity, jak ho vidím já, je
jeho transcendence, spiritualita. (...) Stejně
jako v předchozích případech i zde jedna
z účastnic velice výmluvně vyjadřuje mé
myšlenky. Krátce po skončení semináře
píše: Byl to pro mne úžasný duchovní zážitek. V komunitě jsem pociťovala duchovní
jednotu. Dýchali jsme jeden za druhého,
cítili jsme společně, a dokonce jsme hovořili jeden druhému z duše. Cítila jsem moc
‘životní síly’, která nás naplňovala - ať už je
to cokoli. Její přítomnost jsem prožívala bez
obvyklých bariér uzavřeného ‘já’, popřípadě ‘ty’ - připomínalo to zážitek meditace,
při níž jsem se cítila být středem vědomí,
které však bylo spíše součástí širšího, univerzálního vědomí. Avšak přes tento pocit
jednoty nebyla svébytnost každého přítomného člověka nikdy zřejmější.“28 Tento
klientčin zážitek Rogers považuje za „transcendentní jev“, shodný s jeho vlastním zážitkem, zmíněným v předchozím odstavci,
zážitkem jednoty s vesmírem ve stavu změněného vědomí.29 Skupina, která je schopna poskytnout takový duchovní zážitek
terapeutovi i jeho klientům, se sama stává
„transcendentním jevem“: taková skupina
se může jevit „ako organizmus, ktorý má
svoje vlastné mechanizmy riadenia, aj keď
ich často racionálne definovať nevieme“.30
Rogersovská spirituálně zakotvená
etika (3. rovina modelu spirituality) může
člověka oslovit na další rovině jeho spiri-

Prožívání jako posvátná norma
U Rogerse a v rogersovské psychoterapii označuje pojem „organismus“ člověka v jeho celistvosti. Je to člověk, který plně prožívá
sama sebe a který se řídí tímto svým autentickým prožíváním spíše než vytvořenými či přejatými intelektuálními koncepty. Cílem
terapie je „být sám sebou“, což znamená „být svým organismem“. Tento antropologický předpoklad má samozřejmě důsledky v oblasti hodnot a norem: „Svojmu prežívaniu môžem dôverovat: Jedna zo základných vecí, ktorú si už dávno uvedomujem a ktorú sa
ešte stále učím uplatňovat v praxi, je to, že keď nejakú činnost prežívam ako hodnotnú, ktorú stojí za to vykonat, tak potom naozaj
ju stojí za to vykonat. Inak povedané, naučil som sa, že je lepšie dôverovat svojmu celkovému organizmickému cíteniu situácie
než svojmu intelektu. (...) Prežívanie je pre mňa najvyššou autoritou. Skúšobným kameňom pravdivosti je moje vlastné prežívanie. Myšlienky nikoho iného, ani moje vlastné, nemajú pre mňa takú váhu ako moje zážitky. Musím sa neustále vracat k svojej
skúsenosti, k tomu, čo som zažil, aby som odhalil, ako som blízko k pravde. - Ani Biblia, ani proroci, ani Freud, ani výskum, ani
Božie zjavenie či ľudské posolstvo nemôže mat väčšiu váhu ako moja vlastná priama skúsenost.“
ROGERS, Carl R., Ako byť sám sebou. Bratislava: Iris 1995, str. 22-24.
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tuality. Jejím základem jsou výše zmíněné
antropologické předpoklady. Aktualizační
tendence probouzí v člověku svobodnou
vůli, takže se v něm rozšiřuje prostor pro
vědomí odpovědnosti a spoluodpovědnosti.
K přijetí odpovědnosti za sebe sama patří
i naplňování pozitivních možností, které se
týká druhých lidí i člověka samého (tedy
odpovědnost za aktualizaci i sebeaktualizaci), což vede k altruistickému chování.
Když je člověk „svojím kompletným organizmom“, pak „je jeho správanie konštruktívne“.31 Rogersovy tři „nutné a dostačující podmínky terapie“,32 tedy empatický
přístup ke klientovi, bezpodmínečná akceptace klienta a kongruence (opravdovost) terapeuta, mohou patrně snadno „prosakovat“
z terapeutického procesu do osobní sféry
terapeutových hodnot a norem a ovlivňovat
jeho spiritualitu.
Oslovení na ostatních rovinách spirituality nemusí být tak výrazné či může mít
mělčí otisk než u jiných psychoterapeutických směrů. Např. na mytologické a narativní rovině může sice být terapeutova
(nebo dokonce i klientova) spiritualita sycena Rogersovými barvitými koncepcemi
úpadku tohoto - jak píše - „temného věku“
a jeho vizemi „nového člověka“ nebo nadějnými příběhy úspěchu jednotlivých klientů, přesto ale rogersovský směr inspiruje
spiritualitu na této čtvrté rovině celkově jistě méně než např. narativní psychoterapie.
Na závěr tohoto výčtu je třeba ještě připomenout, že podněty přicházející
z rogersovské psychoterapie do spirituality
terapeutů i klientů mohou, ale samozřejmě
nemusejí proniknout. Pokud proniknou,
neznamená to pochopitelně žádnou „konverzi“ k nějakému rogersovskému „náboženství“. Tyto podněty nemusejí být přijaty
jako hotové, ale mohou být přizpůsobeny
stávající spiritualitě a „vetkány“ do její

struktury. Mohou tak posílit např. humanisticky orientovanou jednotlivcovu spiritualitu nebo ovlivnit spiritualitu křesťana,
aniž by se musely stát „konkurencí“ zdrojům pocházejícím z křesťanské tradice.
Závěr
Religionistika posledních desetiletí hledá
možnosti, jak uchopit náboženský rozměr u jevů, stojících mimo rámec pojmu
„náboženství“. Současný duchovní život
na Západě je natolik privatizovaný a individualizovaný, že pojmy a kategorie, jakými
jsou „náboženství“, „církev“, „hnutí“, „náboženské vyznání“, „věřící“ či „nevěřící“
se pro jeho popis zdají být příliš hrubé.
Pomoci by v této situaci snad mohl model
spirituality, připravený z hlediska psychologie a fenomenologie náboženství. Jeho prostřednictvím by jemné náboženské prvky
mimo tradičně chápané náboženství (jako
např. v rogersovské psychoterapii) mohly
být rozpoznány a adekvátním způsobem

popsány.
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Vesmírná síla
„Stále větší jistotu našim závěrům přináší zjištění, že tato tendence [aktualizační tendence] se nevyčerpává živými organismy, ale je součástí silné formativní tendence
celého vesmíru, která je zřejmá na všech úrovních. - Zajistíme-li tedy psychologické
klima, jež umožňuje člověku být - bez ohledu na to, zda jde o klienty, žáky, zaměstnance či účastníky skupinových setkání, - nevytváříme tak nějaké nahodilé podmínky.
Dotýkáme se tendence, která prostupuje veškerým organickým životem - tendence organismu dosáhnout sebenaplnění, jež mu bylo potenciálně dáno. A ještě s větší jistotou
věřím tomu, že harmonicky ladíme s mocnou tvořivou tendencí, která zplodila vesmír,
od nejdrobnější sněhové vločky až po ty nejobrovitější galaxie, od té nejprostší améby
až po nejcitlivější a nejnadanější z lidí. Zřejmě se také ocitáme na samém prahu naší
schopnosti transcendence, vytvoření nových a duchovnějších cest lidské evoluce.“
ROGERS, Carl R. (1998), Způsob bytí. Praha: Portál, str. 120.

Discerning Invisible
A tool helping to recognize and describe hidden religious
items in such activities as psychotherapy is suggested
by the author of this article. The term “spirituality”
understood as the component of personality that deals
with the Sacred may serve as such a tool of explanation.
Seven dimensions of spirituality (human dealing with
the Sacred) are described (following Ninian Smart) as
doctrinal, ritual, ethic, mythic, experiential, social, and
creative (artistic) dimensions. In the second part of the
article, some of these dimensions (esp. doctrinal, experiential, ethic and social) are recognized in theory and
practice of client-centered psychotherapy.
Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th. D. (*1963) je vedoucím katedry religionistiky na Husitské teologické
fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je šéfredaktorem
časopisu Dingir.
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„Nikdo nevěděl, jjak, a nikdo nevěděl, p
proč…“

1

PROROK, KRÁL A BŮH
Jan Sušer
Hledět na diktátory a diktatury nedávné historie prizmatem religionistiky a hledat v nich analogie
k náboženským fenoménům je věčným pokušením religionisty. Sama religionistika vyvinula pro
uchopování (nejen) těchto jevů rozličné pojmy, ať už máme na mysli tzv. jevy kryptonáboženské,2
náboženství implicitní3 či neviditelné4 atp. V těchto historických systémech můžeme jistě nalézt
mnoho paralel, které nám budou povědomé: svaté spisy, proroky, světce, přísnou hierarchii,
nejednou čteme výslovně i o kultu té které osobnosti. Jistě má smysl se na celou věc podívat
i tímto pohledem. Badatel musí však být zároveň pozorný, aby si sám nereflektovaně nevytvořil
Prokrustovo lože, které mu historické i jinooborové souvislosti předem zacloní.
Naše zem má za sebou léta v politických
systémech, o kterých se často píše jako
o totalitních, nedemokratických, autoritářských apod. Protože ještě neexistuje k těmto obdobím náležitý odstup, chybí zatím
jak plné vnitřní vyrovnání se, tak i seriózní
a důsledná analýza. Stejně tak u teoretiků
i praktiků těchto modelů máme před sebou
desítky svazků, statisíce stránek sebraných
spisů, které ještě čekají na podrobný rozbor
a systematický popis. To vše by bylo třeba
nejprve provést, abychom se poté mohli
totalitními ideologiemi a aktivistickými
hnutími5 minulosti zabývat s dostatečným
teoretickým zázemím i jako náboženskými
fenomény sui generis.
Nový svět a nová víra
Vladimír Iljič Uljanov (1870–1924), známý
také jako Nikolaj Lenin,6 je osobnost, která svým způsobem předznamenala nástup
a provázela prudký rozmach bolševické
ideologie a moci. Na škále komunistických
vůdců i myslitelů je Leninova osobnost
klíčová, ale také velmi mnohovrstevnatá
a její nepředpojaté pochopení a podrobná
analýza je zatím rovněž v nedohlednu.7
Každopádně se můžeme na některé prvky
jeho osobnosti v hrubých rysech podívat.
Leninův nástup do čela ruské revoluce
se jistě vyznačuje jakýmsi až prorockým
zápalem, který také umí být jaksepatří agresivní. Ne nadarmo jej historik Jan
Slavík s ohledem na prorocký charakter
jeho vystoupení nazval „komunistickým
Mohamedem“.8 Jsou přitom rovněž ve hře
jeho povahové vlastnosti, jež imponují
i mnohým současným marxistům (kteří by
se třeba jinak rádi od bolševického hnutí
ostře distancovali). Slavoj Žižek svou inklinaci k Leninovi například popisuje těmito
slovy: „(…) Proto, když o sobě ironicky
hovořím jako o leninistovi a lidé se mě

ptají: ’Leninista, ale jakého druhu?‘, vždy
říkám: ’Lenin roku 1915, když fiasko první
světové války otřáslo u Lenina vším.‘ A co
udělal Lenin? Šel do Švýcarska a začal číst
Hegela. To je Lenin, který se mi líbí. Plně
připustit katastrofu.“9 Jak vidíme, Lenin je
zde redukován na typ, ikonu, praobraz, jeho
dějinná osobnost mutuje v symbol.
Je pravdou, že při studiu materiálů raného bolševického hnutí poněkud zaráží,
jak daleko byl Lenin svými názory od bolševického mainstreamu, a přitom později
získal naprosto rozhodující vliv a obdiv
hraničící až s přesvědčením o jeho neomylnosti. Josef V. Stalin dokonce u tématu
agrární otázky vzpomíná: „Na Sjednocovacím sjezdu strany, kde se projednávala
agrární otázka, většina bolševických delegátů-praktiků byla pro rozdělení,10 většina
menševiků byla pro municipalisaci, kdežto
Lenin a zbývající část bolševických delegátů byla pro znárodnění půdy, přičemž v průběhu boje o tyto tři návrhy, když se pak ukázalo, že není naděje na to, aby sjezd přijal
návrh na znárodnění, Lenin a jiní stoupenci
znárodnění připojili své hlasy na sjezdu
k hlasům těch, kteří byli pro rozdělení.“11
Přesto se však Leninův (radikálnější) model
nakonec prosadil a i sám Stalin se při pohledu nazpět kaje: „Mají-li být tyto [moje]
spisy pochopeny a správně zhodnoceny, je
nutno dívat se na ně jako na spisy mladého
marxisty, který ještě nedosáhl plné vyhraněnosti marxisty-lenince.“12
Lenin přinesl ruskému národu zvěst
o beztřídní společnosti, o odumření státu,
o nové svobodě. Leninův filosofický model byl však od počátku terčem ostré kritiky i z marxistických kruhů. Známý je jeho
konflikt s reformisty Karlem Kautským či
Eduardem Bernsteinem. Velmi zajímavá
je rovněž rozsáhlá polemika s menševiky (zejména s Georgijem Plechanovem

a Alexandrem Bogdanovem), která se odráží např. v Leninově spise Materialismus
a empiriokriticismus. V reakci na ni napsal
Bogdanov obsáhlou recenzi s názvem Víra
a věda,13 v níž Lenina obvinil z fideismu
(a byl poté z bolševické strany vyloučen).
Rovněž výše zmíněný Jan Slavík byl kritikem „teologického Leninova poměru
k Marxovi, ale současně i libovolného nakládání s marxismem“.14
Z hlediska teorie revoluce bylo Leninovi také vytýkáno vnášení nemarxistických
a teroristických prvků do revoluční strategie. Hlavní bylo obvinění z blanquismu15
a dobře doložena je Leninova znalost Clausewitze16 – obě teorie nebyly ale Leninovými oponenty považovány za slučitelné
s marxismem.
Je zřejmé, že Lenin nepatřil k filosofům, kteří by si svůj vliv na lid představovali jako ryze intelektuální či morální
záležitost. Od začátku je jasné, že Leninova politická strategie se nechce bát užití
násilí.17 Na druhé straně je to právě Lenin,
kdo často ve vypjatých chvílích projevuje
snahy o mírnější řešení. Ať už vzpomeneme
ekonomické ústupky směrem k reformám
NEPu (Новая экономическая политика),
které v některých bodech vedly k roztržce
s Trockým,18 podporu Polikarpa Mdivaniho a gruzínských komunistů v konfliktu
se Stalinem a Ordžonikidzem na počátku
dvacátých let, či slavné Leninovo varování
„Сталин слишком груб“,19 jež chtěl pronést těsně před svou smrtí. I přes několikanásobný atak mrtvice jako by se Prorok
toužil ještě v plné síle vrátit a svést finální
bitvu s rostoucí temnou silou. Smrt ho však
zastihla dříve.
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„Dosaď nyní nad námi krále,
aby nás soudil…“ 20
Jak bylo již mnohokrát v dějinách ukázáno,
je snadné z Lenina udělat jak anděla, tak
i démona. Přesto ale nadále zůstává mezi
komunistickými vůdci postavou nejméně
průhlednou. Leninovo poslední varování
ale vyslyšeno nebylo. Ani Trockij se neprojevil jako příliš prozíravý politik. A Josif
Vissarionovič Stalin (1878–1953) nakonec získal rozhodující vliv, který postupně upevnil v absolutní moc. Je zajímavé,
že – i přes určité ambice – nebyl Leninův
kult ani tak záležitostí samotného Lenina.
Mnohem podstatnější pro jeho vznik byl
právě Stalin,21 který coby legitimizaci své
moci potřeboval Lenina věčného, stejně
jako neomylnou doktrínu „leninismu“.22
Tedy původní idea svobody a emancipace se proměnila v noční můru. Proč?
Jan Slavík připisuje tento zvrat, řekněme,
zvyku co železné košili: „Tento režim je
přirozeným článkem v ruském vývoji, svými despotickými metodami odpovídající
prostředí otrocké morálky, kterou v masách
za staletí vypěstoval carismus.“23 Toto obvinění z carských panských praktik není mezi
marxistickými kritiky SSSR také nikterak
neobvyklé. Zajímavé ale je, že Trockij (bez
udání zdroje) traduje, že i Lenin sám si byl
takové tendence v bolševickém vedení vědom, čehož používá jako argumentu proti
Stalinovu stylu vlády.24
Brzy po Leninově smrti vypukla nábožná úcta k jeho osobě naplno a několik desetiletí byla systematicky rozvíjena. Lenin
nebyl pohřben, ale jeho balzamované tělo
bylo uloženo ve slavném Mauzoleu, jež
se stalo přímo poutním místem. Východní
blok zaplavily Leninovy portréty, odznáčky, zkrátka – řekli bychom – propagační
materiály. Fetišizaci neunikla téměř ani
jediná vteřina Leninova života.25 Stylizované Leninovy podobizny bylo dokonce
v některých rodinách možno nalézt hned
v těsném sousedství pravoslavných ikon.26
Za opravdový počátek exaltovaného
Leninova kultu bývá považován projev,
jenž přednesl Stalin na II. všesvazovém
sjezdu sovětů 26. ledna 1924. Tento projev
vešel ve známost pod označením „Přísaha“ a je pravda, že jeho strhující sloh, jenž
působí téměř dojmem archaického mýtu
a nebylo by těžké jej přirovnat ke Gilgamešovu nářku za Enkidua, je mezi jinými
stranickými projevy něčím výjimečným.
Nejprve prohlásí komunisty za téměř nadlidské bytosti, za skutečné vyvolené: „My
komunisté jsme lidé zvláštního ražení. Jsme

ukováni ze zvláštní látky. Jsme ti, kdož tvoří armádu velikého proletářského stratéga,
armádu soudruha Lenina. Není nic vyššího
než čest patřit k této armádě. Není větší cti,
než být členem strany, jejímž zakladatelem
a vůdcem je soudruh Lenin. Ne každý může
být členem takové strany. Ne každý může
vydržet protivenství a bouře spojené s členstvím v takové straně.“27 Následuje opravdu monumentální repetice; podmanivě se
navrací refrén: „Soudruh Lenin, odcházeje
od nás, kladl nám na srdce, abychom …
Přísaháme Ti, soudruhu Lenine, že se ctí
splníme tento Tvůj odkaz!“ 28 Zde jsou pak
postupně vyjevována jednotlivá posvátná
„přikázání“: vysoce si vážit a střežit v čistotě veliké jméno člena strany; střežit jednotu
strany jako oko v hlavě; střežit a upevňovat
diktaturu proletariátu; všemi silami upevňovat svazek dělníků a rolníků; upevňovat
a rozšiřovat svaz republik; být věrni zásadám Komunistické internacionály.
Lenin-idol je tedy stvořen. Zbývá ukázat lidu prvního a největšího leninistu.
„Když nyní Stalin převzal iniciativu v budování veřejného kultu zesnulého Lenina,
dal vlastně průchod svému hluboce zakořeněnému způsobu myšlení – a možná
také, i když jen podvědomě, položil základ
k ještě jednomu kultu: kultu vůdce, který měl teprve přijít.“29 Stalin navíc tímto
krokem odstranil toho Lenina, který mu
těsně před svou smrtí vyhrožoval „bombou“,30 a na jeho místo dosadil sebe, coby
Leninovu hypostazi – dále už bude vždy

v popředí nový Lenin-Stalin: „(…) Pravda otiskla na první stránce velikou kresbu
Stalina z profilu, jak hovoří do mikrofonu,
za ním visel v rámu na zdi z profilu zobrazený Lenin. Nebylo třeba ani si mnoho
domýšlet, aby sovětský občan pochopil,
že Stalin je Leninem dneška.“31 Stalin se
samozřejmě také potřeboval prosadit jako
autoritativní interpret Leninova světonázoru. K tomu využil konflikt s Děborinovou
filosofickou školou.32 „Devátého prosince
1930 hovořil o filosofických záležitostech
v interview se skupinou filosofů z Ústavu
rudých profesorů. Mitin později citoval
jeho výrok, že je nutné ’zahrabat a zakopat
veškerý hnůj, který se nashromáždil v otázkách filosofie a přírodních věd‘. Zvláště je
nutné ’zahrabat všechno, co napsala Děborinova skupina – všechno, co je chybné
na filosofickém poli‘. Děborinova škola je
filosofickou školou revizionismu, který by
se podle Stalina mohl nazývat ’menševizující idealismus‘.“33 Výrazy „děborinismus“
a „menševizující idealismus“ se nadále
stanou „polemickými floskulemi pro filosofické kacířství“.34 Tím je učiněn první zásadní krok ke Stalinovu dogmatismu, jenž
už nepřipustí žádnou odchylku od oficiální
názorové linie: „Následovaly další akce.
Mitin nahradil Děborina ve funkci redaktora filosofického časopisu Pod praporem
marxismu. V roce 1931 časopis Bolševik
přinesl rozhořčenou kritiku ’menševizujícího idealismu‘ (…): ‚Materialistická dialektika vskutku musí být rozpracována.

Lenin božský, Lenin démonský
Jestliže někdo pod Leninovou čepicí
Uzřel dobrácký obličej mlynáře
Tvář tak vlídnou že sama vyzývá k rozhovoru
Na hrázi kde právě spouští stavidla
Pak i to je pravda
Ale jeho duch
Má tak obrovský náhon
Že stačí na zrna veliká jako Saturn
Jupiter
Venuše nebo naše Země

A zcela nepohádkový „věčný“ Lenin nejenže sál krev svého národa, ale zároveň
mu hojně pouštěl žilou. Zhodnotíme-li objektivně jeho dílo (…), zjistíme, že Lenin
byl nejen jedním z největších satanistů
všech dob a národů, ale že byl, a stále je
typickým vampýrem-jestřábem, jak v teorii, tak v praxi. (…) Dokud není Lenin
pohřben, je stále „živý“. (…) Leninova
satanisticko-vampýrská duše se stále, dle
všech zákonů bioenergetiky, nachází poblíž
těla, které nebylo ani pohřbeno, ani spáleno. (…) Teprve až bude pohřbeno tělo,
osvobodí se hříšná země i duše. A možná se
pak mnozí věřící pomodlí i za pokoj lidmi
vytvořené modly.

BIEBL, Konstantin: Lenin (II., úryvek),
in: Básně, Praha: Československý spisovatel, 1979, s. 190n.

САВЕЛЬЕВ, Игорь:
Кармаэнергетические вампиры,
Moskva: Агентство ФАИР, 1998,
s. 35n, přel. Ivana Kuglerová.
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kem‘ – protože skutečný bolševik
nikdy nemohl podceňovat nebezpečí zastřeného oportunismu. Je
to prostě ’axiom‘, který vznikl
z bolševismu (…) – O opravdovosti Leninova bolševismu se
prostě nediskutuje.“37 Lenin se
zkrátka nemohl mýlit, protože
Lenin se mýlit nemohl. Filosofie a historie jsou od tohoto bodu
striktně tautologické.
Stalin se tímto agresivním
krokem stal strážcem dogmatu,
jeho jediným autorizovaným vykladačem, a nadto jedinou autoritou na poli bolševické filosofie
i historie.
Čučche, které lze
postihnout slovy…
…není věčné a neměnné čučche.
Tak bychom mohli parafrázovat
první větu slavného východMonumentální socha Kim Čong-ila, syna Kim Irního filosofického spisu Tao te
sena. Kim Čong-il se stal hlavní autoritou KLDR
38
ťing.
Specificky severokorejpo Kim Ir-senově smrti.
ská adaptace marxismu-leninismu (resp. stalinismu), která
je
již
více
než půl století oficiální státní
Avšak rozpracovat ji lze jedině na základě
doktrínou
Korejské
lidově demokratické
děl Marxe a Engelse, Lenina a Stalina…‘
republiky,
se
svým
způsobem skutečně
Zde se poprvé objevila svatá čtveřice Marx,
35
vymyká
racionálnímu
popisu. Stejně tak
Engels, Lenin, Stalin (…).“
i
samotná
postava
Kimova,
což je ale dáno
Zároveň s filosofií se Stalin věnoval
spíše
tím,
že
režim
je
dosud
živý a není
i dobývání hegemonie ve výkladu dějin
tudíž
snadné
(či
vůbec
možné)
dobrat se
[VKSb], na kterémžto kolbišti se ještě
objektivních
informací.
dlouhá léta přetahoval o pozornost pubSamotné slovo čučche nelze úplně
lika s Trockým. Robert Tucker popisuje
přeložit
tak, aby nám o sobě sdělilo něco
aféru s A. G. Sluckým, jež byla jednak důzásadního.
Korejsko-ruský slovník uvádí
ležitá pro Leninův kult, ale zároveň – zdá
u
tohoto
hesla
pouhý jeden význam: subse – byla hlavním mezníkem na Stalinově
39
jekt.
Míněn
může
být předmět, hlavní
cestě k totální autoritě: „V říjnu 1930 otissložka
nějakého
problému
či prostě jen
kl časopis Proletářská revoluce Sluckého
40
téma.
článek. Jeho hlavním námětem bylo LeniGeneze ideologie čučche je spjata
novo stanovisko v souvislosti s vnitřními
s
postavou
Velkého vůdce Korejské lidooponenty v SPD před rokem 1914 (…).
vě
demokratické
republiky Kim Ir-sena,41
Sluckij psal, že Rosa Luxemburgová už
původním
jménem
Kim Song-džu (1912–
v roce 1911 pochopila a otevřeně prodis1994).
Ze
všech
zmiňovaných
vůdců se
kutovávala v základě ’oportunistickou‘
právě
Kim
Ir-sen
těšil
(a
nutno
dodat, že
povahu Kautského centrismu, zatímco Lestále
těší)
nejvypjatějšímu
kultu.
I když
nin (…) stále k němu upíral svoje naděje.
je
třeba
předem
podotknout,
že
právě
výFakta proto ukazovala, že ’Lenin do jisté
chodoasijské
režimy,
mnohdy
ještě
donemíry podceňoval centristické nebezpečí
v německé straně před válkou‘.“36 Stalin dávna zvyklé na božské pocty pro vedoucí
využil příležitosti a „ztrhal Sluckého sta- představitele, jsou vypjatými kulty vůdců
novisko k nepoznání. Tvrdil, že obviňovat poněkud typické.42
Kim Ir-senovo zjevení v čele KLDR
Lenina, že podceňoval nebezpečí centrismu
je
na
první pohled jakoby nevysvětlitelné.
v předválečné SPD, znamená připustit, že
Kim
vyrůstal
mimo Koreu, dostalo se mu
podceňoval nebezpečí ’zastřeného oportučínského
vzdělání,
bojoval jako partyzán
nismu‘, což dále znamená obviňovat ho, že
43
v
Mandžusku,
působil
jako důstojník
před rokem 1914 nebyl ’skutečným bolševi-

Rudé armády ve stalinském SSSR. Předpokládali bychom, že nejvýznamnější politickou silou v zemi budou korejští komunisté.
Dalším významným subjektem ve hře byli
sovětští Korejci, působící v Moskvě. Proto překvapuje, že to byli právě mandžuští
partyzáni, kteří nakonec v roce 1948 získali
rozhodující vliv.
Slovo čučche Kim Ir-sen užil poprvé
údajně44 v projevu dne 28. 12. 1955, jenž
byl publikován pod názvem O likvidaci
dogmatismu a formalismu v ideologické
práci a nastolení čučche. Zde se sice nedozvíme žádné přesné vymezení pojmu
čučche, ale dozvíme se, kde všude čučche
není. „Nejzávažnějším nedostatkem ideologické práce je to, že neproniká dostatečně hluboko do všech otázek a že jí chybí
čučche. Možná, že je přehnané, říkám-li,
že v ní není čučche, ale je fakt, že čučche
nebylo nastoleno dosti zřetelně.“45 S obdobnými problémy, tedy že někde není dostatek čučche, tudíž by bylo třeba čučche
nastolit, a to nejlépe na základě čučche, se
v Kimově díle setkáváme často. Tento problém se může zároveň promítat i v na první pohled vcelku nevinných záležitostech:
„Dokonce při tištění brožur se kopíruje cizí
vzor – obsah se dává nakonec. Samozřejmě, musíme se učit z dobrých zkušeností
ve výstavbě socialismu, ale musíme snad
také záhlaví brožur podle cizího příkladu
dávat na konec? To se Korejcům nelíbí.
V našich knihách má být obsah vždycky
bezpodmínečně na začátku!“46 Podobně
nejasných aplikací konceptu čučche nalezneme v Kimově díle mnoho. O přesnější
vymezení pojmu čučche požádali Kim Irsena japonští novináři: „Chtěli jste, abych
konkrétně vysvětlil myšlenky čučche. Na to
odpovím krátce. Přečtete-li si řadu knih,
ve kterých jsem psal o idejích čučche, pak
se domnívám, že je lépe pochopíte. Ideje
čučche, to je jediná vedoucí ideologie naší
strany, řídící směrnice pro všechnu činnost
Korejské lidově demokratické republiky.“47
Stejně jako u výše zmíněných vůdců,
i v případě Kimově nalezneme jeho podobizny v domovech lidí, i v kontextu domácích oltářů. Zajímavá událost proběhla
poté, co známý nepálský oční chirurg Sanduk Ruit zachránil severnímu Korejci zrak:
„Zřejmě nikdo neděkoval dr. Ruitovi či
jeho lékařskému týmu. Všichni ale spěchali
vzdát díky svému božskému králi a Velkému vůdci.“48 Samozřejmě ale není snadné
rozlišit, nakolik je to projevem ryze Kimova osobního kultu, či – čemuž bychom
se ve východoasijském kontextu nemohli
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divit – zakořeněného kultu mocných předků. Kim je ale rovněž – což nebývá běžné
– prezidentem KLDR na věčné časy.
Je-li tedy význam slova čučche „subjekt“, vnucuje se otázka, zda jedinou řídicí
směrnicí pro všechnu činnost KLDR zkrátka není právě jen subjekt Kimův.
Na tenkém ledě
Z uvedeného krátkého náčrtu obšírného tématu totalitarismu je patrno několik závěrů.
Jednak je jisté, že paralel s nám známými
náboženskými skutečnostmi lze nalézt
opravdu hodně. V některých případech je
lze vnímat jako původní a systému vlastní, jinde – jako např. u Kimova záhrobního
kultu – není situace tak zřejmá a mohou hrát
roli i náboženské tradice dané lokality. Co
se nám při studiu leninismu, stalinismu,
čučche apod. nejzřetelněji ukáže (zejména
díky tomu, že primárně a neustále přicházíme do styku s fakty politologického či
filosofického charakteru), je to, jak rozsáhlé
je na první pohled tak „jednoduché“ téma,
a jaký objem informací nereligionistických
je nutno vstřebat, abychom se vůbec mohli zodpovědně odvážit jednotlivé paralely
začít hledat a rozkrývat. Domnívám se,
že právě tím je studium totalitních režimů pro religionistiku nejen výzvou, ale
i varováním.
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aktivistický rozměr hnutí takto: „Tento nový aktivistický
styl (…) můžeme definovat jako styl, který za nejvyšší
dobro pro člověka považuje život nekonečného sebeobětování, prožitý v totální a militantní oddanosti národnímu
státu, jež ho absorbuje, odsouvá stranou každý jiný předmět lidských citů a vyžaduje bezpodmínečnou oddanost
fašistickému ‚vůdci‘, jehož libovolné osobní rozhodnutí
je konečným a určujícím ukazatelem dobrého a špatného
v každé sféře národního života.“, O’SULLIVAN, Noël:
Fašismus, Brno: CDK, 1995, s. 39. Paralela s nefašistickými totalitními systémy je nabíledni.
6 Tato přezdívka, již si Uljanov zvolil, se v rozličných
materiálech objevuje zhruba ještě do konce 40. let 20.
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dle: OBUCHOVÁ, Ľubica: Číňané 21. století, Praha:
Academia, 1999, s. 149.

Dokončení článku, shrnutí
a medailon autora na další straně
dole v rámečku.
Tento článek prošel recenzním řízením.

DINGIR 3/2010

111

t é m a
Filosofie Ayn Randové a její náboženský rozměr

OBJEKTIVISMUS
JAKO NÁBOŽENSTVÍ
Jan Pokorný
Objektivismus je hnutí založené spisovatelkou Ayn Randovou (1905-1982), narozenou v Rusku,
odkud v roce 1926 emigrovala do USA. Ve svých románech, článcích a přednáškách formulovala filosofii, hájící racionalismus, egoismus a kapitalismus laissez-faire, a stala se jednou
z kulturních ikon Ameriky. Prostor tohoto článku neumožňuje podrobněji popsat objektivistickou nauku nebo ji uvést do kontextu s vývojem hnutí či rozdílnými přístupy samotných
objektivistů. Mým záměrem je poukázat na podobnost mezi objektivismem a náboženstvím,
přestože objektivismus se považuje za filosofii, nikoli za náboženství, a odmítá nadpřirozeno.
Tento záměr není nijak originální, diskuto- zformovat svůj život a svůj charakter. Roli, nese největší odpovědnost německý filosof
ván byl především v souvislosti s „kultem jakou hraje objektivismus v životě svých Immanuel Kant. Zlo ve světě je v současAyn Randové“. Podobnost objektivismu nejoddanějších stoupenců, možná nejlépe né době všudypřítomné a zásadní; spočívá
s náboženstvím je však mnohem hlubší ilustruje vyznání z knihy „Můj život s Ayn“ v existenci smíšených ekonomik a státních
a spočívá v jeho elementární funkci. Teore- Leonarda Peikoffa: „Četl jsem Zdroj jako zásahů do svobody člověka, iracionálních
tickou bázi, jakkoli minimální, pro srovnání adolescent v době, kdy jsem hledal životní náboženství a zhoubných altruistických
objektivismu s náboženstvím představuje hodnoty. Ten román měl hrdinu, kterého morálek, enviromentalismu, skeptických
v tomto kontextu definice Clifforda Ge- jsem mohl obdivovat. On byl návodem, jak a subjektivistických filosofiích, ale i v souertze: „Náboženství je systém symbolů, kte- žít, maják ve světě, který se zdál hroutit. časné podobě umění a vědy (viz Harriman
ré v lidech ustavují silné, pronikavé a dlou- Jakmile jsem potkal Ayn, slyšel ji mluvit, 2003).
Příčinou tohoto zla a současně jedinou
hotrvající nálady a motivace tím, že formu- cítil sílu jejího přesvědčení a pochopil lolují pojmy obecného řádu bytí a obdařují giku jejích myšlenek, věděl jsem, že jsem záchranou z něj je podle objektivismu filosofie. Filosofové jsou skrze okolní kulturu
tyto pojmy takovým nádechem skutečnosti, našel směr“ (Peikoff 2006).
skutečnými původci většiny nevědomých
že se tyto nálady a motivace zdají jedinečně
Záchrana ve filosofii
přesvědčení, která řídí život každého člověrealistické“ (Geertz 2000, s. 107).
Sama Randová na podobnost objekti- Svou filosofii Randová shrnuje jako obhajo- ka a lidské civilizace. Pokud si nezvolíme
vismu s náboženstvím upozornila v před- bu objektivní reality, rozumu jako jediného racionální filosofii, premisy, které řídí náš
mluvě románu Zdroj (Randová 2000, zdroje poznání, poznávací jistoty, racio- život, zůstanou chaotické a nedefinované
s. 8). Rád bych uvedl některé důvody, nálního sobectví kapitalismu laissez-faire a zatěžují člověka sebepochybností, která
proč se domnívat, že znaky náboženství a romantického realismu v umění. Hlásí se mu brání naplnit jeho potenciál (Randová
nejsou k objektivismu náhodně připojeny k aristotelovské tradici, třebaže byla zjevně 1974).
Odstranění nejistoty a vnitřních konjeho stoupenci, ale představují integrální ovlivněna dalších řadou filosofů, předesoučást samotné nauky. Pravý objektivista vším Friedrichem Nietzschem. Současnou fliktů je jedním z nejdůležitějších cílů obmá především přijmout určitou morálku dobu vidí objektivisté jako období vlády jektivismu, i když řešení tohoto problému
a vizi světa a podle ní (v ideálním případě) iracionality a nihilismu, za jejichž vzestup často připomíná spíše slovní hru: „Nový
Dokončení z předchozích stran.
43

Již Kimovi rodiče byli aktivně zapojení do protijaponského odboje. Přestože byli křesťané presbyteriánského vyznání („Kimovi rodiče byli křesťané a aktivně se
účastnili protijaponské činnosti. … Kimův otec sám
zaujímal aktivní protijaponský postoj a působil ve vlasteneckých skupinách vedených křesťany.“, BUZO,
Adrian: Partyzánská dynastie, Praha: BB/art, 2003,
s. 14.), byla to spíše jejich odbojová činnost, která
patrně mladého Song-džua nejvíce formovala. „Když
byla vyčerpána, chodila [matka] do kostela s mou tetou.
V Songsanu (…) byl presbyteriánský kostel. V Namri
a jeho okolí žilo hodně křesťanů. Někteří chudí lidé
věřili, že se po smrti dostanou do ‚ráje‘, když budou věřit
v Ježíše Krista. Když rodiče chodili do kostela, chodily děti s nimi. (…) Mne kostel ze začátku také zajímal
(…). Avšak jednotvárná náboženská ceremonie a nudné kázání kněze mě unavovalo, takže jsem pak chodil
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do kostela zřídka,“ vzpomíná Kim Ir-sen (KIM, Il-sung:
Paměti. Ve víru století 1, Praha: Futura, 2000, s. 94.).
Vi z h t t p : / / c s . w i k i p e d i a . o r g / w i k i / % C 4 % 8Cu%C4%8Dche (cit. 2010-08-20).
KIM, Ir-sen: O likvidaci dogmatismu a formalismu
v ideologické práci a nastolení čučche, in: O čučche
v naší revoluci I., Pchjongjang: Vydavatelství cizojazyčné literatury, 1976, s. 117.
Ibid., s. 121.
KIM, Ir-sen: Odpovědi na dotazy zahraničních novinářů, Pchjongjang: Vydavatelství cizojazyčné literatury,
1974, s. 210.
h t t p : / / w w w. u k a p o l o g e t i c s . n e t / 0 8 / k o r e a . t h m
(cit. 2010-08-20)

Bc. Jan Sušer (*1984) studuje religionistiku a teologii
na Husitské teologické fakultě UK v Praze. Zabývá se
mormonismem.

Пророк, король, бог.
Толкование тоталитарного режима применённое
к проблематике ленинизма с точки зрения
религиоведения – это тема статьи Пророк,
король, бог. Автор анализирует обстоятельства
возникновения культа Владимира Ильича Ленина.
На фоне первоисточников и исторических фактов
докладывает постепенное развитие ленинской
„религии“, её расколы и борьбу против еретиков.
Далее автор анализирует прикладный ленинизм в
КНДР и божественные атрибуты бывшего вождя
Ким Ир Сена, ища при этом ответ на вопрос в какой
мере религиозные черты северокорейского режима
свойственны ленинизму как системе и в какой мере
они характеристичны для корейской культуры.
В заключении автор подчёркивает обширность
проблематики и указывает на необходимость
изучения первоисточников.
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závěr není popřením původního, nýbrž
jeho nahrazením v rámci nového kontextu“
(Kinkor 2005). Randová je často obviňována, že vytváří falešné dichotomie, oponuje filosofickým názorům, o nichž má jen
mlhavou představu, a vyhýbá se zřejmým
implikacím svých názorů. Objektivisté
jsou však přesvědčeni o logické nevyvratitelnosti jejích závěrů a podle Leonarda
Peikoffa, který vystupuje jako intelektuální
a legální dědic Ayn Randové, tvoří pravá filosofie integrovaný celek, jehož části nelze
měnit, aniž by se nezhroutil celý systém.
Objektivismus označuje za výdobytek Ayn
Randové, a proto do něj nemůže nikdo jiný
zasahovat: „‘Oficiální a autorizovaná doktrína’ zůstává nezměněna a nedotčena v Ayn
Randiných knihách; není ovlivněna žádným
interpretem“ (Peikoff 1989).
Přestože tedy objektivismus neargumentuje nadpřirozenými vlastnostmi svého
zakladatele, ale jen racionalitou jeho argumentů, je mezi osobou a učením velice úzké
spojení: „Pokud pochopíte a přijmete koncept ‘objektivity’ ve všech jeho implikacích,
pak jste přijali objektivismus, žijete podle
něj a ctíte Ayn Randovou za jeho definování.
Pokud nedokážete plně pochopit tento koncept, ať už je vaše selhání úmyslné nebo ne,
nakonec opouštíte její orbitu, přepíšete její
pohled, nebo se stanete jejími otevřenými
nepřáteli.“ (Peikoff 1989)
Role rozumu
V objektivismu si rozum podřizuje veškeré
stránky lidského života. Ctnost racionality
„znamená poznání a přijetí rozumu jako
jediného zdroje vědění, jediného soudce
hodnot a jediného návodu k jednání. Znamená totální závazek stavu plného vědomí,
udržování plného mentálního soustředění
v každé otázce, při každé volbě, v každou
hodinu našeho bdění... všechny důvody,
hodnoty, cíle, přání a jednání musí být založeny, odvozeny, zvoleny a ospravedlněny procesem myšlení - tak přesným a svědomitým procesem myšlení, řízeného tak
nemilosrdně přísnou aplikací logiky, jak
naše kapacity dovolují.“ (Randová 1964,
s. 22) Pravý objektivista ji přijímá celou
svou bytostí, „je člověkem, který opatruje svůj nástroj sebezáchovy; kterého leká
představa, že by jej měl podrývat; který se
těší z uplatňování suché objektivity“ (Peikoff 2001, s. 224). Používání rozumu není
automatické, ale vyžaduje „rozhodnutí se
soustředit“. Jedná se o fundamentální volbu lidského vědomí, kterou nelze vysvětlit
žádnými determinujícími faktory (Peikoff

2001, s. 72). Podstatou veškerého morálního zla pak je únik, tj. záměrné ignorování
rozumu, jež dává přednost pocitům před
realitou (Peikoff 2001, s. 227).
Rozum podle objektivismu determinuje
i naše city, estetické vnímání nebo sexuální
preference. Emoce jsou automatizovanou,
podvědomou odpovědí na hodnoty, které
člověk přijal, může tedy své emoce „naprogramovat“ (Randová 1964, s. 27). Rozpory mezi emocemi a rozumem musí člověk
odstranit nebo dát přednost racionalitě před
emocemi. Cílem ovšem není emocionální
chlad, ale naopak úplná integrace emocí
a rozumu. Podle Peikoffa jsou emocionální
a racionální soudy neoddělitelné a mají sílu
absolutní jistoty, objektivista je především
„hodnotitel“, který „posuzuje každý fakt
ve sféře svého jednání - a činí tak vášnivě,
protože jeho hodnotící soudy, jsa objektivní, jsou integrované v jeho mysli do konzistentního celku, který má vůči němu citový
náboj, sílu a absolutismus přímé percepce
reality“ (Peikoff 1989). Tyto emoce projevuje i ve vztahu k filosofii Ayn Randové
a nepřímo i k Randové samotné: „Odpovídá snad kdokoli z vás, kdo souhlasí s její
filosofií, ‘ano, to je pravda’ - bez hodnocení,
emoce, vášně? Ne, pokud jste morální. Morální osoba (pokud vůbec rozumí filosofii)
vítá objev tohoto druhu pravdy s obdivem,
úctou, dokonce láskou; činí vroucí pozitivní
morální hodnocení.“ (Peikoff 1989)
Rozkoš nesmí představovat únik od reality, být motivována strachem, touhou
po bezpečí, pocitu nevědomí nebo moci
nad ostatními. Štěstí je možné jen „raci-

Atlas. Socha před Rockefeller Center
v New Yorku.

onálnímu člověku, člověku, který netouží
po ničem jiném než po racionálních cílech,
nehledá nic jiného než racionální hodnoty a nenachází radost v ničem jiném než
v racionálních činech“ (Randová 1964, s.
25). Zdrojem rozkoše je především hrdost
z vlastní produktivní práce, lidské vztahy
až na druhém místě. Podle Randové člověk nevlastní žádné instinkty - koho člověk shledá přitažlivým, tedy závisí na jeho
hodnotových měřítkách a premisách, jichž
se vědomě či nevědomě drží. Romantická
láska je výrazem spojení hrdosti a obdivu
k charakteru a úspěchům jiných lidí a sex
její oslavou (Randová 1964, s. 61). Podstatou ženy je uctívání hrdinů, což vylučuje kromě jiného i politické vůdcovství.
Homosexualitu považovala sama Randová
za amorální a iracionální (viz také Firehammer 2005). Ani rodičovská láska nemá být
neodůvodněná a sama péče o děti má být
chápána jako kariéra či věda a nikoli jako
„emocionální záliba“ (viz Toffler 1964).
Umění je podle Randové „konkretizací
metafyziky“, ukazuje člověku pravé hodnoty a z tohoto důvodu má pro život esenciální
význam. Estetické preference také umožňují poznat morální charakter člověka, jeho
skryté hodnoty a podvědomé předpoklady,
jeho „životní pocit“. Impresionistický styl
například odpovídá stylu člověka, kterým
hýbou jen jeho mlhavé pocity a většinu
svého života tráví ve stavu nesoustředěnosti (Peikoff 2001, s. 431). Cílem objektivistického umění je vytyčení heroického,
dokonalého člověka, hodného vrcholného
obdivu a následování, jako „důvod sám
o sobě“. Umění Ayn Randové má de facto
mýtotvornou funkci, z pohledu na konkrétní obraz svých hodnot objektivista čerpá
energii pro život podle těchto ideálů.
Individualistická etika
Jádrem objektivistické etiky je snaha o nalezení nejvyšší hodnoty v lidském životě, jeho centrálního účelu, který integruje všechny ostatní zájmy člověka, brání
vzniku vnitřních konfliktů a bez kterého je
lidský život vydán napospas chaosu (viz
Toffler 1964). Podle objektivistů je tímto centrálním účelem sebezáchova (Peikoff 2001, s. 214-216). Člověk však musí
formulovat své principy přežití, které mu
diktuje realita či jeho „metafyzická identita“. Měřítkem morálky pak je „život člověka jako člověka“, tedy v souladu s jeho
principy, paradoxně i za cenu obětování
vlastního života. Člověk může být ochotný
položit život pro někoho blízkého, vlastní
Tento článek prošel recenzním řízením.

DINGIR 3/2010

113

t é m a
dílo, nezávislost, svobodu: „Ptáte se mě,
zda bych zemřela za objektivismus? Ano.“
(Toffler 1964)
Altruismus, tj. morálka sebeobětování, podle objektivismu požaduje vyměnit
nižší hodnoty za vyšší, je proto z definice
nemorální. Chápe se především jako obětování vlastní individuality, úsudku, vlastních
hodnot, ze strachu, z pohodlnosti, iracionality. Pokud je uplatňován důsledně, vede
k záhubě, pokud nikoli, znamená přiznání
k vlastní nemorálnosti.
Egoismus naopak vyžaduje nekompromisní věrnost vlastnímu hodnotovému žebříčku. Hrdinové objektivistických románů
se tak při konfliktech s kolektivem chovají
v podstatě jako mučedníci a dobrovolně
se vystavují nebezpečí a strádání. Hlavní
hrdina knihy Atlas Shrugged John Galt je
pro své přesvědčení dokonce mučen, způsobem, který má zřetelnou náboženskou
symboliku.
Významným rysem objektivismu je
právě kult hrdinů. „Kolektiv“ je synonymem zla, velcí jedinci jsou jediným motorem lidského pokroku, jejich motivací
však nikdy není služba ostatním ani jejich
uznání, ale jen samotný tvůrčí proces. Iniciace síly je jedinou vnější okolností, která
člověku brání používat vlastní rozum, jediným morálním společenským systémem je
proto kapitalismus laissez-faire, ve kterém
stát pouze chrání své občany před agresory (Randová 1964, s. 105). Společnost
racionálních lidí je společností dokonale
harmonickou, protože v ní nikdo netouží
po ničem, čeho by nedokázal dosáhnout
vlastním úsilím (Randová 1964, s. 48).
Mezilidské vztahy jsou založené na „obchodu“, ovšem „směnou hodnotou“ mezi
lidmi jsou především jejich charakterové
vlastnosti: „Tak nařizuje Spravedlnost;
urči dobré (racionální) a zlé (iracionální)
v lidech a jejich práci - poté zaprvé, jednej, podporuj či oplácej dobré; a za druhé,
bojkotuj, odmítej či trestej zlé.“ (Peikoff
1989) Tento princip je jedním z důvodů,
proč se ortodoxní jádro objektivismu uzavíralo do sebe a veškeré „heretiky“ takřka
rituálně exkomunikovalo (viz Kelley 2001).
Objektivismus odmítá kolektivismus,
tedy každou třídní, rasovou, etnickou nebo
příbuzenskou loajalitu. Ovšem jeho významným prvkem je také silný americký
mesianismus. Amerika je svým vznikem
a konstitucí výjimečná a uchovává proto navzdory všemu úpadku nejvíce lásky
k hodnotám. Má proto sloužit jako vůdce
a maják světa, kterému bez přijetí raci-

onální filosofie Ayn Randové hrozí další
diktatura a zhroucení civilizace. V románu
Atlas Shrugged „stávka mozků“, předních
umělců, vynálezců a podnikatelů, kteří se
stáhnou ze světa smíšené ekonomiky, byrokracie a korupce, společně s ozbrojeným
bojem a sabotážemi, vyvolá ekonomický
a společenský kolaps, hladomory a epidemie, které nakonec „vyčistí cestu“ novému
společenskému řádu. Současný objektivismus však počítá spíše s nenásilnou misí
ve světě, který už jiné hodnoty nezná.
Objektivismus má ovšem i svou militantní stránku. Podle objektivistů má demokratická Amerika právo napadnout jakýkoli
diktátorský režim, v současné době především Írán, hlavního ideologického nepřítele
Ameriky. Musí přitom dát za všech okolností přednost životu svých vojáků před
životy občanů nepřátelského státu, kteří
svou pasivitou umožnili těmto režimům
zůstat v čele, a použít jakékoli prostředky,
aby ukončil hrozbu, kterou cizí národ jako
propojená politická, kulturní, ekonomická
a geografická jednotka představuje (Brook,
Epstein 2006).
Závěr
Objektivistické hnutí bylo několikrát postiženo schizmaty a mnohé z proudů, které
z něj vycházejí, se zastávají otevřenějšího
přístupu než jeho ortodoxní jádro. Kritizují
kultické aspekty ortodoxního objektivismu, například uzavřenost, kult osobnosti,
konformismus a netoleranci, zároveň ale
nepovažují objektivismus za náboženství
v pravém slova smyslu. I když se však
objektivismus prezentuje jako protipól náboženství, podobností je v tomto případě
více než dostatek. Objektivismus formuluje
morální řád a hájí jeho závaznost a nezměnitelnost, požaduje plné emocionální přijetí
a život v naprostém souladu se svými principy. Je zajímavé, že symboly objektivismu se staly věci, které si spojujeme spíše
s opakem náboženství, tedy egoismus, individualismus a racionalita, mnohé z jeho
projevů jsou však náboženským formám
překvapivě podobné.
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Objectivism as a Religion
Objectivism is a self-described philosophy, created by
the Russian-American writer Ayn Rand, which promotes
individualism, rationalism, selfishness and capitalism
laissez-faire. Despite its rather secular goals it is wellknown for striking parallels to religious cults. Besides its
cultic features, the objectivism as a system has some basic
characteristics of religion, for example the immutability
of the basic core based on the authority of the founder,
emphasis on emotional response from its followers and
their will to change their behaviour and inner life according to their belief.
PhDr. Jan Pokorný (*1982) je doktorandem Ústavu
etnologie při FF UK. Zabývá se vztahy jazyka a kultury
a interdisciplinárními přesahy lingvistické antropologie.
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Religiózní rysy environmentálních hnutí

ENVIRONMENTALISMUS
A NÁBOŽENSTVÍ
Hana Librová
V úvahách o neviditelném náboženství nezapomeňme na environmentalismus. Ve výrocích
některých politiků, novinářů i akademiků a v očích části veřejnosti má environmentální hnutí
religiózní povahu. S ironií, jindy s varovným podtónem bývá označována jako nové pohanství.
Článek nabízí jiný pohled, otevírá otázky a naznačuje jejich složitost. Je věnován Bedřichu
Moldanovi k 75. narozeninám.
Náboženství jako negativní označení
Religionisté odhadují, že ateismus české
společnosti byl vystřídán zájmem o účast
na náboženském životě.1 Přinejmenším je
nesporné, že pozdně moderní svět se k náboženství a náboženské víře staví nejen se
sobě vlastní tolerancí, ale překvapivě i s respektem a zájmem.2 Můžeme však pozorovat zajímavý rozpor: negativní konotace
náboženství přežívají. Sociolingvistika by
snadno doložila, že bývají obsaženy v označováních, která chtějí zlehčovat, ne-li dehonestovat. Nápadné je to například ve vyjádřeních o environmentálních či ekologických3 hnutích. Chtějí-li politici a žurnalisté
zpochybnit jejich aktivity a smysl, chtějí-li
je zostudit, označí je jako religiózní.
Už mýtický je posměšný výrok Václava Klause „ekologie není věda, je to
náboženství“.4 O „zeleném náboženství“
psal ve dvou číslech Dingiru v roce 1999
a 2000 Ivan Brezina. Způsobem, který
prozrazuje apriorní nevoli, spojil religiózní rysy environmentálních hnutí s jejich
společenskou nebezpečností i s údajnou
agresivitou.5 Také jiní novináři připomínají
v souvislosti s environmentálním hnutím
ekologickou spiritualitu, New Age, praktiky odvozené z východních mystických
tradic a z afrických a indiánských domorodých obřadů. To vše bývá s pejorativním
podtextem označeno jako nové pohanství. 6
Není divu, že značná část veřejnosti pohlíží
na ekologické aktivisty nejen jako na rozvraceče pořádku, šplhající na věže Temelína
a vládních budov, jako na potížisty bránící
výstavbě dálnic, ale také jako na účastníky
podezřelých náboženských rituálů.
Religiózní rysy – stereotyp a realita
O religiózních, případně parareligiózních
rysech environmentálních hnutí píší však
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i akademikové. Nahlédněme do brilantních esejů biologa a filozofa Stanislava
Komárka.7 Jeho texty o environmentalismu
překypují ironií a temperamentní fabulací,
nedostatkem respektu k empirii. Aniž to
zdůvodňuje, i on religiozitu environmentálních hnutí předem chápe jako důvod
ke zpochybňování jejich smyslu a jako
předmět varování.
Cituji Komárkova slova: „Výrazným
rysem náboženské povahy je touha po ’rituální čistotě‘ – jablko je pesticidem poskvrněno jaksi metafyzicky a prodejny
‘ekologicky čistých’ potravin mi připomínají košer obchody v New Yorku.“ Jinde
čteme: „Ač se ekologická hnutí ‘Velké
Globální Katastrofy’ oficiálně bojí, neoficiálně ji s nadšením očekávají, byť nevědí, odkud a kdy přijde (tak jako kdysi
Království Boží).“ - „Máme zde i novou
verzi o počátečním rajském stavu, který
byl později lidskými hříchy a nepravostmi
porušen až k nepoznání,“ pokračuje Komárek. „U účastníků rozmanitých blokád
a protestních akcí“ pozoruje „touhu po mučednictví“. Environmentalismus má prý
„naléhavost chiliasmu, křížových tažení či
reformace“. Zároveň má podle Komárka,
podobně jako podle jiných autorů, environmentalismus „povahu přírodních náboženství, spočívající v adoraci rozmanitých jevů
okolního světa a vědomí jejich ‘numinózní’
síly.“ - „Samozřejmě nenavazuje na křesťanskou či vůbec monoteistickou tradici.“
Komárkova charakteristika, jindy výstižná, je v případě environmentalismu chatrná, jakoby zkonstruovaná z útržků zastaralých stereotypů. Kdo pozoruje ekologická hnutí bez předpojatosti, nemůže s jeho
vtipnými generalizacemi souhlasit. Pokud
bylo nadšení pro „ekologicky čisté potraviny“ v environmentálním hnutí přítomno,

postupně ochladlo a není pro ně charakteristické. Dokonce v něm bývá kritizováno
jako součást „zeleného konzumerismu“.
Kdo poslouchá hovory v prostředí environmentálních hnutí a kdo zná jejich demografickou strukturu, tj. naprostou převahu
mladých lidí, matek a otců rodin, nadšené
očekávání „Velké Globální Katastrofy“
může vyloučit. A pohled do environmentalistického časopisu „Sedmá generace“8
snadno přesvědčí o poučenosti autorů, redakční rady i čtenářů; díky textům z oblasti
environmentální historie věru nemají o počátečním „rajském stavu“ iluze.
Komárek zkratkovitě přenáší do Česka
začátku 21. století obraz radikálních ekologických hnutí utvořený v západních zemích
v 70. letech. V roce 2009 provedl Bohuslav
Binka výzkum dvou českých relativně radikálních environmentálních hnutí, Hnutí
Duha a Nesehnutých.9 Z výsledků vyplývá,

Také environmentalisté mají své nostalgie
po ráji, jakkoliv jiném. (Gustave Doré,
1832-1883: Vyhnání Adama a Evy z ráje)
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Rozlišování čistých a nečistých pokrmů je antropologická
a náboženská konstanta.

že povaha těchto uskupení se zásadně liší
od nastíněné charakteristiky Komárkovy.
Razance českých environmentálních hnutí 80. a 90. let10 se vytratila. Ty tam jsou
„rozmanité blokády a protestní akce“. Environmentální hnutí se profesionalizují,
jejich práce má agenturní, často úřednický
charakter. Binka konstatuje „postupný nárůst kooperace se státní mocí“.
Pohanské „adorace rozmanitých jevů
okolního světa“, např. rituály takzvané
ekologické mystiky, jsou u nás na vymření. Na soustředěních environmentalistů
takzvané novopohanské rituály neuvidíme.
Pokud zaslechneme šamanské bubnování,
pak prostě jako ornament „kulturního programu“. Posluchači netuší, co leží v jeho
základu.11
Léta, po která se pohybuji jako socioložka mezi environmentalisty, atmosféru religiozity pozoruji mimo pochybnost.
Určitě bych ji neoznačila jako pohanství.
Jednoduše řečeno, mnozí environmentalisté patří mezi hledající křesťany.12 Ostatně,
přinejmenším pro dobrovolné ochránce
krajiny a ochránce zvířat, kteří jsou ge-
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nealogickým jádrem
environmentalistů,
lze odhadovat, že častěji než takzvaná trvalá udržitelnost je
jejich primárním motivem základní postoj,
„instinkt“ křesťana
– soucit a pomoc slabému a znevýhodněnému. 13
Pro postojovou atmosféru v českých
environmentálních
hnutích je do značné míry signifikantní již citovaný časopis Sedmá generace.
Náboženství věnoval
v roce 2007 jedno
z tématických čísel.
Příznačný je už titul čísla – „Příroda
na kříži“. Nechejme
teď stranou, jak takovou metaforu přijme
křesťanský čtenář.
Významné je, že redakční rada se tak přihlásila ke křesťanskému pohledu na svět.
Doklad o tom přináší
i obsah čísla.

Jevy a podstata
Většina textů o environmentálních hnutích
se zabývá jejich vnějšími projevy. Tento
úzký zorný úhel plodným způsobem rozšiřuje americký historik Thomas R. Dunlap.
Environmentální hnutí ho zajímá především z hlediska často implicitních myšlenkových a postojových základů.14 Konstatuje, že environmentalismus má významné
náboženské rysy, náboženská je sama jeho
podstata. Věnujme se nyní Dunlapovu pohledu; všimněme si podobnosti s některými
body Komárkovy charakteristiky na straně
jedné, a rozdílu v dikci a interpretaci obou
autorů na straně druhé.
Podle Dunlapa je omylem vidět základ
environmentálních hnutí v politické dimenzi. Jakkoli environmentalisté argumentují
převážně potřebami společnosti, v zásadě
se vztahují k univerzu. I když jejich ideologie zdůrazňuje kolektivní povahu a jejich
akce mají skupinový charakter, oboje stojí
na hlubokém vnitřním postoji individuí,
na jejich víře a rozhodnutí. Snaha o „zelený“ životní způsob, o každodenní chování jednotlivce, má morální základ, který

se odvozuje od hledání smyslu existence
a místa ve světě.15
Dunlap pokračuje: Zánik divoké přírody chápou environmentalisté jako příznak
hlubokého duchovního neladu. Vyjadřují
varovná proroctví katastrofy a zároveň slibují pozemský ráj, pokud se proměníme.
Charakteristická je víra, že existuje neviditelný řád; naše nejvyšší dobro spočívá
v tom, že se mu harmonicky přizpůsobíme.
Z takové víry pramení opozice vůči jiné
dnešní víře, víře v rozum a vědu jako postačující nástroje poznání světa, vůči ortodoxii
vítězství nad přírodou a růstu blahobytu.
Z této víry vyvěrá, podle Dunlapa, hloubka
a vroucnost environmentalistů k souvěrcům
a vášnivý odpor vůči oponentům.
Dunlap s politováním konstatuje, že
environmentalisté nejsou ve své většině
ochotni náboženskou podstatu svých hnutí nahlédnout. Takový náhled by je mohl
přivést k hlubší reflexi ideologie i praktické činnosti. S tím je třeba souhlasit. Před
environmentální filozofií a etikou stojí řada
otázek, které doposud z velké části zůstaly
nepromyšleny. Pro úvahy o religiozitě environmentalismu je významné, že analogické otázky si klade, případně mohla by
si klást, teologie:16
Jak řešit rozpor mezi individualismem
moderní doby a kolektivismem? (Ideologie
environmentálního hnutí deklaruje kolektivismus, ale historicky i psychologicky je
zájem o přírodu a její ochranu přírody dílem
individualismu.17)
Má se naše rozhodování řídit konsekvencionalistickým, nebo deontologickým
přístupem? (Mají být kritériem našeho chování vůči přírodě jeho praktické důsledky,
například pro naše zdraví, pro kvalitu života
budoucí generace, nebo mravní příkaz?)18
Je naše chování (vůči přírodě) určeno
(biologicky, evolučně, psychologicky),
nebo je věcí svobodného rozhodnutí?
Je dost vyjasněno, jaký vztah ke světu
(přírodě) je možno označit jako konzervativní, jako liberální a jako socialistický?
A ovšem otázka, k níž míří text tohoto
článku především:
Není v environmentálních souvislostech
„novopohanství“ další klamavou negativní
nálepkou? Je panteismus opravdu zásadně
neslučitelný s pojetím velikosti a krásy přírody jako Stvořitelova díla?19
Dvě pochybnosti závěrem
Vše, co bylo řečeno v tomto textu, je relativizováno dvěma sociologickými skutečnostmi. Tou první je faktická heterogenita
předmětu našich úvah, početnost, tématická
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rozmanitost a různá míra radikality environmentálních hnutí jak u nás, tak především v zahraničí. Liší se jejich názvy, organizační struktura a především jejich aktivity. Jsou tak různé, že spolu na první pohled
ani nesouvisejí (nebo mohou být dokonce v
rozporu). Můžeme myslet na ochránce krajiny, na ochránce (handicapovaných) zvířat,
odpůrce jaderné energie, podporovatele
chudých prostřednictvím tzv. Fair Trade,
na aktivisty spolupracující s občanskými
iniciativami proti výstavbě hypermarketů, na odpůrce výstavby dálnic a regulace
řek, environmentální osvětáře, parlamentní
lobbisty, právníky Ekologického právního
servisu a na mnohé další.20 Podobně nepřehledné jsou větve environmentálního
myšlení. V tomto textu jsem na naznačenou
pestrost látky musela rezignovat, pracovat
s jakýmsi zobecněním; případně jsem jako
zástupce environmentalistů chápala typ terénního ochránce přírody.
Druhá pochybnost: je možné, že jsem
při vší snaze nepodléhat antikvovaným
stereotypům přece jen nedocenila vývoj
posledních let, postojové zvlažnění environmentálních hnutí. Je pravděpodobné,
že výše zmíněný Binkův výzkum ukazuje
na něco podstatného: Environmentální hnutí přestává být dílem naivního dobrovolnictví, osobního nasazení a nadšení, ve značné
míře se stává pracovní příležitostí. Spontánní terénní aktivismus bývá nahrazován
racionálním a pragmatickým institucionálním vyjednáváním, často poradenstvím,
vydáváním osvětových tiskovin. Některá
z hnutí jsou tak vybavena informacemi, že
dokonce bývají označena jako environmentální think-tank. Taková proměna může být
výsledkem celé řady faktorů.
Určitou roli hraje finanční podpora četných domácích institucí a zejména Evropské unie. Význam zřejmě mají i subtilnější
vlivy – celková zvlažnělost doby a často,
po letech osobního nasazení, subjektivní
pocit marnosti radikálních očekávání i pocit rezignace. V posledních měsících a týdnech se ptám (a netajím se přitom osobní
lítostí): kde je přiměřená reakce českých
i světových environmentální hnutí na ekologickou katastrofu v Mexickém zálivu?21
Sondy do internetu dovolují vyjádřit hypotézu, že environmentální hnutí si udržují
střízlivý nadhled, reagují umírněně, takříkajíc „bez emocí“. Na webových stránkách
reagují věcně; chápou tuto děsivou událost
především jako další významný argument
pro politickou a institucionální podporu
neuhlíkové energetiky.
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Co z toho plyne pro sdělení tohoto textu? Profesionalizovaná a byrokratizovaná
hnutí dokáží v pozdně moderní společnosti jednat s relativní efektivitou. Jejich
zvlažnění ovšem znamená ztrátu hloubky
postojů, včetně slábnutí religiózních rysů.
Obávám se, že pravá chvíle pro spolupráci environmentalistů s křesťany minula,
či přinejmenším míjí. Senzitivita environmentálních aktivistů, donedávna dychtivě
hledajících spřízněnce, vyprchává.
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Poznámky
1 „Atheismus a náboženskou indiferenci střídá příklon jak
k zavedeným náboženským směrům, tak i k selektivně
převzatým motivům různých náboženství,“ konstatuje
Ivan O. Štampach. ŠTAMPACH, Ivan, O.: Neviditelná
náboženství, Dingir 13 (1), 2010, s. 12-14.
2 Mediální přijetí nedávné návštěvy Benedikta XVI.,
o němž trefně píše Jan Jandourek, bylo v tomto ohledu
příznačné. JANDOUREK, Jan: Římští katolíci a média,
Dingir 12 (4), 2009, s. 141-142.
3 Netrapme se v tomto textu vyjasňováním pojmů „environmentální“ a „ekologický“. První adjektivum a slova
odvozená budeme používat v širokém slova smyslu
pro postoj či hnutí mířící k ochraně přírody, bez ohledu
na míru jeho radikality. Slovo „ekologický“ a slova odvozená rezervujme pro spojení s přírodovědnou disciplínou,
ekologií. Jinak je výjimečně užijeme ve slovních spojeních, kde jsou již vžitá, např. „ekologická spiritualita“.
4 Václav Klaus pronesl ta slova v době, kdy patrně nebyl
informován o existenci přírodovědné ekologie; „ekologií“ mínil environmentální hnutí.
5 „Míra ideologizace, religionizace a tedy i agresivity
jednotlivých zelených skupin je ovšem velmi rozdílná.“
BREZINA, Ivan: Zelené náboženství I., Dingir 2 (4),
1999, s. 7.
6 Záludné je přímé nebo častěji nepřímé připomenutí,
jak podobná je dnešní „ekologická spiritualita“ snahám
o ochranu přírody v nacistické Třetí říši.
7 KOMÁREK, Stanislav: Eseje o přírodě, biologii a jiných
nepravostech. Praha: Academia, 2010.
8 „Sedmá generace: společensko-ekologický časopis“
vydává Hnutí Duha. Jeho rozsáhlejší texty jsou na akademicky obhajitelné úrovni.
9 Výsledky výzkumu, interpretované na základě cenného
teoretického rámce, publikoval Bohuslav BINKA v knize
Zelený extremismus: ideje a mentalita českých environmentálních hnutí, Brno, Masarykova univerzita 2010.
10 Ve srovnání se zahraničím nebyla ani tehdy výrazná.
11 Když jsem se na semináři ekologických vychovatelů,
konaném v prostoru Želivského kláštera, pozastavila,
že večer je na programu šamanské bubnování, účastníci
netušili, co se mi nezdá. V amerických hnutích jsou myšlenkové kořeny náboženských rituálů, například projevů
animismu a tzv. ekologie smyslů, přece jen zřetelnější.
Ekologická spiritualita a mystika je v Americe doma
jak svým historickým vznikem (Ralf Emerson, Henry
David Thoreau, John Muir), tak velkým počtem recentních a současných filozofických a filozofujících autorů
(David Abram, Theodor Rozsak a mnozí další).
12 Rozšířená je představa o antagonismu křesťanství a environmentálních snah. Posílila ji slavná studie Lyna
Whita podle které se křesťanství, „nejantropocentričtější náboženství na světě“, významně podílelo na vzniku
ekologické krize. WHITE, Lyn: The Historical Roots of
Our Ecological Crisis. Science, 155, 1967. Nepočítámeli četné populární texty o „patronovi ekologů“ Františku
z Assisi, křesťanství jako možný zdroj ochrany přírody
je jenom vzácně předmětem systematického historického bádání. (U nás DROZENOVÁ, Wendy: Pohled
na krajinu v raném křesťanství. In: Tvář země – krajina domova. Sborník konference, Lomnice nad Popelkou 2000.) Přitom by bylo možné, ovšem s vědomím
rizik zkratů a s respektem k symbolickým obsahům,
klást otázku, zda nemá křesťanské myšlení a mystika
středověku, nahlížející velkolepost vesmírného celku
a důmysl stvořených tvorů (např. Basileios z Caesareje,
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sv. Augustin, Bernard z Clairvaux), k některým dnešním
proudům ekologického (ekosystémového) pojetí přírody
blízko. Malá pozornost byla doposud věnována i vlivu
křesťanského myšlení na rodící se ideje ochrany přírody
v osvícenství a romantismu.
Neodarwinisticky orientovaní sociobiologové vidí
ochránce přírody jako pošetilce, jednající v rozporu se
sobeckým principem chování všeho živého. Srovnej
LIBROVÁ, H.: Proč chráníme přírodu. Dvakrát na obranu ochránců přírody. Vesmír 2005, č. 3, s. 171-177.
DUNLAP, Thomas R.: Environmentalism, a Secular
Faith. Environmental Values, 15, 2006, p. 321-330.
Článek je shrnutím myšlenek obsažených v knize
DUNLAP, Thomas R.: Faith in Nature: Environmentalism As Religious Quest. University Washington Press
2005. V knize se odráží myšlenkový vývoj autora, vzděláním chemika. Jako věřící katolík se pokouší nalézt
adekvátní vztah mezi vědou, vírou a závazkem člověka
vůči světu přírody.
Dunlap píše o paralele mezi environmentalistickým důrazem na každodenní životní způsob a protestantským
perfekcionismem, spojeným s myšlenkou na individuální
spásu.
Naznačím některé z možných otázek a v závorce uvedu
jejich environmentalistickou variantu.
LIBROVÁ, Hana: Individualizace životního způsobu
v environmentální perspektivě. Sociologický časopis
46, 2010, č. 1, s. 125-152.
O´ NEILL, John − HOLLAND, Alan − LIGHT, Andrew:
Environmental Values. London and New York: Routledge
2008.
Pomineme-li myšlení filozofů – klasiků, přímo nebo
nepřímo se k této otázce vztahují filozofické, religionistické a teologické texty Leonarda Boffa, Johna B.
Cobba, Eugena Drewermana, Matthewa Foxe, Hanse
Künga, Jürgena Moltmanna, Karla Rahnera, Henryka
Skolimovského, Teilharda de Chardin a dalších. Z českých autorů připomínám Bohuslava Blažka, Erazima
Koháka, Dušana Lužného, Zdeňka Neubauera, Ivana
O. Štampacha.
O systematiku obtížně tříditelných environmentálních
ideologií a českých environmentálních hnutí a se pokusil
Bohuslav Binka v citované monografii.
Nečekanou radikalitu zato projevil americký prezident
Barak Obama, když vyjádřil analogii s 11. zářím. Václav
Bělohradský důsledky ropné katastrofy vidí jako zásadní
pro kladení otázek o budoucnosti lidstva. BĚLOHRADSKÝ, Václav: Pět poučení z květnových voleb. Právo, 3.
července 2010. Představuji si, jak by asi reagovali otcové
amerických environmentálních hnutí Henry David Thoreau, Aldo Leopold a vášnivě spirituální milovník oceánů
Robinson Jeffers. Ale také teolog Dietrich Bonhoeffer,
vnímavý k přírodě i ve zdech vězení.

Prof. RNDr. Hana Librová, CSc., (* 1943) učí na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.
Zabývá se sociologickými otázkami environmentálních
problémů.
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Svoboda náboženství je pro nás
už samozřejmou věcí. Týká se ale
dospělých. Oceňují také děti, že se
jejich rodiče těší svobodě zvolit si
vlastní způsob duchovního života? V tématu příštího čísla časopisu
Dingir
náboženství a děti
se budeme zabývat i takovými
otázkami.
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r o z h o v o r
Rozhovor s prof. Pavlem Říčanem

SPIRITUALITA JAKO
TOUHA PO PROŽITKU
Zdeněk Vojtíšek
Prof. PhDr. Pavel Říčan se jako pracovník Psychologického ústavu Akademie věd ČR věnuje
psychologii osobnosti, vývojové a klinické psychologii i psychologii náboženství. Tento obor
přednášel i na Husitské teologické fakultě UK v Praze.
Pane profesore, v knize „Psychologie náboženství a spirituality“ (Portál, 2007)
věnujete velkou pozornost pojmu spiritualita. Mohl byste krátce vysvětlit, jak
tomuto pojmu rozumíte?
Sociální konstruktivisté nás naučili klást
si u každého pojmu otázku, čemu a komu
ten pojem slouží. Spiritualita je především
teologický pojem, bohužel mnohoznačný.
Do psychologie se ale dostal úplně odjinud! Američtí hippies vyrukovali proti
náboženskému establišmentu, kterým pro
ně byly křesťanské církve, s heslem „I am
not religious but I am spiritual“. Těžko se
to překládá do češtiny, spíš bychom řekli:
„S náboženstvím mi dejte pokoj, ale spiritualitu, jo, tu beru.“ Tenhle protest a ta touha
po náboženství opravdově a svobodně
žitém, autentickém, po takovém, jež by
člověku pomáhalo vyjadřovat jeho skutečné já, hlavně jeho city, a přijmout sebe
sama včetně své tělesnosti – to je v samé
podstatě pojmu spirituality tak, jak vykrystalizoval v revoltě amerického mládí
v šedesátých letech. Spiritualita je tedy
vlastně to, co by měly poskytovat církve,
ale ty zklamaly, tak je třeba hledat to jinde.
Dává tedy spiritualita člověku něco, co
mu náboženství nedává? A co to je?
To široké duchovní proudění, které má heslo „spiritualita“ ve znaku a pro které máme
to známé neurčité označení „New Age“,
usnadnilo mnoha, zejména mladým lidem,
aby se odpoutali od formálního křesťanství,
aby se otevřeli východním vlivům, aby se
nechali v duchovním životě inspirovat přírodou v duchu hlubinné ekologie, případně
v duchu předkřesťanského a mimokřesťanského pohanství. Dochází přitom bohužel
i k řadě omylů a zkreslení. Na jedno z nich
nedávno upozornil Tomáš Halík, když řekl,
že orientální vlivy se u nás často připouštějí
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pouze v podobě kastrované v jednom svém
podstatném rozměru, v etice. To je logické:
Hippies a jejich souputníci se v rámci své
vzpoury bouřili v neposlední řadě i proti
morálce hlásané církvemi.
Jak byste spiritualitu psychologicky
definoval?
To je velký problém. Jak jsem řekl, v tom
protestu, ze kterého se zrodila, stojí spiritualita v protikladu k náboženství. Došlo
k polarizaci této pojmové dvojice v obecném povědomí. Náboženství dostalo negativní konotace, znamená něco zastaralého,
rigidního, svazujícího, neautentického,
kdežto spiritualitu chápeme jako něco pozitivního, spontánního, nového, osvobozujícího naše nejvlastnější já atd. A ta polarizace se přenesla i do psychologie. To
je nesmírně poučné: Ono je vůbec těžké
definovat nějaký pojem vědecky jinak, než
jak se mu rozumí v běžné řeči. A tak ti studenti, kteří se v šedesátých letech nadchli
pro myšlenku spirituality bez náboženství,
začali v devadesátých letech jako věkem
zralí a vlivní prosazovat i v psychologii
náboženství pojetí, které by tu superioritu
spirituality tak či onak vyjadřovalo. Koncem století byl pak podán návrh přejmenovat v Americké psychologické společnosti
sekci psychologie náboženství na sekci
„psychologie náboženství a spirituality“.
Pojmový zmatek, který vznikl, má za následek, že se dnes v psychologii náboženství
nadměrně často vyskytuje bezradné, neurčitě chápané dvojsloví „náboženství a spiritualita“, případně „spiritualita a náboženství,“ „spiritualita/náboženství“ a podobně.
(Za povšimnutí stojí podobnost s vysoce
frekventovaným dvojslovím „etika a morálka“: Jediný důvod pro toto dvojsloví je,
že slovo „morálka“ má špatný zvuk, konotuje moralismus, rigiditu, nesvobodu.)

Má to nějaké řešení?
Nejlepší řešení je definovat spiritualitu jako
prožitkové jádro náboženství. Tak to formuloval jeden skvělý židovský religionista,
Ken Pargament, a tak to učím už deset let.
Náboženství je širší pojem. Patří do něj
to jádro, spiritualita, plus to ostatní, zhruba řečeno „vnější“, co je pro náboženství
typické, tedy nauky, obřady, instituce atd.
Tohle řešení umožňuje ponechat pojmu
náboženství jeho původní obsah a rozsah,
a zároveň dát pojmu spirituality v psychologické teorii náboženství místo nejvyšší
důležitosti. On totiž k tomu pojmovému
posunu pojmu náboženství, který zavinila
ta polarizace, není žádný vědecký důvod,
nenastal žádný průlom v našem poznání,
který by jej vyžadoval. Pargament se prostě
pokusil ten „zdivočelý“ pojem spirituality
jaksi „ochočit“, rozumně využít. Klasikové religionistiky se bez něj klidně obešli,
ze souvislosti bylo vždycky jasné, kdy se
náboženstvím, náboženskostí či religiozitou rozumí to subjektivní, prožitkové, a kdy
něco jiného. Až hlavy vychladnou a pomine
ta dehonestace pojmu náboženství, která
nemá ve vědě co dělat, nebude nutno zase
vracet terminologii zpět. Ostatně – představte si, jak bychom se domlouvali třeba
s islámskými psychology náboženství (až
budou, a oni budou), kdybychom trvali
na tom nesmyslu „náboženství špatné –
spiritualita dobrá“! Mimochodem – pozor
na idealizaci spirituality! Jako religionisté musíme hodnotit velmi opatrně. Řečeno
jazykem našich předků – v povětří se prohánějí všelijací duchové! I satanismus má
svoji spiritualitu a určitě nevznikl na základě nějaké racionální konstrukce, bez
mocných prožitků přesahu, transcendence,
tajemství či závratné svobody ve vzpouře.
To možná spíš dianetika, jejíž náboženský
make-up je patrně umělý, účelový; tomu
pak říkám pseudonáboženství.
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Z toho, co říkáte, plyne, že bychom se
mohli případně bez pojmu spirituality
obejít.

Jakýsi dotek transcendence je ale možné
prožít i díky umění, v přírodě apod. Je
i toto spiritualita?

Ve vědě určitě. Ovšem ten pojem se prosadil a my s ním musíme nějak „vyjít“. Když
se chcete domluvit s lékaři, s pedagogy –
a také s lidmi, kteří přidělují peníze na výzkum nebo na různé vzdělávací či výchovné akce – tak je dobré mluvit o spiritualitě,
jinak si budou myslet, že chcete dělat misii
nebo katechezi. Proto jsem nakonec i já nazval druhé vydání své knihy „Psychologie
náboženství a spirituality“.

Určitě. A zároveň můžeme říct, podle Pargamenta, že jde o náboženské prožitky
– vždyť spiritualita je právě jádrem náboženství. Tady mají problém ti dogmatikové,
kteří chtějí pojem náboženství rezervovat
– zase možná trochu bezděčně, všude číhají nějaké zrádné konotace – pro „to pravé“
náboženství, jehož existence mimo prostor
církve je pochybná, nelegitimní. Pak se někdy mluví o pouhé nenáboženské spiritualitě jako o něčem méněcenném. Je dávno
známo, že prožitky podobné prožitkům
křesťanských mystiků je možno zakoušet
i v jiných náboženstvích, dokonce mimo
jakékoli organizované náboženství, lze
je navodit i halucinogeny, Grofovým holotropním dýcháním, někdy i senzorickou
deprivací. A to že si také říká náboženství!?
Tak se bouří ten, komu je pojem náboženství drahý. – A samozřejmě „v opačném
gardu“ tady jsou v rozpacích i ti, kteří mají
pojem náboženství zatížený těmi negativními konotacemi, o kterých jsme mluvili.
Tady máme v češtině specifický problém se slovem náboženství, ve kterém
slyšíme to „bož“, naznačující Boha či boha.
V jazycích, kde se náboženství označuje
odvozeninami latinského religio, je snadné
chápat náboženství šířeji.

Může se z náboženství to spirituální jádro ztratit?
Ano, a to je pak průšvih. Zbývají nauky
a obřady, případně instituce, které mohou
být i velmi vlivné a mohou si umět získat
poslušnost – ale všecko je to dohromady
jen prázdná slupka, jádro pryč. Takhle se
mnohým jeví současné křesťanství, proto
hledají jinde. Musíme přiznat, že stabilita
křesťanské věrouky byla stovky let garantována mocensky, nejen z podstaty věci,
a teď máme obrovský problém s autenticitou vyznávání.
A existuje také čistá spiritualita, bez
náboženství?
Když chápete náboženství jako něco špatného, přinejmenším méněcenného, tak samozřejmě chcete čistou spiritualitu, čistý
prožitek „bez ideologie“. To je romantická
představa, která dostala u těch amerických
hipíků zvláštní, kuriózní tvar díky halucinogenům. Vezměte si třeba jejich guru, Timothy Learyho, nebo ještě líp – našeho Stanislava Grofa, mladého lékaře, upřímného
materialistu, pro kterého nic nadpřirozeného či duchovního neexistovalo. Lysergovka
mu okamžitě dala mimořádné zážitky, silné
a strhující, v mnohém podobné zážitkům,
jež popisují mystici, mohli bychom tedy
snad říct „čistou spiritualitu“. A co z toho
vzniklo? Dnes máme transpersonální psychologii, hnutí, které má svou věrouku
(pestrou synkretistickou koláž včetně šamanských zázraků, vzpomínek na minulé
životy atd.), své instituce, svou pospolitost,
u nás Diabasis. – Nebo když Muhammada
zaskočily jeho první vize, jež svěřoval své
mateřské manželce ve strachu, že zešílel:
tam by se dalo mluvit o „čisté spiritualitě“,
jež se ovšem stala zárodkem nového náboženství „se vším všudy“.
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Může tedy člověk spirituálně, resp. nábožensky žít i bez věrouky, bez církve či
jiné pospolitosti, jaksi živelně?
Může. A pokud nejde jen o nějaké závany
zbožných nálad, může to být pěkně nebezpečné. Spirituální tíhnutí je nejmocnější
silou lidské duše, říká ateista Fromm. Může
to být něco jako sopečný výbuch. Jung říká,
že úkolem organizovaného náboženství je
kromě jiného vést lidské duše tak, aby byly
ušetřeny takových výbuchů či vnitřních
záplav, aby bylo jejich náboženské prožívání usměrňováno pomocí osvědčených
obrazů, pojmů, rituálů a jiných praktik.
Sám prodělal uprostřed života hlubokou
psychospirituální krizi, při které ho před
vnitřním kolapsem zachránilo jen to, že
byl pevně zakotven ve své práci, v rodině a ve vědeckém úsilí, jež mu umožnilo
ty své vnitřní stavy soustavně popisovat
a analyzovat. Někteří velikáni ducha, kteří
neměli ke zvládnutí svých vnitřních bouří
tak dobré podmínky, skončili špatně, jako
např. Nietzsche.

Toto číslo Dingiru se podruhé věnuje tzv.
neviditelným náboženstvím. Je možné
vidět např. v politických ideologiích projevy spirituality?
Možná spíš projevy všelijakých pochybných duchů, jak jsem o nich mluvil. Slovní kořen „duch“ (spiritus) je i ve slově
„nadšení“, a nadšení bývá na politických
masových shromážděních habaděj, samozřejmě na těch dobrovolných. Mystický
prožitek splynutí s něčím, co mě přesahuje
– ten můžete mít na politické demonstraci
stejně jako na rockovém koncertě. Matka
Vlast může probouzet bezmeznou vášnivou oddanost, příslušník méněcenné rasy
nebo třídní nepřítel zase „echt“ posvátný
hněv, podobný tomu, s jakým muslimové
v Mekce organizovaně kamenují satana.
Jung označuje nacismus a komunismus
za dvě největší katastrofy minulého století, a byly to podle něj především katastrofy
náboženské. Obě měly – každá svou vlastní
– odpornou spiritualitu.
Mluvil jste o zneužívání spirituality.
Ve své knize píšete i o tom, že i vědecká práce může nést znaky náboženství.
I u vědy byste viděl negativně, když se
v ní projeví spiritualita?
Je krásné, když se pro vědce stane jeho
práce posvátným posláním, něčím existenciálním, v čem najde smysl života a co je
natolik cenné, že stojí za to věnovat tomu
celý život. Tak to může prožívat i křesťanský vědec. V dějinách Západu však
po jistou dobu věda plnila úlohu náboDokončení rozhovoru na další straně
dole v rámečku.
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Liga proti
hanobení
se připojila
k protestům
Úmysl postavit mešitu či přesněji řečeno
více než dvanáctipatrové islámské centrum hned vedle místa, kde do 11. září 2001
stálo Světové obchodní centrum, vzbudil
živou diskusi nejen v samotném New Yorku a v USA, ale komentáře se vyslovují
i v mnohých jazycích světa. V samotných
Spojených státech téma rozděluje veřejné
mínění a proti projektu se postavily nebo
jej naopak podpořily i mnohé křesťanské
i židovské organizace; nejednotná je ovšem
i samotná muslimská komunita, z nichž
někteří také záměr této stavby kritizují.
K diskusi se svým prohlášením připojila
také vlivná židovská organizace Liga proti
hanobení (Anti-Defamation League, ADL),
jejíž hlavní aktivitou je boj proti projevům
antisemitismu či obecně nesnášenlivosti
v americké společnosti.
Stavba u Ground Zero, kterou plánuje
muslimská organizace Iniciativa Cordoba, má symbolický charakter, což dokládá
i datum zahájení stavby přesně v den desátého výročí teroristického útoku. Smyslem
stavby na tomto místě má být podle jejích
zastánců zahojení ran, které po útoku utržily vztahy mezi muslimy a většinovou
společností v USA. Centrum by mělo být
prostorem pro mezikulturní a mezináboženský dialog.
Ovšem vedení ADL v čele s Abrahamem Foxem je názoru, že umístění centra
právě na tomto místě je pro zacelování ran
Dokončení z předchozích stran.
ženství – snažila se dát člověku základní
porozumění tomu, co jest. Tento postoj
býval autentický, dnes sice ještě trvá, ale
domnívám se, že je spíše úpadkový. Velcí filosofové a vědci pochopili, že věda
nemůže člověku naplnit potřebu smyslu
života a dát mu ten nejhlubší základ. Ten,
kdo by dnes vědu takto zbožňoval, je už
tak trochu mimo. Na vulgární úrovni tento
postoj ale přežívá, třeba v redukci duševna
a duchovna na biologické. Z takového postoje pak vyplývají i důsledky pro to, jak
člověk pečuje o svou duši – ztrácí se smysl
pro tajemství, pokora, vděčnost.
Spirituální charakter mohou mít asi
i jiné způsoby společenského angažmá.
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kontraproduktivní, protože to může naopak
více zraňovat ty, kteří zde při islamistickém útoku ztratili své blízké. V prohlášení
jsou vysloveny pochybnosti nad nejasným
financováním stavby, které budí podezření
z napojení na „skupiny, jejichž ideologie
jsou v protikladu k našim společně sdíleným hodnotám“. Ovšem zdůrazňuje se
v něm, že se ADL distancuje od protestů
založených na bigotnosti a nesnášenlivosti a že uznává právo muslimské iniciativy
na stavbu svého centra, ovšem nikoliv
v této podobě. „Je-li vaším cílem překlenování rozdílů, tak toto je špatné místo.
Nedělejte to. Ta symbolika je špatná,“ řekl
Fox v rozhovoru, v němž obhajoval stanovisko ADL. Kauzu přirovnal ke klášteru
karmelitek v prostorách koncentračního
tábora v Osvětimi. V roce 1993 papež Jan
Pavel II. vyslyšel hlasy židovských organizací a klášter nařídil přestěhovat.

Britové považují
islám za škodlivý
Podle výsledků nedávného výzkumu veřejného mínění tři čtvrtiny nemuslimských
obyvatel Velké Británie zastávají názor, že
přínos islámu pro britskou společnost je
negativní. Výzkum, který vycházel z odpovědí náhodně vybraného vzoru 500 nemuslimských respondentů, si u společnosti DJS
Research objednala Islámská akademie
vzdělání a výzkumu (Islamic Education
and Research Academy, iERA) a má sloužit
jako podklad ke snahám o vylepšení obrazu
muslimské komunity ve Spojeném království. Další zjištění výzkumu jsou, že 63 %
Jistě, kolik receptů na záchranu (nábožensky řečeno: spásu) světa, tolik spiritualit.
Cokoli má nejvyšší smysl a čemu je třeba
podřídit vše ostatní, budí úctu, nadšení
i lásku spirituální povahy. Spiritualita se
ale naopak může také „zakřivit“ do sebe
sama, spirituální prožitky mohou ztratit
schopnost transformovat člověka a mohou
být samoúčelné.
Stále se v rozhovoru vracíme k hodnocení různých podob spirituality. Je možné
spiritualitu nějak vědomě kultivovat?
Duchovní život je vždycky také péčí
o vlastní duši, jinak řečeno je kultivací
spirituality. Ta péče může být bezděčná,
rozhodující proměny mohou probíhat právě tehdy, když na sebe vůbec nemyslíme,
protože máme plné ruce práce ve službě

dotázaných neodmítá tvrzení „Muslimové
jsou teroristé“, a že téměř všichni (93 %)
souhlasí s názorem „Islám utlačuje ženy“.
Zadavatelé však výsledky nechápou jen
jako negativní. Podle nich se ukázalo i to,
že negativní obraz souvisí s nízkým povědomím o islámu. Čtyři z pěti dotázaných
sami odpověděli, že mají velmi malé znalosti o tomto náboženství, 40 % nevědělo,
ke komu odkazuje pojem „Alláh“, 36 %
nevědělo, kdo byl prorok Muhammad.
V osvětě vidí organizace cestu, jak negativní vnímání islámu v britské společnosti
zlepšit. iERA proto vydává návody, jak taková osvěta má vypadat. Jednou z metod
je, aby se na ní ve větším počtu podílely
ženy (jako „poselkyně změny“). Tím se
má ukázat, že nejsou v muslimské komunitě utlačovány.

Počet amišů
v USA roste
Podle nedávné studie, kterou si nechala vypracovat katedra studia anabaptismu a pietismu na Elizabethtown College v Pensylvánii, vzrostl jen v posledních dvou letech
počet členů komunit amišů téměř o 10 %.
Celkově v nich tak dohromady žije 249
tisíc lidí. V roce 1992 to bylo pouze 124
tisíce. Přitom téměř všichni jsou potomky
asi pěti tisíců amišů, kolik jich bylo na počátku 20. století. Sňatky amišové uzavírají
pouze mezi sebou; pro rodiny je typické, že
mají velký počet dětí. Počet konvertitů se
odhaduje asi jen na jednu stovku. Amišové křtí pouze dospělé, kteří se pro setrvání
v komunitě sami rozhodli (přičemž před
druhým. Tomu dnes snad rozumíme poměrně dobře. Niternost zůstává bohužel
často stranou. Tiché rozjímání, meditace,
půst nikoli jako záslužný úkon, ale jako
způsob práce na sobě. Obřady! Dovedeme kritizovat „prázdné obřadnictví“, ale
chybí nám smysl pro to, co účast na obřadu
může dělat s duší. Psychologie dobře zná
sílu řeči těla: pozvednutí rukou, povstání,
pokleknutí, znamení kříže, to jsou – psychologicky řečeno – techniky navozování
prožitků. Kdysi byla psychologie součástí
teologie, dnes stojí mimo a bývá předmětem nedůvěry nebo pohrdání. Kdybych
mohl aspoň trošku přispět k překonání
tohoto odcizení, byl bych moc rád.

Děkuji za rozhovor.
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tím mladí postupují zkoušku, při
níž se seznamují s vnějším, tzv.
anglickým, světem a jeho „svody“). V současné době zůstává
85 % mladých.
Většina komunit se nachází
ve státech Pensylvánie, Ohio a Indiana, co je však pozoruhodné, šíří
se dále směrem na západ. Nové
farmy byly založeny ve státech
Kentucky, Kansas, Iowa či naposledy v Jižní Dakotě. Vhodnou
oblast pro vybudování komunit Kočáry tažené koňmi jsou poznávacím znakem
odloučených od moderního světa v současných Spojených státech.
nedávno hledali amišové i na Aljašce. „Jsou příkladem protestu proti větši- san Pradhan, bývalý vůdce extrémistické
novým představám o pokroku a o tom, jak hinduistické skupiny Raštrija Swajamsevak
dosáhnout dobrého a šťastného života,“ Sangh, který před třemi lety konvertoval
tvrdí o příslušnících této náboženské sku- ke křesťanství a stal se členem baptistické
piny, která má kořeny v evropském ana- církve. Čin byl spáchán nedaleko vesnice,
baptismu a kterou nyní nalezneme pouze ve které před dvěma lety došlo ke krvavév Americe, prof. Donald Kraybill, vedoucí mu protikřesťanskému pogromu. Do souzmíněné katedry. „Oni nejen že přežívají, vislosti s tím se vražda dává i díky tomu,
oni prospívají a rostou, a to tímto velmi že krátce před tím se v Novém Dillí konala
rychlým tempem.“
konference postižených, pozůstalých, akStudie se zaměřila pouze na ty amiše, tivistů i vyšetřovatelů pogromu, na které
kteří využívají k dopravě tradiční kočáry byly představeny výsledky neoficiálního
tažené koňmi, tedy nikoliv více moderni- vyšetřování a byl vznesen požadavek pozované, kteří již používají i automobily.
trestání těch, kteří za čin nesou odpovědnost. Sadžan George, prezident Globální
rady indických křesťanů, vraždu odsoudil
Počet německých slovy: „Zpráva o brutální vraždě Biskesana
bohoslovců klesl Pradhana je hluboce znepokojující. OdsuSkandál se sexuálním zneužíváním v ně- zujeme tento čin namířený proti bývalému
mecké katolické církvi se citelně podepsal hinduistickému extrémistovi, který se stal
na počtu uchazečů o vstup do kněžského křesťanem.“ A dodal, že násilnosti v roce
semináře. Freiburský arcibiskup a předse- 2008 narušily klima míru a harmonie v Urída Německé biskupské konference Robert se. Vyzval vládu i místní úřady a občanskou
Zollitsch prohlásil, že církev v Německu společnost, aby podpořily úsilí uríských
nyní zakouší krizi, která je největší od roku křesťanů o zastavení násilí a ochranu ná1945. Uvedl, že letos se do seminářů při- boženských menšin.
hlásilo jen sto padesát uchazečů, což je
rekordně malý počet. „Hříšné a odporné
chování několika kněží v očích veřejnosti
reprezentuje celé kněžské povolání,“ vysvětluje neochotu mladých mužů se tomuto povolání věnovat. Navíc klesl počet
přijatých v poměru k přihlášeným, jelikož
se začaly uplatňovat přísnější kritéria při
posuzování osobnostní zralosti uchazečů
o kněžství.

V Indii zabit
známý
konvertita
Poslední srpnový týden byl v oblasti Kandhamal v indickém státě Urísa zabit Biske-
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Hinduisté
a židé proti
diskriminaci
na Maltě
Hinduističtí aktivisté se obrátili na maltské
a evropské instituce ve snaze o změnu maltského trestního zákona, který je podle nich
diskriminační. Stanovuje totiž jinou délku
trestu za hanobení náboženství podle toho,
zda se jedná o „římskokatolické apoštolské
náboženství“ či o jiný „kult tolerovaný zákonem“. V prvním případě je trestní sazba
šest měsíců, ve druhém měsíce pouze tři.
Aktivitu vyvíjí v USA působící Fórum pro
hinduistické probuzení (Forum for Hindu

-

s e r v i s

Awakening). Podpořil ji i známý
lidskoprávní aktivista, politik
a prezident Univerzální hinduistické společnosti (Universal Society of Hinduism) Radžan Zed, ale
i představitel komunity židovské,
rabín Jonathan B. Freirich, oba
z americké Nevady. Ve společném
prohlášení vyzvali náboženské
menšiny na Maltě od pravoslavných až po novopohany a lidi
„bez vyznání“, aby bojovali za své
zrovnoprávnění. Ve své výzvě se
amišů
obracejí i na představitele maltské
katolické církve, aby i ona o změnu usilovala, a ukázala tak, že přejímá odpovědnost za péči o příslušníky menšin,
jelikož rovnost je základním požadavkem
vycházející z židovsko-křesťanské tradice,
jejíž je katolicismus významnou součástí.

Hlava koptské
církve obviňuje
egyptskou policii
Papež Šenuda III., hlava koptské ortodoxní církve, nedávno varoval své věřící, aby
byli opatrní při telefonování, protože policie v zemi hovory odposlouchává. Z toho
důvodu není možné se po telefonu zpovídat, jelikož by se mohlo stát, že by kajícník
„mohl čekat na rozhřešení ve vězení“, citují
papeže noviny al-Masri al-Youm v jednom
ze svých srpnových vydání. Poznámku
je možné chápat jako příznak
zhoršení vztahů
mezi křesťanskou menšinou
v Egyptě a některými státními institucemi.
Jedním ze sporů, který církev se státem
nyní vede, se Papež Šenuda III.
týká rozvodů.
Egyptský soud nedávno rozhodl o tom, že
po rozvodu manželství uzavřeného před
církví je možné uzavřít nový sňatek. Proti
tomu církev protestuje.


Připravil Miloš Mrázek
podle „WorldWide Religious News“
s přihlédnutím k jiným zdrojům.
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Svědkové
Jehovovi
ustanovují
duchovní
Svědkové Jehovovi si zakládají na své odlišnosti od ostatních náboženských skupin.
Od začátku svojí existence zdůrazňují, že
všichni svědkové jsou si rovni a nemají
žádnou třídu duchovenstva.1 Kladl na to
důraz již zakladatel tohoto společenství,
pastor Russell, na konci 19. století.2 Tuto
skutečnost svědkové Jehovovi jasně deklarovali i v registračních dokumentech
v České republice. Výslovně v nich uvedli, že „společnost nemá žádnou třídu duchovních“ a „křesťanskou duchovenskou
činnost jsou oprávněni vykonávat všichni
svědkové Jehovovi“.3
V aktualizovaném „základním dokumentu“ ze 4. prosince 2009 (byl uložen
na Ministerstvu kultury ČR v únoru 2010)
jsou nejenom tato tvrzení vypuštěna, ale
nahrazena prohlášením, že „osobami vykonávajícími úřad duchovních … jsou jmenovaní starší sboru svědků Jehovových“.4 To
je dosud celosvětově unikátní a „revoluční
prohlášení“, které pravděpodobně nemá nikde obdobu. Proč se čeští svědkové odlišili
od ostatního světa?
Možným důvodem je úsilí o zatajování
případů pedofilie. Případy zneužívání dětí
se nevyhnuly ani svědkům a Společnost
Strážná věž již musela vyplatit obětem desítky milionů dolarů. Svědkové po léta tiše
praktikují taktiku, že jimi zjištěné případy
pedofilie se řeší pouze interně, aniž by byly
nahlášeny policii. Obětem či jejich rodičům je obvykle vysvětleno, že je to proto,
aby se tím „neuvedlo špatné světlo na Jehovu“.5 Od roku 2002 se svědkové soudili
s Ministerstvem kultury o přiznání práva
na mlčenlivost pro starší ve sborech. Toto
právo jim nebylo přiznáno právě s poukázáním na skutečnost, že sami v základním
dokumentu deklarovali, že „společnost
nemá třídu duchovních“.6 V revidovaném
„základním dokumentu“ je nyní zároveň
s ustanovením duchovních vyhlášeno, že
tito „jsou povinni zachovávat v souvislosti
s výkonem svého úřadu mlčenlivost“.
V souvislosti s nedávným případem ze
Švédska,7 kde svědkové neúspěšně zažádali
o finanční dotace od státu, je otázkou, zda
se také v ČR pokusí získat pro své nově
ustanovené duchovní státní finanční příspěvek.8

Michal Malý

Poznámky
1 Svědkové Jehovovi — Kdo jsou? Čemu věří? New York:
Watchtower Bible and Tract Society; 2000.
2 Vývoj organizační struktury. Kapitola 15. Svědkové Jehovovi - Hlasatelé Božího Království. New York: Watchtower Bible and Tract Society; 1993:204.
3 Základní dokument Náboženské společnosti Svědkové
Jehovovi. Praha: Náboženská společnost Svědkové Jehovovi v ČR; 30. listopadu 2006.
4 Rejstříky registrovaných církví a náboženských společností a dalších právnických osob. 30. března 2010;
Ministerstvo kultury; http://www.mkcr.cz/scripts/detail.
php?id=4961.
5 Malý M., 16 případů zneužívání dětí vedených proti
svědkům Jehovovým ukončeno mimosoudním vyrovnáním, dokument je dostupný na adrese http://www.
straznavez.cz/Pedofil/mlciciovce_dohoda.htm.
6 Rozsudek jménem Republiky. Nejvyšší správní soud.
Vol č.j. 5 As 25/2005 - 63. Brno; 28. února 2006.
7 Malý M., Svědkové Jehovovi ve Švédsku požádali o státní dotace, Dingir 12 (4), 2009, 136.
8 Další podrobnosti včetně citací z literatury svědků jsou
dostupné na adrese http://www.straznavez.cz/Zdomova/
duchovni.htm.

Vyslanec Ammy
v Praze
Duchovních osobností s titulem Amma
(Matka) je na Západě známo několik, u nás
přinejmenším dvě: životní družka Šrí Kalkího Bhagvána, která spolu s ním očekává
roku 2012 osvícení obyvatel celého světa
a příchod Zlatého věku,1 a Mata Amritanandamájí. Poselství této ženy působí
důvěryhodněji a řada známých osobností
jí vyjadřuje podporu.2 Její jméno znamená
„matka, která je ztělesněním nesmrtelné
blaženosti“.3 Právě tato žena vyslala svého žáka Brahmačárju Šubamritu Čaitanju
do Prahy, aby povzbudil její stoupence a jak uvedli pořadatelé ve svém pozvání aby „připravil půdu i pro možnou budoucí
návštěvu Ammy v naší zemi“.
Indická duchovní učitelka Mata Amritanandamájí (*1953), rodným jménem Sudhamani a uctivě nazývaná Amma, odvozuje
své poslání od zážitku sjednocení s Božskou Matkou Ádi Parašakti. „Po této zkušenosti se v Sudhamani probudilo univerzální
mateřství, díky němuž začala spontánně

objímat jakéhokoli člověka, který k ní přišel, jako své nejvlastnější dítě.“4 Takto objatých lidí má být již 29 miliónů v různých
částech světa. Říká, že jejím náboženstvím
je láska, která přesahuje hranice konfesí,
národů a tříd. Pro některé se objetí Ammy
stalo životním zážitkem. Amma sama zdůrazňuje, že se nejedná jen o obyčejné objetí,
ale o něco, co má hlubší duchovní význam,
spouští v člověku proces vnitřního očištění a uzdravení a probouzí v něm samém
(v ženě i v muži) stejnou duchovní sílu (šakti) a stejné kvality univerzálního mateřství,
které se projevují prostřednictvím Ammy.5
Světovou proslulost získala Amma také
díky rozsáhlým humanitárním iniciativám,
jež svým životem a svým učením inspiruje.
Ve svém poselství totiž dává důraz na nesobecké činnosti. Vedle toho povzbuzuje
k poznání vlastní nejhlubší podstaty, nabádá k opakování manter (božských jmen
a výrazů nejrůznějšího duchovního původu) a sama svým stoupencům mantry
poskytuje. Ve svých vyjádřeních k jiným
duchovním tradicím je typicky inkluzivistická: jiné tradice nezavrhuje (jako mantry
navrhuje např. i jména Buddhy, Ježíše či
Alláha),6 ale výrazně dává přednost cestám
skutků (karma) a oddanosti (bhakti) tak, jak
je vypracovala indická tradice.7
Brahmačárja Šubamrita Čaitanja se jako
vyslanec Ammy představil 29. června 2010
v sále pražského hotelu Step asi šedesáti zájemcům. Jeho přednášku rámovala společná meditace, zpěv bhadžanů a film, v němž
byla Amma ukázána jako světově významná osobnost. Sympatický, asi čtyřicetiletý
Ind hovořil poněkud rozvláčně na téma
„Cesta k vnitřnímu klidu“. Oznámil také
vystoupení Ammy na podzim v Mnichově
jako nejsnazší možnost osobního setkání
českých zájemců s ní. Ke koupi byla základní literatura o Ammě i další produkce
nakladatelství Avatar a občerstvení v duchu
indické kuchyně.

Zdeněk Vojtíšek, článek laskavě přehlédl
a doplnil Jan Blahůšek, jeden z organizátorů setkání s Brahmačárjou Čaitanjou.

Brahmačárja Šubamrita Čaitanja v Praze.
Foto: Petr Čehovský.

Poznámky
1 Více např. na adrese http://www.deeksha.cz; viz též
VOJTÍŠEK, Z., Osvícení pro celý svět, Dingir 7 (4),
2004, str. 115.
2 Co o Ammě říkají druzí, dokument je součástí prezentace Sri Mata Amritanandamayi Devi, dostupné na adrese
http://www.ammachi.cz.
3 Arati, tamtéž.
4 Univerzální mateřství, tamtéž.
5 Daršan: setkání s Ammou, tamtéž.
6 Opakování Božího jména, tamtéž.
7 Amma na téma různých duchovních cest, tamtéž.

Tato rubrika je určena i příspěvkům, které nemusejí vyjadřovat stanovisko redakce.
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Čínský mučedník Chung-čchang Liou.

svědectví
čínského
mučedníka
České společenství Fa-lun-kung si 20. 6.
připomnělo jedenácté výročí začátku pronásledování stoupenců tohoto hnutí v Číně.
Při této příležitosti podal 21. června v Praze
své svědectví o čínském vězení a o metodách mučení čínský disident Chung-čchang
Liou (48), sám příznivec Fa-lun-kung. Pohovořil o své zkušenosti s tzv. „pokojným
protestem“ 25. dubna 1999 v Pekingu,
po němž začalo být hnutí ze strany čínské
vládní moci krutě pronásledováno. I pan
Liou byl kvůli neochotě ustoupit ze stanovisek a principů Fa-lun-kung vězněn
a mučen - v čínských vězeních, záchytných
centrech a pracovních táborech strávil více
než pět let. Jeho svědectví z vězení bylo
velmi osobní a otřesné.

Ondřej Vojtíšek

Obnovení
ztracených
materiálů
Scientologie
dokončeno
Na Nový rok 2010 vyšla poslední série dosud nevydaných přednášek L. Rona Hubbarda. Završil se tak více než pětadvacetiletý projekt, který se týkal nevydaných a ztracených materiálů zakladatele scientologie.
Nalezená a zrekonstruovaná část díla
L. Rona Hubbarda o dianetice a scientologii čítá 18 knih a 2 500 přednášek z období
od roku 1948 do roku 1963. Zatímco knihy
obsahují základní informace, přednášky
přinášejí informace o tom, jak se Hubbard
dopracoval k principům dianetiky a scientologie, a obsahují všechny jeho objevy

ohledně reaktivní mysli, emocí, životní
energie, povahy duchovní bytosti, minulosti duchovních bytostí nebo etiky.
V roce 1984 nastartoval L. Ron Hubbard projekt, jehož cílem bylo zrestaurovat,
obnovit a dohledat všechny materiály, které
za svůj život napsal a odpřednášel. Tento
projekt byl dokončen současným představitelem scientologie Davidem Miscavigem
na konci roku 2009.
Zatímco knihy byly dostupné, většina
přednášek nebyla k dispozici. Existovaly
pouze ve formě originálních nahrávek,
uložených v archivech. Jen díky rozvoji
digitálních technologií bylo možno v posledních letech tyto nahrávky zrestaurovat
a některé doslova zachránit (nezapomeňme, že většina nahrávek pochází z 50. let).
První výsledky byly zveřejněny v roce
2005 – jednalo se o sérii přednášek a jejich
přepisů. Další přišly na řadu v roce 2007,
kdy byly nově vydány základní knihy
po opravě tiskových chyb, spolu s doprovodnými přednáškami, které obsah knih
více rozvíjely. Při oslavě letošního Nového
roku v Los Angeles byla odhalena poslední
část přednášek a jejich přepisů, která doplňuje předešlé vydané materiály.
V rámci projektu byly navštíveny
a prohledány všechny původní lokace, kde
L. Ron Hubbard přednášel (Los Angeles,
Phoenix, Philadelphie, Wichita, Londýn,
Melbourne a Johannesburg), a jen díky
tomu byly objeveny přednášky a texty,
o kterých se myslelo, že už jsou ztracené.
Jen na ověřování kompletnosti a bezchybnosti textů základních 18 knih se
pracovalo pět let. Celá práce obnášela nejprve dohledání všech původních rukopisů
a nadiktovaných voskových disků knih
(na voskové disky se zaznamenával zvuk
v 50. letech, desky vypadaly podobně jako
gramofonové desky). Poté následovalo porovnání současného textu oproti originálu
a na závěr opravení chyb nebo odchylek
tak, aby se získal výsledný a nepozměněný
text originálu tak, jak byl napsán L. Ronem
Hubbardem. Mezi odchylkami od originálu
byly interpunkční chyby, ale také uspořádání kapitol ve špatném pořadí nebo poznámky a vysvětlivky editorů, které v textu
neměly co dělat. Například u knihy, která to
všechno nastartovala v roce 1948, Dianetika: původní teze, bylo zjištěno, že chybějí
dvě kapitoly a další jsou ve špatném pořadí
již od prvního vydání knihy!
Význam, který má nyní toto ucelené
dílo pana Hubbarda pro Scientologii nejlépe vystihují slova Tommyho Davise, mluv-

čího Mezinárodní Scientologické církve:
„Je to jako byste objevili, že Buddha, aniž
by to bylo komu známo, sepsal naprosto
všechny své objevy a vy jste si mohli ověřit,
že to napsal on. Mít tyto materiály je pro
naši církev opravdová renesance.“
V českém jazyce je zatím přeloženo
a vydáno 9 knih (Dianetika: původní teze,
Dianetika: vývoj vědy, Dianetika: moderní věda o duševním zdraví, Sebeanalýza,
Příručka pro precleary, Scientologie: základy myšlení, Scientologie: nový pohled
na život, Problémy práce a Cesta ke štěstí). V rámci grantu od vydavatele jsou
výtisky těchto knih poskytovány zdarma
knihovnám.
Současně s vydáním posledních přednášek byl vydán i Kompletní průvodce materiály, který obsahuje chronologicky seřazené knihy a přednášky tak, jak šly za sebou
od roku 1948. A stejně tak chronologicky
je třeba materiály Dianetiky a Scientologie
studovat. Někdo, kdo chce zjistit, o čem je
vlastně scientologie, to těžko zjistí z knihy Dianetika: moderní věda o duševním
zdraví, vydané v roce 1950, když L. Ron
Hubbard představil scientologii až v materiálech z roku 1952. Nicméně bez základů
popsaných v knize Dianetika: moderní věda
o duševním zdraví čtenář těžko pochopí
některé ze základů scientologie.


Jiří Voráček, mluvčí Scientologické církve

Domorodé
babičky v Praze
Uprostřed prázdnin přednesly v Praze
v Betlémské kapli své duchovní, mírové
a ekologické poselství tři babičky z kmenů
severní, střední a jižní Ameriky. Ženy patří do kruhu 13 domorodých babiček, které
shromáždila a po světě doprovází americká transpersonální psycholožka Jeneane
Prevattová, zvaná Jyoti. Setkání v duchu
myšlenek hnutí Nového věku (New Age)
a provázené bubnováním pořádalo nakladatelství DharmaGaia (vydalo knihu Jyoti
i knihu Pro příštích sedm generací o iniciativě babiček) a duchovní a terapeutická
aktivita Diabasis. O babičkách a iniciativě
Jyoti je v České republice distribuován
americký celovečerní dokumentární film
(2009).

Zdeněk Vojtíšek
Více: www.propristich7generaci.cz; http://www.diabasis.cz
/babicky; http://www.dharmagaia.cz/aktuality/47-jyoti-adomorode-babicky-v-praze

Tato rubrika je určena i příspěvkům, které nemusejí vyjadřovat stanovisko redakce.
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r e c e n z e
Populárně
a informativně
o ateismu
Jan Jandourek: Vzestup a pád moderního
ateismu, Praha: Grada, 2010, 108 s.
V závislosti na tom, jak se otázka na základní životní orientaci klade srozumitelně
a přesně, se k ateismu chápanému jako popření jakéhokoli přesahu mimo oblast všední zkušenosti a odmítnutí jakékoli podoby
náboženství hlásí podle různých výzkumů
od 7 do 25% českých obyvatel. Je však také
pravda, že bez vazby na náboženství je dnes
už většina zdejší populace. A vést přesné
rozdíly mezi agnosticismem, indiferencí,
deklarovaným, či dokonce militantním
ateismem je nesnadné. Shrnout pokud možno nepředpojatě podobu ateismu zejména
v českém prostředí je proto užitečné. Ujal
se toho osvědčený autor s teologickým a sociologickým vzděláním Jan Jandourek. Je
znám i jako autor beletristický. Zdá se, že
s náboženskou tematikou se osobně potýká
a své zápasy přenesené ovšem do polohy
akademické serióznosti předává elegantním, lehkým stylem čtenářům.
Nejpopulárnější Jandourkovou tematicky blízkou publikací, která podle neoficiálních zpráv dosáhla nákladu mnoha desítek
tisíc výtisků, je knižní rozhovor s nestorem
českého náboženského a sociologického
uvažovaní o náboženství a ateismu Tomášem Halíkem. Církve, v níž kdysi působil,
se náš autor tematicky dotýká v žurnalisticky rychlé brožurce napsané k příležitosti
úmrtí papeže Jana Pavla II. pod názvem
Když papež odchází. Bez souvislosti s knihou, která právě vyšla, není ani jedenáct let
starý a stále aktuální Jandourkův překlad
spisu amerického myslitele nabízející náboženské (či spirituální) alternativy, Thomase
Moora. V češtině vyšla pod názvem Kniha
o duši s podtitulem Pohled hlubinné psychologie a spirituálních tradic na problémy
všedního života.
Vrátit se k ateismu jako tématu vyžaduje jistou odvahu. Podíváme-li se zeširoka
na knižní přítomnost této otázky, naskytne
se nám neutěšený pohled. Hustě u nás vycházely náročnější nebo populárnější knihy propagující ateismus údajně vědecký
od padesátých do osmdesátých let minulého století. Po takřečené revoluci z konce
roku 1989 chodí autoři kolem tohoto tématu po špičkách, jako by se obávali, že souhlasným nebo i neutrálním představením
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ateismu se vystaví podezření ze sympatií
k minulému diktátorskému režimu. Ateismu se v kapitolách či jen odstavcích svých
sociologických publikací lehce dotýkají
autoři jako Dušan Lužný, Zdeněk Nešpor
a David Václavík. Religionisté ho zaznamenávají, třídí a uvádějí do kulturních
souvislostí, ale nevyslovují konečné soudy.
Z teologů se mu systematicky s brilantním
přehledem a odstupem věnoval jen systematik z Evangelické teologické fakulty Jan
Štefan, a to jen v jedné studii v Teologické reflexi roku 1995. S nevídanou brutalitou však vstupuje ateismus do českého
intelektuálního prostoru ne jako téma, ale
jako prosazovaný osobní postoj v českém
překladu ateistického katechismu britského
biologa Richarda Dawkinse pod názvem
Boží blud. V brněnském CDK vyšel v reakci na to sborník příspěvků diskutujících
s Dawkinsem.
Jandourek si dodal odvahu, nechce samozřejmě ateismus doporučovat, ale nesedl
k počítači ani s cílem ateismus smést ze stolu. Je pro něj
sociálním a kulturním jevem,
určitým symptomem doby, ne
snad testovatelnou hypotézou
o chodu světa, ale určitě výrazem postojů, očekávání a přání
jednotlivců a skupin. Pohybuje
se s jistou lehkostí na rozmezí žánrů. O přehledovou monografii by se jednalo, kdyby
šlo o knihu většího rozsahu než 108 stránek. Lehký, místy, řekněme, publicistický
jazyk by nás mohl mást; je však spíše důsledkem autorovy literární potence. Kniha
by mohla sloužit jako stručný doplňující
studijní materiál k dílčímu religionistickému tématu. Brožurka má dokonce některé
vnější formální známky vědecké publikace, např. autor svá tvrzení pečlivě dokládá
odkazy na prameny, nevyslovuje libovolné, neověřitelné hypotézy, drží se, jak se
říká, při zemi.
Kniha začíná dvěma kapitolami, které
nejsou příliš organicky na sebe navázány.
První reaguje na statisticky zpracovaná
šetření o různých ukazatelích religiozity.
V jejím závěrečném skromném odstavečku
autor jen lehce naznačuje metodologické
pochybnosti nad těmito výzkumy, které je
však třeba vyslovit. Druhá z úvodních kapitol se dovolává filosofie a přináší kromě
ní i teologické úvahy o různých pojetích
víry, Boha, náboženství. Pak přichází historie, přesněji řečeno shrnutí známých historických faktů, pro něž nebylo třeba pod-

nikat přímou historickou práci s prameny.
Ukazuje se, že ateismus není záležitostí až
novověku a západní civilizace. Po letmém
přehledu až do osvícenství přichází podrobnější kapitoly o třech velkých osobnostech
novodobého ateismu (Feuerbach, Marx,
Freud s exkursem k Herbertu Spencerovi).
Jandourek proslavený pravicovými postoji překvapuje porozuměním pro Marxovo
pojetí náboženství a vyrovnaným hodnocením tohoto dříve přeceňovaného a dnes
přehlíženého a zatracovaného myslitele.
V dalších kapitolách umí odlišit ateismus
existencialistický (hodnocený někdy též
jako humanistický), který je závažným
a respektu hodným osobním rozhodnutím,
od nadiktovaného státního ateismu, pro které si Jandourek vybírá jako příklady Albánii, Čínu, Sovětský svaz a Československo
v komunistické éře. Pokud jde o Čínu, zasloužil by si více pozornosti současný obrat
čínských komunistů a státních
úřadů k oficiální podpoře náboženství. To je jistě nesnadné
interpretovat.
Téma ateismu se stalo příležitostí či záminkou k umístění kapitoly věnované fundamentalismu, který ve své
původní americké podobě je
mimo jiné ostřejší polemikou
s ateismem, než je běžná církevní diskuse s ním. Ateismus je jev, který
si zaslouží pozornost a respekt, ale - jak naznačuje už název knihy - Jandourek se připojuje k sociologům, kteří zejména po 11.
září 2001 začínají psát o postsekulárním
období. Jandourek vidí vzestup, ale i pád
moderního ateismu. Pád možná předjímá
předčasně, krizi ateismu konstatovat lze.
Nastává-li pak obroda náboženství, návrat
k jeho tradičním formám, nástup alternativ nebo rozšíření vše rozpouštějící skepse
a lhostejnosti, to nelze rozhodnout a nechce
to určit ani autor. Můžeme spolu s ním konstatovat: … náboženství žije. I ateismus
žije. Budou tu zřejmě ještě dlouho vedle
sebe (s. 101).
Vyústění knihy do banálního bonmotu
o ateistech, kteří se bojí, aby je Bůh nepotrestal, knize příliš neškodí. Jisté je, že
náboženství a ateismus můžeme vzít jako
jevy v lidské kultuře, které nemusí být mezi
sebou v osudovém boji na život a na smrt
a mohou se navzájem relativizovat a třeba
si i navzájem pomáhat.


Ivan O. Štampach
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Dawkins
obráceným
dalekohledem
Nad knihou: Jiří Hanuš a Jan Vybíral
(eds.), Dawkins pod mikroskopem. Diskuse nad knihou Richarda Dawkinse „Boží
blud“, CDK, 2010, 184 stran.
V posledních letech se o společenský rozruch stará kromě jiných i oxfordský biolog Richard Dawkins se svým militantně
ateistickým tažením. Jeho kniha Boží blud
(dále BB; orig. God Delusion, 2006) vyšla
i česky (Academia, 2009). Reakcí na ni je
sborník statí vydaný Centrem demokracie
a kultury v příležitostné řadě Quaestiones
quodlibetales. Následující řádky jsou spíše řadou poznámek k tématu než recenzí
sborníku, natož vlastního BB.
Jak známo, o vědeckých tématech se
píše na různých úrovních. Máme literaturu
primární – vědecké časopisy a monografie.
Pak o nich referující literaturu sekundární,
syntetizující a popularizující (tu nesmírně
rád čtu). A pak literaturu terciární, různé
kompilace a výcucy z výcuců a jejich recenze, zpravidla zcela překroucené a odtržené
od původních témat. Za něco takového jsem
považoval i dotyčný sborník, a proto se mi
do jeho čtení moc nechtělo. Nebylo by to
totiž v souvislosti s Dawkinsem poprvé. Ale
musím začít trochu zeširoka.
Dawkinsův význam
Jsem totiž zvyklý na roli Dawkinsova apologety. A zastávám se ho rád. Jeho popularizační knihy o evoluční biologii považuji
za to nejlepší, co tento žánr obnáší, máloco
dá člověku tak hluboký vhled do souvislostí našeho světa. Číst Dawkinse (a jeho
popularizátory, třeba Matta Ridleye nebo
Jana Zrzavého) není otrava, ale ohromný
intelektuální zážitek. Leč na poli přírodovědně-teologického dialogu se (alespoň
v Česku) Dawkinsem často šermovalo
na úplně jiné úrovni – právě na oné terciární, takže se člověk dozvěděl leda to, že
si Dawkins představuje geny jako myslící
(jinak by nemohly být sobecké) a že křesťanství je pro něj něco jako chřipkový virus.
Prostě – společným znakem našich milých
anti-dawkinsovců je to, že nikdy nečetli nic
od Dawkinse. Jinak by se nemohli ztrapňovat několika marginálními, ze souvislosti zcela vytrženými citáty ze Sobeckého
genu a přitom evidentní neznalostí, o čem
to vlastně je. Stejně tristní je to v přehle-
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dových pracích o „stavu dialogu teologie
a přírodních věd“.
Ovšem i mezi Dawkinsovými spisy je
třeba diferencovat. To základní, čím k evoluční biologii přispěl, je slavná „trilogie“
Sobecký gen (1976), Rozšířený fenotyp
(1982, do češtiny zatím nepřeložený, ale
z biologického hlediska nejpřínosnější)
a Slepý hodinář (1986). První dvě knihy
způsobily doslova revoluci v evoluční biologii. Spisy pozdější (Řeka z ráje, Výstup na horu nepravděpodobnosti, Příběh
předka aj.) jsou také nesmírně zajímavé,
leč v podstatě opakují základní teze a stále
více převažuje misijní až pastorační zřetel.
Články přírodovědně poučenějších
autorů sborníku nesou předznamenání, že
v Dawkinsově osobě máme co do činění
s významným vědcem, jehož „vyoranou
brázdu“ a trvalý vliv mu ostatní mohou
jen závidět (pročež ho mnozí nemají rádi).
Dawkins totiž ztělesňuje určitou
revoluci ve vědě, takže je na poli
evoluční biologie někdy prezentován jako druhá nejvýznamnější
osoba hned po Darwinovi. Je postavou syntetickou. Vlastně toho
mnoho sám nevybádal, staví
na teoriích vypracovaných jinými. Dokázal však udělat poslední rozhodující krok – spojit řadu
existujících a víceméně etablovaných teorií
z různých oblastí do jednoho nového pojmového a explanačního rámce. Uvědomil
si totiž, že darwinovská selekce (variabilita
a přirozený výběr) musí působit na úrovni
těch jednotek, které se dědí – přecházejí
do dalších generací. Co se to vlastně dědí
(jak funguje dědičnost), Darwin vůbec netušil, nemohl. Pro Darwina byl předmětem
přirozeného výběru prostě jedinec a jeho
vlastnosti. Až neodarwinistická syntéza
třicátých let pracovala s Mendelovým objevem, že (některé) vlastnosti se dědí nezávisle na jiných; odtud pojem jednotek
dědičnosti – genů. V 50., 60. a 70. letech
představy zásadně ovlivnil objev nosiče dědičné informace – DNA, dále objasnění mitotického a meiotického buněčného dělení,
genetické rekombinace, nekódující DNA
a jiných genetických zajímavostí a pak především práce o chování organismů (neboli
„behaviorální ekologie“). Tyto práce se zabývaly otázkami, jak chování jedinců a jejich vzájemné interakce ovlivňují úspěšnost
v přírodním výběru – a to na úrovni nejen
jedinců, ale také dílčích znaků chování
a v kontextu populací, ve kterých se nějaký
pozorovatelný (fenotypový) znak (určený

nějakým stále poněkud mysteriózním „genem“) projevuje.
Právě úvahy o vztahu projevovaných
znaků (fenotypu), jejich dědičného kódování (genotypu) a evoluční úspěšnosti
vedly Dawkinse k objevu (v podstatě téměř banálnímu), že chceme-li přirozenému
výběru porozumět, musíme se na něj dívat
z hlediska toho, co je vybíráno, tedy jednotek dědičné informace – genů, přesněji
řečeno jejich vzájemně odlišných, „konkurenčních“ variant – alel. Otázka pak nezní
„Jak dotyčný znak (varianta genu) prospívá
celkové zdatnosti a reprodukční úspěšnosti
(fitness) organismu?“, nýbrž „Jak dotyčný
znak prospívá reprodukční úspěšnosti svého genu?“ Což je na první pohled totéž, ale
není to vždy totéž. Leckdy se totiž organismy chovají podivně, přímo sebevražedně (např. u sociálního hmyzu nebo u parazitů v určitém typu hostitelů) či „nevysvětlitelně“ altruisticky, prostě jinak,
než by se chovat měly v zájmu
své úspěšné reprodukce. Nebo
nesou znak, který je evidentně
poškozuje a ztěžuje jim přežití
(učebnicovým příkladem je paví
ocas). Při bližší analýze se zpravidla ukáže, že takové chování je
sice nevýhodné pro organismus,
ale výhodné pro gen tohoto chování (znaku). V tomto smyslu – z hlediska
schopnosti vysvětlovat jinak nevysvětlitelná pozorování – je „perspektiva sobeckého
genu“ dlouhodobě nesmírně úspěšná.
Tento přesun pozornosti od jedince
ke genu je poněkud krypticky vyjádřen
názvem Dawkinsovy nejslavnější knihy
Sobecký gen. Název se stal oblíbeným
terčem pro ty odpůrce, kteří knihu nečetli
nebo z ní nic nepochopili. Samozřejmě jde
o metaforu a Dawkins to do omrzení zdůrazňuje. Sobeckostí se prostě míní „snaha“
o úspěšné rozšíření genu – alely mezi ostatními alelami. A tuto „snahu“ samozřejmě
neuskutečňuje sám neživý gen, ale přírodní
výběr. Také se Dawkinsovi podsouvá, že
jde o obhajobu morálního sobectví. Nemůže být hloupější námitky. Značná část jeho
úvah se soustřeďuje právě na problém, jak
„sobecké zájmy genů“ ve skutečnosti často
přirozeně vedou k nesobeckému, altruistickému chování organismů. Chcete-li porozumět tomu, proč mezi lidmi i mezi zvířaty
funguje skupinová spolupráce, důvěra, láskyplné city, sebeobětování pro dobro skupiny atd., nečtěte učebnice etiky, sáhněte
raději po Sobeckém genu nebo ještě lépe
po Ridleyho Původu ctnosti!
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Dawkinsovi se podařilo logicky propojit teorie jiných autorů (G. C. Williamse,
W. D. Hamiltona, J. Maynarda-Smithe aj.),
např. teorie příbuzenského výběru, pohlavního výběru či práce o teorii her a evoluci
„altruistického chování“. V tomto ohledu
se přímo vnucuje analogie s dílem Alberta
Einsteina, jehož speciální teorie relativity
je také objevem toho typu, že stávající,
vzájemně rozporné objevy a teorie z různých oblastí do sebe začnou zapadat, pokud
se zvolí zcela nový pojmový rámec a explanační perspektiva.
Dawkinsův blud
Bohužel – jak píše ve sborníku J. Zrzavý – Dawkins se na stará kolena zbláznil
a umínil si, že své dílo završí tím, že uvede
do života společenské hnutí, nové ateistické
náboženství. Ve sborníku je snesena řada
argumentů, proč jeho hnutí náboženskou
definici, alespoň ze sociologického hlediska, splňuje. Docela podle letitého českého
aforismu „Ateistická výchova – ať nám ji
Pánbůh zachová!“. A používá k tomu obvyklé prostředky – od transparentů na autobusech hlásajících, že Bůh není, přes mediální kampaně po psaní knih. BB je jakýmsi
souhrnem jeho boje proti náboženství. Nemám důvod nevěřit, že argumentace BB je
na mnoha místech pokleslá, jednostranná,
ignorantská až hloupá. Naštěstí to nemusím
sám ověřovat – píšu přece recenzi recenzí,
terciární literaturu, že?
Připadá mi poněkud „bulvární“ zabývat
se z Dawkinse právě Božím bludem. Je to,
jako když se Blesk pídí po celebritách – ne
proto, čím se proslavily, ale kdy se někdo
opil na večírku. Dawkinsovo ateistické tažení a kniha BB má v kontextu jeho celoživotního díla takové „bulvární“ postavení.
Ale vehemence onoho tažení proti náboženství bohužel nedovoluje BB taktně pominout. Proto je zde recenzovaný sborník.

Knížka Dawkins pod mikroskopem
Titul sborníku mírně zavádí. To, co je komentováno, není sám Dawkins, ale primárně jeho nejspornější kniha. A není pod
žádným mikroskopem, spíš to je obrácený dalekohled, ve kterém je vidět pouze
kousek mlhy, kterou sám kolem sebe šíří.
Všichni autoři se shodují: BB by sami nečetli, kdyby nebyli vyzváni o tom něco
napsat. Komentovat BB není prostě žádná
radost, ale trapná a nepříjemná povinnost.
Navzdory počátečním obavám je
můj dojem ze sborníku docela příjemný.
Řada autorů má dobrou snahu porozumět
Dawkinsově motivaci a vyvodit z konfrontace aspoň nějaký pozitivní stimul. V polemice s jeho primitivními útoky lze těžko
očekávat nějaké objevné poznatky. Tím
spíš zaslouží ocenění, že (někteří) autoři
vzali výzvu vážně a vedle samozřejmých
poukazů na nedostatečnost Dawkinsovy
argumentace formulovali dosti zásadní
úvahy. Ne novoty – ale věci, které stojí
za to připomínat.
Nuže – alespoň krátký přehled, co lze
ve sborníku nalézt. Je členěn do tří částí,
které obsahují komentáře z hlediska filosofie, přírodovědy a teologie.

Filosofické komentáře
Petr Dvořák přezkoumává z logického
hlediska Dawkinsovu argumentaci pro boží
neexistenci (resp. extrémní nepravděpodobnost existence) a jeho polemiku s klasickými argumenty ve prospěch boží existence. Shledává je vágními a zavádějícími.
Pavel Floss se věnuje speciálně
Dawkinsově polemice s „důkazy“ boží
existence Anselma z Canterbury a Tomáše Akvinského. Článek stojí za přečtení
už proto, že vyvrací a upřesňuje obvyklá
nepochopení a klišé, která se k dotyčným
„důkazům“ váží.
Václav Umlauf nepředstírá mnoho vážnosti a ironicky interpretuje
Dawkinsovu soteriologii vědy, rozumu a evoluce jako
gnostickou cestu
duše do (vědeckého) nebe.
Článek Vladimíra Havlíka
se od téměř všech
ostatních příspěvků se diametrálně
liší – je nadšenou
Ateistická kampaň a vandalská odpověď na ni.
Dawkinsovou ob-

126

hajobou. Vidí Dawkinsovo celoživotní usilování jako nerozpornou snahu o kritický
(tj. vědecký) přístup k veškeré skutečnosti,
i když se sama deklaruje jako „duchovní“
a vědecky nezkoumatelná. Dawkinse by
jistě potěšilo Havlíkovo ocenění pojmu univerzálního replikátoru, který může osvětlit mnohé zákonitosti v evoluci biologické
(v podobě genů) i třeba kulturní (v podobě
memů – idejí schopných úspěšného šíření
v kulturním procesu, v tradici). Meritum
Havlíkova článku – Dawkinsův přínos
k deantropocentrizaci světa – je pro pochopení Dawkinse klíčové.
Přírodovědné komentáře
Přírodovědné komentáře otvírá článek
Jiřího Váchy – ovšem článek z celého
sborníku nejvýrazněji filosofický. I jemu
jde o zhodnocení celého Dawkinsova
díla, jehož je BB vyústěním. A nenechává
na Dawkinsovi nit suchou, z vágně filosofických výšin se proti Dawkinsovi zastává
i kreacionismu, filosofickým rozborem je
jako naivní usvědčena celá sociobiologie
atd. Řada formulací naznačuje, že Vácha
Sobecký gen nepochopil či (nejspíš) cílevědomě pochopit nechtěl.
Jan Bednář se zabývá otázkou, jaké
otázky týkající se Boha či evoluce lze (nebo
nelze) vědecky klást a jaká domyšlení cíle
a smyslu evoluce se nabízejí v ateistickém
či teistickém rámci (Teilhardův vliv nelze
nevidět). Shledává v BB i otázky pro věřící závažné a znepokojivé. Poukazuje na to,
že Dawkins v boji proti náboženství jako
zdroji extremismu a totalitarismu zakládá
novou pseudonáboženskou ideologii, která
má k týmž koncům poněkud našlápnuto.
Stať Tomáše Hříbka je také víceméně
filosofického typu a je tou druhou, která
se Dawkinse výrazně zastává – alespoň
ve dvou souvislostech: Především kritizuje dva doslovy připojené k českému vydání BB, jejichž posláním je knihu zatratit
a jejího autora přímo dehonestovat (pro
případ, že by si to hloupý čtenář nedokázal
přebrat sám). A zadruhé obhajuje centrální
tezi BB – argument Boží nepravděpodobnosti – jako legitimní ve svých vlastních
pojmových souřadnicích.
Poslední v přírodovědném bloku je článek jediného evolučního biologa – profesionála Jana Zrzavého, známého Dawkinsova popularizátora v českém prostředí.
Z toho ovšem neplyne, že by šlo o obhajobu
BB. Zrzavý neskrývá znechucení, za vše
mluví titul „Dawkins se nám zbláznil“. Jeho
odpor vychází z předpokladu: Mezi „příro-
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r e c e n z e
dovědci“ a „duchovědci“ (zejména teology)
se víceméně podařilo dospět ke koexistenci
založené na vzájemném respektování předmětů zájmu a metod práce a – po letech
ideologických šarvátek – k minimalizaci
nekompetentních snah o „zglajchšaltování“ všeho poznání podle jedné šablony.
Spíš se rýsuje shoda proti fundamentalismům a simplifikacím na obou stranách. BB
představuje rehabilitaci takového glajchšaltovacího fundamentalismu na straně náboženské i vědecké.
Teologické komentáře
Tomáš Machula se snaží Dawkinsovi čelit
jednak řadou poznámek o stvořitelských
pasážích knihy Genesis, typologií vztahů
přírodních věd a teologie, ale hlavně zdůrazněním rozdílu mezi vírou (kterou mechanismus stvoření světa nezajímá) a teologií, která se s ním – jakožto kritická reflexe
– musí (podle Machuly) vyrovnávat stejně
jako každý jiný teoretický rámec. A že se
úspěšně vyrovnává, dokládá Machula kromě jiného i na proměně vztahu k evoluci
v oficiálních deklaracích Vatikánu. Osobně
pochybuji, že by Dawkins tuto argumentaci
ocenil, sám ji považuji za naprosto scestnou, ale to je jiné téma.
Nejvážněji vzal Dawkinsovu výzvu
Jan Roskovec. Vytýká Dawkinsovi trik
ve výběru oponentů: „Zatímco za vědu nechává promlouvat uznávané odborníky ...
náboženství v jeho podání zastupují hlasy
posbírané z internetu či z různých pamfletů ... které mi jako křesťanovi nejsou o nic
bližší než ateistovi Dawkinsovi ... Z autorů,
které ve svém oboru považuji za autority
já, jsem v seznamu literatury nenašel ani
jednoho.“ Oponuje Dawkinsově tvrzení,
že fundamentalisté mají automaticky víru
čistší a autentičtější než ti, kdo o ní kriticky přemýšlejí. Dále poukazuje na to, že
Dawkinsův pojem Boha je umělým konstruktem, který je podsouván veškerému
náboženství bez rozlišení. Naproti tomu
ukazuje, jak je chápání Boha a jeho vztahu ke světu a člověku předmětem zápasu
nejen mezi náboženskými tradicemi, ale
i uvnitř tradic a jejich směrodatných textů.
Zabývá se i několika Dawkinsovými anachronickými simplifikacemi ohledně Bible, historicity evangelijních údajů a vzniku
novozákonních textů. Pojednává i o problému odvozování morálky z biblických
textů, s nímž Dawkins rád operuje. Naráží
na Dawkinsův požadavek, aby byla Bible
čtena fundamentalisticky, to jest nekriticky doslovně. Nakonec se zabývá Dawkin-
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Poslední a nejkratší
sovou naivní představou
příspěvek
Petra Koláo spřízněnosti ateismu
ře
oceňuje
Dawkinsův
s humanismem.
boj
s
fundamentalismem
Ivan Štampach jako
– v tom vidí Dawkinse
religionista poukazuje
jako spojence. Zdůrazňuna to, jak úzký výsek ze
je nutnost lépe porozumět
širokého spektra nábonesnadným biblickým
ženství si Dawkins vymístům – nejen stvoření,
bírá ke své polemice – je
ale i různým krutostem,
ochoten registrovat pouze
na které Dawkins rád
náboženství „nekrofilní
poukazuje. Obecně je
a autoritativní“ vyznačujípro porozumění – místo
cí se násilím, fanatismem
Dawkinsova požadavku
a fundamentalismem. Čili
zatajování a zakazování
(jak konstatují i jiní autoři
Richard
Dawkins
(*1941).
náboženství.
sborníku) právě tím, co
je nepřijatelné i naprosté
většině věřících všech náboženství. Čímž Co se Dawkinsovi zvrtlo
se (vyvozuje Štampach) Dawkins stává Sborník určitě stojí za přečtení. Nenabyl
spojencem náboženství v boji za očištění jsem z něj jednoznačného dojmu, zda stovíry od předsudků a pověr. Dále rozebírá jí za čtení i BB. Takže dělám přesně to,
vznik a podoby evropského humanismu co jsem kritizoval na začátku – odsuzuji
od 15. do 20. stol., jeho spojení s ateismem Dawkinsovu knihu na základě nepřímých,
a rozvíjí představu náboženství očištěného nikoliv nezaujatých referencí. Musím to
kompenzovat závěrečnou poznámkou.
od představy „tyranského Boha“.
Všichni autoři se shodují: Dawkins si
Pavel Javornický diskutuje otázku,
úkol
zjednodušuje tím, že za jediné a auzda nacistické a komunistické zločiny byly
tentické
křesťanství považuje (americký)
páchány ve jménu ateismu, a otázky násilevangelikální
fundamentalismus, jehož
ných zásahů do výchovy dětí – v kterýchžto
znakem
je
kreacionismus.
Ovšem – než ho
otázkách je argumentace BB podle všeho
(Dawkinse)
za
to
po
právu
odsoudíme,
muobzvlášť nehorázná. Následuje tvrzení, že
síme
si
uvědomit,
kdy
přicházel
Dawkins
Dawkins buduje náboženství, kde je uctíván přírodní výběr. Ne, že by této interpre- jako prorok neodarwinismu a genocenttaci Dawkins nenahrával. Leč Javornický rické syntézy do kontaktu s náboženstvím.
rychle odkrývá karty a argumentuje krea- Evoluční biologie je náboženským tématem
cionistickým klišé (netvůrčí slepota přírod- právě jen pro kreacionisty – ale o to urputního výběru proti plánu inteligentního kon- něji. Od nich byl po dlouhá desetiletí prostruktéra). Následuje celkem prvoplánová následován a (podle zvyku drsně) napadán.
apologie přínosu křesťanství a morálky bib- Nelze se úplně divit, že si nechal boj vnutit
lických textů. V závěru se věnuje tomu, jak a nakonec se s tímto bojem identifikoval.
se „pravda víry a pravda vědy nevylučují“ Jeho ateistická aktivita je lidsky pochopi(čímž ovšem symptomaticky míní: jak se telná jako vyřizování celoživotních účtů
podporují). Stvoření a velký třesk jsou Ja- s kreacionisty. Pak ovšem pro něho ostatní
vornickému totéž. Roli „teorie mitochond- (tzv. „liberální“) křesťanské proudy nejsou
riální Evy“ zjevně nepochopil... Javornický partnery do souboje. Štvou ho, protože mu
se jako jediný nechává vyprovokovat tak, jeho vendettu kazí. Proto jimi okázale pohrdá. Je to pochopitelné. Kdo se vydá do svaté
jak by si asi Dawkins přál.
Naproti tomu jiný velký evangelikál války, chce se vidět jako rytíře v plné zbroDan Drápal se vyrovnává s BB s nadhle- ji, nechce být za Dona Quijota bojujícího
dem. Přiznává Dawkinsovi právo „uchopo- s větrnými mlýny.
Nějak se to Dawkinsovi zvrtlo. Stavat svět takovým myšlenkovým konstruklo
se
mu to, co mnohým jiným před ním
tem“, který mu vyhovuje. Chybí mu však
i
po
něm:
to, proti čemu bojoval, se mu
u Dawkinse schopnost poznat podmíněnost
(nerefl
ektovaně?)
vrátilo zadními vrátky,
vlastních předpokladů. Připojuje pozorutakže
činí
přesně
to,
proti čemu se sám dohodnou kapitolu o vyslyšené modlitbě –
mnívá
bojovat.
Ale
to
je dosti typická věc...
a o její principiální (ne)průkaznosti podle
předporozumění zainteresovaných. Pak
Dokončení recenze na další straně
hodnotí Dawkinsovu argumentaci a vytýká
dole v rámečku.
mu nepoctivost a nedostatek velkorysosti.
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d o p i s y
Dobrý den,
vážená redakce časopisu Dingir,
děkuji Vám za velmi dobrý a čtivý časopis.
Vysokoškolský učitel na filosofické fakultě a teolog Vladimír Šiler ve svém článku "Mýtus akademické svobody" (Dingir
2/2010, s. 56) napsal toto: „A máme akademickou svobodu? Podívejme se jen, kde
je co tabuizováno, difamováno, inkvizičně
pronásledováno. (...) Medikům je ’nedoporučeno‘, aby asistovali při výstavě Bodies.“

Ostře nesouhlasím s tímto příkladem,
který je navíc uveden na prvním místě. Prosím Vás o zveřejnění tohoto oficiálního Prohlášení rektora Univerzity Karlovy z roku
2007, které pan Šiler považuje za omezení
akademických svobod (nebo snad za pronásledování mediků?).
S pozdravem
Tomáš Kotrlý

UK se nepodílí na organizování ani produkčním zajištění výstavy Bodies
Prohlášení rektora Univerzity Karlovy v Praze
Ad „BODIES... THE EXHIBITION“
9/5/2007
Univerzita Karlova sděluje touto cestou veřejnosti, že se v žádném případě nepodílí
na organizování a produkčním zajištění výstavy Bodies, která se v současné době koná
v Praze. UK tedy není partnerem výstavy a případná účast mediků-studentů vychází z jejich osobního rozhodnutí a není ani povinnou ani nepovinnou součástí výuky či studia.
Rektor UK Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. nemůže v rámci akademických svobod bránit studentům v těchto jejich soukromých aktivitách, doporučuje však, aby svou
účast na tomto projektu zásadně zvážili.
Rektor UK konzultoval danou věc s děkany lékařských fakult a předními profesory
anatomie a ztotožňuje se s jejich stanoviskem, že výstava je neetická, pravděpodobně
porušuje právní předpisy ČR a v žádném případě se neslučuje s principy, na kterých
je moderní výuka všeobecného lékařství probíhající na UK založena.
Zdroj: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-3920.html

Dokončení z předchozích stran.
Stojí za to podívat se na Dawkinsův
boj trochu z nadhledu, povznést se nad
jeho zaťatost a vidět boj fundamentalistů
proti „sobeckým genům“, sociobiologii,
darwinismu a evoluci obecně v širších
souvislostech. Dawkinsův ateismus je totiž
pervertovaným, ad absurdum dovedeným
bojem proti fundamentalismům všeho druhu – a to je fronta, na které také stojíme
a „bojujeme“, i když nám to příliš iniciativní generál (jak už to bývá) kazí a komplikuje. To rozpoznali jen někteří z autorů
sborníku, nutno jmenovat I. Štampacha,
J. Zrzavého a P. Koláře.
Ale pojďme ještě o krok dál. Kreacionismus na jedné straně a „vědecký“ ateismus (ať již marx-leninský či dawkinsovský) na druhé jsou totiž zcela analogické
jevy, liší se jen směrem působení. Shodují
se ve svém primitivismu a jsou založené
na identickém omylu – že věda a náboženství jsou podniky téhož typu a jejich společným cílem (ve kterém si konkurují) je
vysvětlení struktur pozorovatelného světa.
Víra je prostě degradována na alternativ-
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ní vědeckou teorii – což vede recipročně
ke karikatuře vědy jako pokleslého náboženství se všemi odpudivými projevy.
Co si tedy počít s Božím bludem? Celkem nic. Ponechme Dawkinsovi a jeho
Brights, ať čmárají po londýnských autobusech a hrají svůj hlas v polyfonii (či spíše v postmoderním pralesním skřehotání)
jiných jurodivých sekt. Však jsme na to
zvyklí a ono je to snad časem přestane bavit. O tom víme ze stránek Dingiru svoje...


Jan Moravec
Více o evoluční biologii, genetice, sociobiologii
(vykřičníkem označuji zásadní publikace):
Dawkins, R.: Sobecký gen, Mladá fronta, 1998 (!)
Dawkins, R.: Slepý hodinář, Paseka, 2002 (!)
Dawkins, R.: Řeka z ráje, Archa Bratislava, 1996
Dawkins, R.: Příběh předka, Academia, 2008
Flegr, J.: Zamrzlá evoluce, Academia, 2007 (!)
Ridley, M.: Červená královna, Mladá fronta, 1999 (!)
Ridley, M.: Původ ctnosti, Portál, 2000 (!)
Ridley, M.: Genom, Portál, 2001
Zrzavý, J., Storch, D., Mihulka, S.: Jak se dělá evoluce,
Paseka, 2004 (!)
Zrzavý, J.: Proč se lidé zabíjejí, Triton, 2004
RNDr. Jan Moravec vystudoval astronomii na Matematicko-fyzikální fakultě UK, působí jako správce počítačové sítě Evangelické teologické fakulty UK. Sleduje různá přírodovědná témata a pokusy o propojování přírodovědy s teologií. Viz též http://www.etf.cuni.cz/moravec.

Dobrý den,
se zájmem jsem si přečetla debatu v letošním prvním čísle ohledně používání termínu islamofobie a nedá mi to, abych nepřipojila pár poznámek: Pokud pan Remeš trvá
na zařazení tohoto pojmu do mezinárodní
klasifikace nemocí jakožto na určité legitimizaci, je nutné ověřit, zda se tam nachází
i např. xenofobie. Jestli ne, bylo by třeba
tento pojem z odborných publikací vyřadit. Co se týče navrhovaného zástupného
pojmu islamoskeptismus, ten předpokládá
racionální důvody ke skepsi, kdežto islamofobie vyjadřuje spíše iracionální strach,
a proto, myslím, popisovaný jev vystihuje
lépe. Obavy z islámu, které můžeme pozorovat, mají blíže k fobii než ke skepticismu.
Děkuji za zajímavou debatu, jen tak dál.
S pozdravem
Elena Imider
Poznámka redakce
Článek s názvem „Pojem ’islamofobie‘ ve vědeckém diskurzu“ je připraven do některého z dalších čísel časopisu Dingir.
V rozhovoru na toto téma tedy budeme pokračovat.
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PŘÍSAHA
Soudruzi!
My komunisté jsme lidé zvláštního ražení. Jsme ukováni ze zvláštní látky.
Jsme ti, kdož tvoří armádu velikého proletářského stratéga, armádu soudruha
Lenina. Není nic vyššího než čest patřit k této armádě. Není větší cti, než být
členem strany, jejímž zakladatelem a vůdcem je soudruh Lenin. Ne každý
může být členem takové strany. Ne každý může vydržet protivenství a bouře,
spojené s členstvím v takové straně. Synové dělnické třídy, synové nouze
a boje, synové neuvěřitelných strádání a úsilí – ti mají být především členy
takové strany. Právě proto se strana leninců, strana komunistů, nazývá zároveň
stranou dělnické třídy.
Soudruh Lenin, odcházeje od nás, kladl nám na srdce, abychom si vysoce vážili a střehli v čistotě veliké
jméno člena strany. Přísaháme Ti, soudruhu Lenine, že se ctí splníme tento Tvůj odkaz!
Dvacet pět let vychovával soudruh Lenin naši stranu a vychovával ji v nejpevnější a nejzocelenější dělnickou
stranu na světě. (...) V krutých bojích ukovala naše strana jednotu a semknutost svých řad. Jednotou
a semknutostí dosáhla vítězství nad nepřáteli dělnické třídy.
Soudruh Lenin, odcházeje od nás, kladl nám na srdce, abychom střehli jednotu naší strany jako oko v hlavě.
Přísaháme Ti, soudruhu Lenine, že se ctí splníme i tento Tvůj odkaz!
Těžký a nesnesitelný byl úděl dělnické třídy. Mučivé a těžké bylo strádání pracujících. (...) Leninova velikost
tkví především v tom, že (...) naděje na spásu není ztracena, že (...) pracující sami mohou nastolit království
práce, které je třeba vytvořit na zemi a nikoli na nebi. (...) Tím se také vysvětluje skutečnost, že Leninovo
jméno se stalo nejoblíbenějším jménem mezi pracujícími a vykořisťovanými masami.
Soudruh Lenin, odcházeje od nás, kladl nám na srdce, abychom střehli a upevňovali diktaturu proletariátu.
Přísaháme Ti, soudruhu Lenine, že nebudeme šetřit svých sil, abychom se ctí splnili i tento Tvůj odkaz!
Diktatura proletariátu byla vytvořena v naší zemi na základě svazku dělníků a rolníků. (...) Víte dobře, že
nikdo neprosazoval tyto cíle tak houževnatě jako soudruh Lenin.
Soudruh Lenin, odcházeje od nás, kladl nám na srdce, abychom všemi silami upevňovali svazek dělníků
a rolníků. Přísaháme Ti, soudruhu Lenine, že se ctí splníme i tento Tvůj odkaz!
Druhým základem republiky Sovětů je svazek pracujícího lidu národů naší země. (...) Proto k nám soudruh
Lenin stále mluvil o nutnosti dobrovolného svazku národů naší země, o nutnosti jejich bratrské spolupráce
v rámci Svazu republik.
Soudruh Lenin, odcházeje od nás, kladl nám na srdce, abychom upevňovali a rozšiřovali Svaz republik.
Přísaháme Ti, soudruhu Lenine, že se ctí splníme i tento Tvůj odkaz!
Třetím základem diktatury proletariátu je naše Rudá armáda, naše Rudé loďstvo. (...) Lenin měl pravdu jako
vždy. (...) Proto také on, nejgeniálnější z geniálních vůdců proletariátu, položil ihned po nastolení proletářské
diktatury základ k Internacionále dělníků. (...)
Soudruh Lenin, odcházeje od nás, kladl nám na srdce, abychom byli věrni zásadám Komunistické
internacionály. Přísaháme Ti, soudruhu Lenine, že nebudeme šetřit svých životů, abychom zpevňovali
a rozšiřovali svazek pracujících celého světa – Komunistickou internacionálu!
Stalinův projev k Leninově smrti na II. všesvazovém sjezdu sovětů 26. ledna 1924

