PROÈ DINGIR
Nìkteré starovìké jazyky mìly zajímavý zvyk,
který spoèíval v tom, e do psaného textu vkládaly tzv. ideogramy. Byly to znaèky, které pøedjímaly vlastnosti následného slova. A tak se napø. v klínopisných textech vkládal pøed kadou vìc ze døeva (napø.
strom, ale i stùl nebo idli) znak pro døevo. Pøed rybníky,
øeky apod. se vkládal znak pro vodu atd. Podobnì existoval i zvlátní znak, který se musel napsat pøed jméno
jakékoli boské bytosti nebo boha. Této znaèce, upozoròující na boskost toho, co bude následovat, se vìtinou øíká
podle starého sumerského oznaèení pro boha DINGIR.
Toto slovo je pak zároveò i pravdìpodobnì vùbec nejstarím oznaèením pro boskou bytost, jaké známe.
Zajímavé je, e klínový znak, který se jako
oznaèení DINGIR pouívá, je ve skuteènosti
obrázkem hvìzdy, která pøedstavuje smìr, k nìmu èlovìk hledí a k nìmu se upíná. Znak DINGIR se
tak mùe pro nás stát symbolem jistì nezanedbatelného
rozmìru lidství, èlovìka, který hledá nìco, co ho pøesahuje, na èem se mùe orientovat a k èemu mùe smìøovat. Tato lidská touha nachází nejrozmanitìjí podoby
v nejrùznìjích kulturách a sociálních skupinách. A tak
i v naí souèasné spoleènosti se setkáváme s desítkami
nejrùznìjích náboenských skupin, je jsou výrazem tohoto rozmìru èlovìka.
Zámìrem naeho èasopisu je pozornì sledovat
a zkoumat tuto souèasnou náboenskou scénu.
Východiskem naí práce jsou principy a metody vìdy o náboenství, religionistiky. Nesnaíme se tedy
náboenská hnutí hodnotit nebo kritizovat, chceme je podrobnì monitorovat, popisovat a adekvátnì jim rozumìt
z hlediska pøíèin a souvislostí jejich vzniku a vývoje. Budeme se tedy vìcnì tázat, kdo nebo co je DINGIRem tìch,
kdo se k tìmto hnutím hlásí, jak právì jejich DINGIR
ovlivòuje jejich ivot a jaké formy jejich cesta za tímto
cílem nabývá. Èasopis DINGIR by tak mìl pomoci odbornì zkoumat a mapovat oblast, která je od pradávna
neodmyslitelnou souèástí ivota lidstva, a pøesto zùstává
pro mnohé nezmapovanou a nepøehlednou krajinou.
redakce

RECENZNÍ
ØÍZENÍ

Ammar al-Hakím, zástupce vùdce Nejvyí islámské rady Iráku a jeden
z hostù praské konference Fórum 2000 navtívil na pozvání profesora Tomáe Halíka øímskokatolický studentský kostel Nejsvìtìjího Salvátora a zúèastnil se zde bohosluby spolu se svým doprovodem. Po té krátce promluvil
a zodpovìdìl nìkolik dotazù. Podle prof. Halíka to bylo vùbec poprvé, co
v naí zemi vrcholný pøedstavitel islámu (v tomto pøípadì iítského) navtívil
køesanský kostel.
Foto: Adam Fier.

Relativnì velmi úspìné mariánské hnutí Èeskomoravská Fatima pøedstavil
na semináøi Spoleènosti pro studium sekt a nových náboenských smìrù
dne 6. listopadu 2008 P. Mgr. Pavel Dokládal, faráø v Koclíøovì a prezident
Fatimského apotolátu v ÈR.
Foto: archiv.

Dingir se jako religionistický èasopis vìnuje pøedevím
souèasné náboenské scénì. Kromì doprovodných textù dokumentujících rùzné náboenské postoje a zpráv obsahuje
kadé èíslo odborné èlánky (je na nì upozornìno dole na
stránce), které podléhají recenznímu øízení. Na kadý èlánek
vypracovávají dva písemné posudky akademiètí pracovníci,
èlenové redakèní rady nebo její spolupracovníci. U tìchto
èlánkù se posuzuje soulad s bibliografickou normou, jazyková úroveò textu, spolehlivost informací a vìdecký pøínos pøi
jejich interpretaci. Dingir je jediným odborným èasopisem,
který se systematicky vìnuje souèasné religiozitì.
Na obálce je fotografie Pavlíny Brzákové. Pøipomíná nám, e kadý amanský plá a èepice jsou
originál. Pøedstavují vnitøní amanùv svìt s jeho
ochrannými duchy pomocníky.

"$

Pozoruhodnì ivé a dialogické spoleèenství se vytvoøilo na semináøi Spoleènosti pro studium sekt 23. øíjna 2008. Tvoøili ho hojnì zastoupení èetí rastafariáni a návtìvníci semináøe, který byl na rastafariánství soustøedìn.
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AMANSTVÍ V DINGIRU
Zdenìk Vojtíek
Setkávání duchovních tradic není v lidské historii nièím výjimeèným. Ale
poèet podnìtù, jim je dnení západní èlovìk pøi svém duchovním tázání
vystaven, pøece jen mimoøádný je. Není divu, kdy je v této mnohosti hledáno
to, co je na poèátku vech duchovních tradic a co je jejich jakousi spoleènou
podstatou. Souèasná obliba amanství je patrnì nejlépe vysvìtlitelná únavou
z mnohosti rùzných tradic a snahou sestoupit kamsi za nì, a k samým duchovním koøenùm lidstva.
V tomto èísle èasopisu Dingir ponecháváme otevøenou otázku, zda tento
pokus o smìøování k duchovní podstatì má se amanstvím archaických etnik
spoleèného o mnoho více ne jen jméno. Ivan tampach v úvodním èlánku
tématu klade vedle sebe jevy, zaøazované do antropologické a religionistické
kategorie amanismu, i jevy, èasto oznaèované jako neoamanismus (nebo
snad ménì astnì jako novoamanismus). O amanismu i neoamanismu
hovoøí také úèastníci rozhovorù (tentokrát jsou v Dingiru rozhovory dva):
Pavlína Brzáková a Piers Vitebsky. Pøi hledání toho, co amanismus a neoamanismus spojuje, bychom kadopádnì byli úspìnìjí v oblasti duevního
proívání ne pøi srovnávání spoleèenského kontextu. Prùvodcem v prvnì
jmenované oblasti je nám zde Pavel Duek ve svém èlánku Cesty k transu. Tento èlánek èasopis otvírá a pøedjímá jeho téma.
Pùvodní etnika reprezentuje
mezi dalími èlánky naeho tématu studie Lívie avelkové o amerických indiánech. Naopak novodobé západní amanství si nelze
pøedstavit bez spisovatele Carlose
Castanedy, o nìm obdivnì i kriticky referuje Petr Turecký. Nechceme se nad selháváním tohoto
spisovatele pohorovat, protoe
selhávání v roli duchovních vùdcù
zajisté není omezeno jen na neoamanismus. Proto se ani nezabýváme pøípadem jiného selhání, tentokrát v èeských pomìrech: roku 2001 se tìce otrávilo 32 úèastníkù semináøe s èeským (neo-)amanem Petrem Chobotem po poití èaje, jen jim mìl
poskytnout mimoøádné spirituální proitky. Ostatnì - pokud mùeme soudit
z kusých zpráv - vìtina tìch, je Petr Chobot ohrozil na ivotì, ho nestíhá
velkými výèitkami.
Lidé ze skupiny Petra Chobota
se pohybovali v prostøedí hnutí
Nového vìku, v jeho rámci se neoamanismus rozvíjí. Na tuto souvislost jasnì ukazuje èlánek Vojtìcha Tutra o aktivitách na jihoèeském statku pod vedením dalího
amana, Miroslava Kapara. I toto
duchovní centrum ve Skøidlech nás
pøesvìdèuje, e amanství je v západních spoleènostech na pøelomu
Vechny ilustraèní grafiky na této
20. a 21. století nepøehlédnutelným
stránce odkazují ke kultuøe Eskymákù a jsou pøevzaty z knihy Mnislan
jevem.
va Zeleného-Atapany Malá encyklopedie amanismu (Libri, 2007). Jedná se o amanskou masku aljaských Eskymákù (vpravo nahoøe),
døevoøezbu amana (výe) a ducha
karibú v litografii (dole).
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PhDr. Zdenìk Vojtíek, Th. D., (*1963) je odborným asistentem na Husitské teologické
fakultì UK a éfredaktorem èasopisu Dingir.
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Techniky extáze v amanismu a jejich paralely

CESTY
K TRANSU
Pavel Duek

A aman odpovídá: »Mìl jsem skvìlou cestu. Moc dobøe jsem byl pøijat!«7
Vstup do transu
K vyvolání transu slouí soubor metod, které Eliade oznaèuje jako techniky extáze.8
Extatický stav se navozuje bubnováním,
zpìvem, recitací, tancem, hladovìním, intoxikací psychoaktivními substancemi (napø. alkoholem, pøírodními halucinogeny),
sebezraòováním, senzorickou deprivací nebo i pantomimou. Vesmìs jde techniky,
které oslabují tendenci vìdomého Já kontrolovat a kriticky pøehodnocovat ve, co
právì probíhá. Zároveò obvykle usnadòují
zúení pozornosti na omezené mnoství
podnìtù a pùsobí zmìny v celkovém psychofyziologickém stavu jedince, a to v míøe
pøesahující napø. bìnou relaxaci. Jsou proto úèinné (tj. indukují trans) u pøísluníkù
vech kultur.
V rámci pùvodního arktického amanismu a jemu pøíbuzných jevù pøedstavují nejbìnìjí metody bubnování, tanec a zpìv.
V té èi oné podobì se s nimi setkáme u Altajcù (Ojrotù), Jakutù, Evenkù (Tunguzù),
Burjatù èi u etnik samodijské jazykové skupiny (tzv. Samojedù, tj. napø. Nìncù, Chantù èi Selkupù).9

aman jako privilegovaná bytost prochází mezi svìty: tím vedním, profánním svìtem pracovních a rodinných záleitostí na
jedné stranì, a svìtem duchù na stranì druhé. Stav transu mu
k tìmto cestám otevírá dveøe a tzv. techniky extáze zase uvolòují
cestu k transu. Metody k navození tohoto mimoøádného stavu vìdomí jsou rozmanité a najdeme je i mimo amanismus,
vèetnì západní kultury. Aè je zkuenost transu tak bytostnì
lidská, je stále tìké øíct, co je její podstatou.
aman(ka)1 hraje u svého spoleèenství øadu
Kdy aman vstupuje do extáze, jeho
rolí. Je léèitelem, èarodìjem, psychopom- due se vydává na cestu mimo ná bìný
pem,2 démonologem, duchovním uèitelem, èasoprostor, zatímco tìlo zùstává uvnitø obodborníkem ve vìcech zbloudìní due, ko- vyklé (tj. profánní, pozemské, normální)
munikátorem se zvíøaty a zvíøecími bostvy, reality. aman mùe také nechat vstoupit
liturgem a strácem po generace pøedáva- bytost z onìch jiných svìtù do svého tìla
ných tajemství zápasu o duchovní integritu. a vylouèená není ani kombinace obojího.
Mùe být také uèencem, edou eminencí V pøípadì, e nìkdo vánì onemocní, mùe
kmenové rady èi umìlcem (napø. básníkem) se aman vydat do zásvìtí hledat jeho dui,
svého druhu. iroké spektrum jeho funkcí která tam byla unesena zlým duchem. Je-li
je jednou z pøíèin mnohaletého sporu o de- úspìný, démona pøemùe nebo pøelstí
finici amanismu. Podle nìkterých autorù a ztracenou dui navrátí zpìt.6 Podmínkou Bubnování
amana charakterizuje pøedevím schopnost sine qua non, aby se o to mohl alespoò po- Buben mívá nejèastìji oválnou døevìnou
øízené extatické zkuenosti, pøípadnì umìní kusit, je právì jeho schopnost procházet konstrukci, jakousi kostru, na ní je nataprovázet do transu druhé.3 amanská ex- mezi svìty. aman je tedy svými vlastními ena kùe soba, losa èi konì nebo rybí blátáze4 je pøitom pojímána jako transdimen- lidmi pøijímán jako cestovatel do (bìným na. Palièka bubnu bývá rovnì potaena,
zionální brána mezi dvìma svìty. Jedním smrtelníkùm) neviditelných dimenzí kos- napø. koeinou. Zvuk mùe pøipomínat zez nich je svìt bìné profánní zkuenosti, mu. To naznaèuje i zvyk ptát se amana po sílený tlukot srdce. Nìkde se místo bubnu
svìt viditelné materiální reality, kterou znají probuzení z transu, jaká byla cesta. Lidé pouívají jiné nástroje: gong, lastura nebo
a ve svém vedním dni zaívají vichni èle- se ho ptají: »Jelo se vám dobøe? Uspìl jste?« i strunný nástroj, jakým je kirgizský konové spoleèenství. Tím drubuz. U indických kouzelhým je svìt démonù, zemøeníkù nahrazuje bubnování
zvuk vyvolaný rytmickým
lých pøedkù, duí zvíøat,
potøásáním oatkou rýe.10
ochranných bostev a pøírodních sil. Není pøístupný
Bubnování musí probívem lidem stejnou mìrou.
hat v urèitém tempu a rytViditelným jej èiní právì
mu. 11 Nìkteré výzkumy
trans, který otevírá prùchod
naznaèují, e je to právì
do tohoto svìta za svìtem.
rychlost bubnování, co uamanismus proto bývá nìmoòuje navození transu.
kterými autory definován
Za klíèovou se pøitom pojako soubor technik k navavauje kombinace rytmiczování spojení s oblastí nadkého akustického doprovopøirozených sil a bytostí, pøídu o frekvenci kolem 210
padnì jako schopnost èi
úderù za minutu spolu s riumìní komunikace s tìmito
tuální pozicí tìla.12 S pobytostmi a silami ve prodobnými závìry pøiel krospìch lidského spoleèenství
mì jiných Giselher Gutt(kmene, rodinného klanu,
mann ve svém výzkumu
Posvátné místo v Tuvì s figurkou ochranného ducha eeren.
Foto: Pavlína Brzáková.
národa).5
z poèátku devadesátých
Tento èlánek proel recenzním øízením.
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let.13 Jiní autoøi si vímají kombinace rytmického akustického doprovodu a tance,
pøièem se pøiklánìjí k pomalejímu tempu pod 200 úderù za minutu (frekvenci 250
úderù v minutì u èlovìk vnímá jako tzv.
bílý um).14
Tyto výzkumy vak nelze povaovat za
úplné vysvìtlení amanského transu. Pøedstavují jen jeden úhel pohledu. Vedle fyziologického úèinku bubnování (tj. reakcí
mozku na urèité stimuly) je tøeba vzít v úvahu také jeho magický a mýto-poetický rozmìr.
Ten je ukotven v samotném nástroji. amanský buben se nevyrábí jako jiné hudební nástroje. Má svou symboliku (nápisy
a malby ve formì ornamentù èi postav lidí
a zvíøat) a musí být zhotoven z (magicky)
vhodného materiálu. Napø. u Selkupù jde
aman se zavøenýma oèima lesem a jeho
sekera najde strom, který poskytne døevo
na obruè bubnu. Altajského amana osloví
duchové pøímo, aby mu vhodný strom ukázali. A bubny jakutských amanù obsahují
døevo ze stromu, do nìho udeøil blesk.15
Takto získaný materiál si aman nebere
ani nekupuje. Dostává jej od vyích sil, aby
se uskuteènilo vzájemné propojení svìta
duchù a svìta lidí v jeho osobì, bubnu
a odìvu. Toté platí o kùi, kterou je buben
potaen. Stejnì jako strom, z nìho se vyrábí obruè, tak i zvíøe, z jeho kùe se získává blána, má svùj pøíbìh. A tyto pøíbìhy
se vyprávìjí pøi oivování nástroje pøed jeho
prvním pouitím pro bìnou praxi, aby se
staly souèástí amanova ivotního pøíbìhu.16 Buben je pak nejen nástrojem k vyvolání transu, ale i jakýmsi ivoucím dopravním prostøedkem, který unáí amanovu
dui do jiného svìta.
Zpìv
Zpìv a tanec jsou techniky skuteènì archaické. Jejich existence se dá pøedpokládat
v dobách dlouho pøed objevením písma.
Zpìv má svùj èistì akustický efekt, funguje vak zároveò jako jeden ze zpùsobù manipulace s dechem, co je pomìrnì rozíøená metoda ovlivòování stavu vìdomí. Její
sofistikovanou obdobu najdeme u v nejstarích formách jógy (tzv. pránajáma). Co
se obsahu zpìvu týèe, ten bývá rùznorodý
 od vzývání duchù a modliteb, pøes barvité popisy amanských cest do zásvìtí a bojù
s démony, a po napodobování zvíøecích
zvukù. 17 Èasto aman prostøednictvím zpìvu vypráví o své cestì do podsvìtí èi na
nebesa a oslovuje jím bytosti, které potkává,
pøíp. mohou tyto bytosti promlouvat skrze

nìj. Dalím typem zpìvu je monotónní
mruèení, pískání èi kvílení, pøípadnì prozpìvování skupin slabik, je nemají ádný
oficiální význam na jazykové úrovni. Jejich smysl je èistì magický, nekontaminovaný profánní jazykovou rovinou. (Obdobu tohoto projevu najdeme v indických zaøíkadlech zvaných dháraní, která rovnì
mohou postrádat jakýkoliv sémantický
smysl.)18
Tanec a pantomima
Podobnì jako zpìv pøedstavuje i tanec amana irokou kálu moných projevù: od
rytmických monotónních pohybù (pohupování, kývání) a po komplikované kreace
pantomimického rázu. Nìkdy jde více o èinohru ne tanec.19
Napø. altajský aman pøi své cestì za
Erlik Chánem, vládcem podsvìtní øíe, musí
nejprve vystoupit na tzv. eleznou horu
(Temir taika),20 , proniknout vstupem do
podsvìtí (yer mesi, tj. èelisti Zemì)21
a následnì pøejít úzkou lávku pøes moøe,
do nìho pøedtím spadla øada amanù pøi
svých výpravách. Vechny tyto fáze aman
pøedvádí pohyby pøítomným úèastníkùm
obøadu. Naznaèuje stoupání a pozdìji zavrávorá pøi pøechodu lávky. Kdy potom
s Erlik Chánem popíjí víno, pantomimicky
znázoròuje jednotlivé fáze Erlikova opojení.22
Nejedná se vak o pouhé divadelní pøedstavení. aman bìhem obøadu dokáe své
obecenstvo strhnout do mimoøádných záitkù. Pøítomní napø. slyí rozlièné zvuky, pøicházející z rùzných stran, aè aman sám zùstává na jednom místì, kde jej pøípadnì
jetì drí za pomoci provazù, aby nebyl
unesen duchy.23 R. F. Murphy popisuje tento kolektivní transový záitek následovnì:
Jak se bubnování postupnì zrychluje
a amanovo chování je èím dál vzruenìjí,
je slyet hlasy pøicházející shora a zvenèí
stanu i ze zemì a nìkdy se dokonce zdá, e
se stan nadzdvihává a celý tøese; má se za
to, e vechny hlasy pøicházejí od duchù.24
Tato schopnost pøitom není omezena jen
na pøísluníky kmene. V antropologii náboenství se traduje pøípad Waldemara
Bogorase, západního pøírodovìdecky orientovaného skeptika, který pod vlivem amana (a patrnì proti své vùli) zail výrazný
posun ve vnímání okolní reality.25
Tanec v kombinaci s monotónním akustickým doprovodem se stal jednou z technik extáze etablovaných západní kulturou. Nìkteøí autoøi mluví o tzv. technikách
techno-transu,26 pøièem techno zde

oznaèuje hudební ánr. V této taneèní hudbì se na pozadí základního monotónního
rytmu objevují vedlejí motivy (napø. krátké
úseky melodií). Základní rytmus mùe být
na okamik pøeruen (tzv. breakbeat) a znovu obnoven, co u taneèníkù vyvolává napìtí, jakoby v oèekávání návratu navyklého
zvuku, s ním je tìlo sladìno (pohyby, dechem, tepem). Mechanické hudební nástroje jsou obvykle vylouèeny a vekerá hudba
se vytváøí synteticky (za pomoci poèítaèe,
syntezátorù, tzv. samplerù apod.). Pøíznivci techna mohou tanèit mnoho hodin takøka bez pøeruení a svùj záitek nìkdy
umocòují za pomoci psychoaktivních látek
(napø. stimulancií). Podle frekvence úderù
za minutu, která se objevuje v základním
rytmu, lze rozliit nìkolik stylù.27
Jak u jsme uvedli v souvislosti s výzkumem amanského bubnování, o optimální transový rytmus se vedou spory. Nicménì právì studie v oblasti techna naznaèují, e vztah rytmu a transu vyplývá také z individuálních predispozic. Existence nìkolika stylù techna zøejmì umoòuje kadému
najít svùj optimální rytmus.28
Evropská a americká taneèní hudba samozøejmì není pøímou paralelou k tzv. technikám extáze u asijských amanù. Vznik
technohudby spolu s hnutím tzv. neoamanismu pouze ukazují, e záitek transu patøí
k základním lidským monostem jako jedna z forem pojímání svìta a sebe sama
v nìm. Nicménì trans vyvolaný na technoparty se diametrálnì lií od klasického amanského transu, který není urèován pouze
rytmem, ale vychází z celého komplexu extatických technik a kulturního kontextu, do
nìho jsou zasazeny. V pøípadì techna by
bylo jistì zajímavé provést více výzkumù
se zamìøením na jejich obsahovou a proitkovou stránku. Také zde existuje svìt do
nìho pøi tanci návtìvník techno-party
vstupuje. A také tento svìt má své charakteristiky. Narozdíl od amanské kosmologie se nemusí týkat duchù a démonù. Naopak mùe být spojen s postmoderním mylením, znalostmi dopravních èi informaèních technologií a imaginací, je z takové
reality vychází.
Bolest a vyèerpání
S hladovìním, spánkovou deprivací a bolestí se setkáme v øadì náboenství, vèetnì
amanismu. Chantský aman se napø. postí
pøed poitím halucinogenních hub, aby zvýil jejich úèinek.29 Bìné je hladovìní pøi
amanské iniciaèní extázi, tedy ve fázi tzv.
amanské nemoci.30 Krátkodobì nasazené
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hladovìní a odpírání spánku slouí v mnoha
pøípadech (podobnì jako bolest) oslabení
vìdomého, racionálnì-kontrolujícího Já,
které jinak výkyvu z bdìlého stavu vìdomí
brání.31
Nejde o praktiky èistì amanské. V rùzných náboenských systémech najdeme
podobné rituální úkony. Bolestí indukovaný trans bývá souèástí nìkterých iniciaèních
postupù. Povìstným je v tomto ohledu tzv.
tanec slunce, iniciaèní obøad kmene Mandan.32 Jiným známým pøíkladem je íitský
svátek Áúrá, jeho souèástí je sebebièování
(sinazani) a dalí formy sebezraòování.33
A aè je to v konzumní spoleènosti
v mnoha ohledech pøekvapivé, i zde existuje postmoderní paralela: v rámci subkultury, která se zamìøuje na úpravy a zdobení
tìla (body modyfications) a bývá ne zcela korektnì zamìòována s hnutím modern
primitiv. Kromì technik k vytváøení trvalých a viditelných zmìn na tìle (skarifikace,
tetování, piercing, branding), zde najdeme
obdobu mandanské iniciace, tedy zavìení
na háky zabodané do kùe (suspension).34
Psychologie mimoøádných stavù vìdomí
Zmìnìné stavy vìdomí byly v západní psychologii a psychiatrii po dlouhou dobu patologizovány (pojímány výluènì jako chorobné) postulováním bìného bdìlého stavu vìdomí jako normy, od ní se èlovìk
odchyluje napø. vlivem drog, psychotické
ataky nebo organického pokození mozku.
To vysvìtluje, proè má dnes klasická medicína celou øadu jmen pro poruchy vìdomí
(napø. obluzené vìdomí, amentní stavy,
tranzitorní amentní stavy, delirium, mrákotné stavy), ale jen dvì kategorie nepatologických zmìnìných stavù vìdomí (spánek
a trans).35 Oproti tomu mají napø. sanskrt
a pálí detailnì propracované pojmosloví
k oznaèení nejrùznìjích stupòù bdìlosti,
koncentrace a vnitøního ponoru, které korespondují se stádii duchovního rùstu pøi
meditaèní praxi.36
Tento trend souvisí s kulturním vývojem na Západì a jemu odpovídajícími tendencemi uvnitø psychologie jako akademického oboru. Zkoumání mentálních stavù
a procesù bylo v éøe behaviorismu povaováno za nevìdecké a napø. hypnoterapie se
jen postupnì zbavovala nálepky arlatánství.37
Dodnes jsou stavy transu v psychologii
pøedmìtem mnoha sporù. Èást odborníkù
povauje trans za stav disociace. Pøi disociaci (dìlení, etymologický opak asociace) dochází k roztìpení hlavního proudu

vìdomí na nìkolik paralelnì probíhajících
podproudù duevních procesù, z nich nìkteré nadále nejsou souèástí vìdomých
proitkù. Dùsledkem mùe být stav odpoutanosti od okolí38 . Disociace se pak
manifestuje jako zúení pozornosti a soubìné vylouèení nìkterých obsahù z vìdomí. Tato teorie se etablovala zejména pøi
výzkumu klinické hypnózy a její zastánci
jsou zároveò pøedními odborníky v oblasti
experimentální hypnózy a hypnoterapie
(napø. E. R. Hilgard, A. M. Weitzenhoffer,
u nás S. Kratochvíl). 39
Disociativní procesy se uplatòují také
jako duevní obrana pøed neúnosnou zátìí.
Jsou typické napø. pro posttraumatickou
stresovou poruchu a tzv. disociaèní neboli
konverzní poruchy, mezi nì patøí také patologické (tj. nechtìné, nikoliv kulturnì
ustálené) stavy transu a posedlosti.40 Disociace (a u v patologické èi naopak spirituálnì terapeutické formì) toti umoòuje
jedinci subjektivnì opustit situaci, v ní je
i nadále fyzicky pøítomen.
Objevila se vak také konkurenèní teorie, která v podstatì existenci transu zpochybòuje a jeho projevy vysvìtluje jako
hraní role (R. W. White, T. R. Sarbin,
M. B. Arnold, B. Stokvis).41 Tato teze se
neprosadila kromì jiného proto, e pøímo
odporuje zkuenostem hypnoterapeutù.42
Ostatnì podobných, z výzkumu a popisu
hypnózy odvozených explanaèních modelù
existuje celá øada, ale zdá se, e ádný z nich
nevystihuje stav transu tak dobøe jako právì
disociaèní hypotéza.
Zcela odliný pøístup k transu zvolili
pøedstavitelé tzv. transpersonální psychologie. Na rozdíl od jiných smìrù zde není
v popøedí snaha èi ambice najít jednoduché
univerzální vysvìtlení tranzových stavù ve
smyslu psychofyziologického mechanismu.
Transpersonální pojetí je více fenomenologicky a hermeneuticky orientované a zamìøuje se na jemné rozliování rùzných
forem zmìnìných stavù vìdomí a jejich duchovní význam pro daného jedince. Zároveò je kladen dùraz na otevøenost vùèi kulturám, které tvoøí kontext zkoumaných stavù a na jejich terapeutické vyuití. Transpersonální psychologové vynaloili znaèné
úsilí pøi snaze odpatologizovat zmìnìné
stavy vìdomí (co vedlo k diskuzi o pouitelnosti tohoto pojmu).43
Nabídli také velmi cenný výèet jednotlivých zmìn, ke kterým ve stavu transu
dochází. Jsou jimi mimo jiné:
Zmìny ve vnímání èasu: zdá se, e èas
ubíhá rychleji èi pomaleji, pøíp. se mùe

dostavit jakýsi pocit bytí mimo èas. K této
zmìnì dochází bìnì i u lehèích forem transu. Napø. je-li èlovìk zabrán do nìjaké èinnosti a nevnímá okolní svìt, mùe být následnì pøekvapen svým chybným odhadem
o dobì, která mezitím uplynula.44
Zmìny ve vnímání tìla: napø. konèetiny se
zdají být vìtí èi mení, lehèí nebo tìí.
Mùe také dojít k záitkùm odpojení Já od
tìla, depersonalizaci èi záitku tìlesné jednoty s univerzem.45
Zmìny v mylení: je oslabeno tzv. testování
reality, v dùsledku èeho není vìdomá mysl
upoutána k realitì ve smyslu materiální
existence. Do popøedí se dostávají jiné mody èi úrovnì reality (realita imaginace,
mýtická realita, archetypální realita, realita
snù etc.). Mùe dojít ke hlubímu pochopení sjednocených protikladù (coincidentia oppositorum), je bdìlá mysl pøijímá
pouze s výhradami. De facto se tak ruí meze, které bdìlému mylení klade aristotelská logika.46
Emoèní zmìny: k posunu dochází na úrovni emoèního proitku i na úrovni projevu
emoce navenek. Nìkdy se emocionalita
odpoutává od konvenèních norem, sílí nad
obvyklou mez, je exaltovaná, jindy naopak
jakoby mizí v ponoru do hlubokého klidu
a emoèní nehybnosti, co je obvyklé u nìkterých typù meditace.47
Percepèní zmìny: patøí sem percepèní
zkreslení, napø. halucinace a pseudohalucinace, ale i záitek mimoøádné ostrosti vjemù (napø. pøi poití nìkterých halucinogenù). 48
Ztráta kontroly: snaha o kontrolu (zejména nad sebou samým a do urèité míry
i nad okolním prostøedím) je typickou komponentou bìného stavu vìdomí a obvykle
èlovìku brání ve snadném vstupu do transu. Její odbourání souvisí se subjektivním
vymanìním jedince z pout konvenènì pojímané reality. Strach ze ztráty kontroly bývá brzdou v hypnoterapii, protoe brání navození relaxace. Pokud je snaha o kontrolu
odbourána násilnì (napø. pøíli razantní intoxikací), mùe vyvolat vlnu úzkostných
záitkù. 49
Pocit nesdìlitelnosti èi nepopsatelnosti
záitku: zcela v duchu první vìty Tao te
ingu èlovìk v hlubím transu duchovního
typu naráí na jazykovou bariéru. Slovní
zásoba vzniká spíe v rámci kadodenního
ivota - je tedy spjata spíe s obvyklým bdìlým stavem vìdomí. Záitky v hlubokém
transu se kadodenní realitì nepodobají
a nenacházíme pro nì patøièné pojmenování. Alternativou je zde negativní popis (co
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Wege zum Trance
Der Artikel behandelt das Thema der veränderten Bewusstseinszustaende. Der Schamanische Trance und seine
Parallelen steht dabei im Mittelpunkt. Der Artikel widmet sich den verschiedenen Wegen zum Trance, den sogenannten Ekstasetechniken und zeigt ihren kulturellen
Kontext auf. Erwähnt werden auch die psychologischen
Trance-Erklärungsmodelle.
Pavel Petr Duek (*1977) studoval teologii na Evangelické teologické fakultì UK a na Johann Wolfgang Goethe
Universität ve Frankfurtu nad Mohanem, kde se vìnoval
rovnì religionistice a historické etnologii. Je doktorandem v oboru obecná psychologie na Fakultì sociálních
studií Masarykovy univerzity v Brnì.
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Ekonomie náboenství - kacíøství, nebo standardní pøístup?

CÍRKVE
JAKO KLUBY
Marek Louek

Lze se na víru dívat ekonomickýma oèima? Je ekonomický pøístup k náboenství kacíøstvím, nebo má své opodstatnìní? Prospívá církvím spíe konkurence nebo monopol? Jak se chovají církve v dokonalé èi nedokonalé konkurenci? Jsou církve nadpozemské instituce, nebo spolky blíící se laickým klubùm?
Jsou sekty nebezpeèné, nebo jde o racionální chování èásti
nespokojených vìøících?
Dojde-li ke sníení poptávky po církevAèkoli produkce domácnosti zajiuje dobrý poèátek pro zkoumání racionálního ná- ních slubách (napøíklad v dùsledku sekuboenského chování, nedávné práce v eko- larizace), sníí se realizované mnoství nánomii vìnují více pozornosti náboenským boenských slueb a církevní hodnostáøi se
skupinám. Zatímco jednoduché modely musejí smíøit s niími sponzorskými pøípøináely izolované spotøebitele maximali- spìvky. Kdyby stát zvýil dotaci církvím,
zující uitek, jiné studie zdùrazòují roli spe- zvýí se nabídka náboenských slueb,
cializovaných firem èi klubù pøi produkci k jejich realizaci nyní postaèí mení sponzorské pøíspìvky ze soukromých zdrojù.
náboenských komodit.
Jakákoli státní dotace církvím jde na
úkor vyích daní. Danì platí vichni daòoví
Náboenský trh
Ekonomie náboenství se stala po pùvod- poplatníci, zatímco soukromé sponzorské
ním oku integrální souèástí ekonomické pøíspìvky církvím platí pouze èlenové èi
vìdy.1 Nìkteré práce z ekonomie náboen- sympatizanti církví. Fakt, e zájem neèlenù
ství pøímo stavìjí na standardních teoriích církví na nízkých daních je spíe rozptýfirmy. Knìze povaují za výrobce náboen- lený, zatímco zájem èlenù církví více konských produktù, laiky za spotøebitele a snaí centrovaný, umoòuje vysvìtlit, proè jsou
se vysvìtlit rozvoj náboenské doktríny, v øadì zemí církve dotovány z veøejných
organizaèní strukturu církví a vývoj nábo- prostøedkù.
enských praktik z vnitøní dynamiky náboNedokonalá konkurence
enských trhù.
Na náboenském èi duchovním trhu se Na otevøeném náboenském trhu, napø. ve
støetává nabídka a poptávka. Nabídku zaji- Spojených státech, nejsou církve státem
ují církve a náboenské spoleènosti, které nijak privilegovány ani dotovány. V jiných
stavìjí kostely, modlitebny a meity, nabíze- zemích, zejména v Evropì, kde existuje
jí duchovní podporu, organizují poutì a vy- tradice státní církve (Anglie, Skandinávie),
dávají náboenskou literaturu. Poptávku jsou církve podporovány a v podstatì se
vytváøejí vìøící a hledající, kteøí se chtìjí mìní na státní èi polostátní instituce. Pokud
dozvìdìt nìco o Bohu, smyslu ivota státní podpora je zamìøena na urèitou církev, mùe se tato církev zaèít chovat jako
a mravních hodnotách.
Cenou na náboenském trhu jsou spon- monopol.
V nedokonalé konkurenci na náboenzorské pøíspìvky církvím. Za normálních
okolností fungují církve na trhu bez stát- ském trhu, kde existuje státní èi dominantních dotací. Pøi rùstu sponzorských pøíspìv- ní církev, vyrábí dominantní církev mení
kù by dodavatelé náboenství byli ochotni mnoství, ne by bylo pro spotøebitele optinabízet stále více svých slueb, ovem vì- mální a udruje cenu svých slueb na vyøící by poptávali stále mení mnoství tìch- soké úrovni (napø. existuje církevní daò).
to slueb. Rovnováha nastane, kdy se Kdyby se náboenský trh liberalizoval, domnoství nabízených náboenských slueb lo by nejen ke sníení cen náboenských
rovná poptávanému.
slueb, ale i k rùstu poptávky po tìchto slubách.

Na monopolní charakter dominantní
èi státní církve upozoròuje Iannaccone
(1991).2 Data z osmnácti západních zemí
podle nìj ukazují, e chození do kostela,
víra v Boha a vnímaný význam náboenství
jsou vìtí v zemích s více konkurujícími
církvemi ne v zemích ovládaných jednou
církví. Finke (1992)3 vyvozuje podobný závìr z analýzy zaloené na historických datech z amerických mìst na pøelomu 19.
a 20. století.
Ekelund, Hébert a Tollison (1989)4 pouívají model monopolu na dobývání renty
k vysvìtlení støedovìké katolické doktríny
o lichvì. Argumentují, e vysoce postavení
církevní hodnostáøi pouívali doktrínu
o lichvì k tomu, aby maximalizovali rentu
z úvìru, které si brali knìí od bank za kontrolované úroky.
Finke, Stark a Iannaccone (1998) 5 vysvìtlují, e u koøene hlavních náboenských
trendù a událostí stojí náboenská deregulace, která obnovuje vitalitu a efektivnost
náboenských trhù. Empirické studie ukazují, e determinanty náboenské poptávky
(preference a sklon osob po nadpøirozeném
komfortu a vysvìtlení) se mìní daleko ménì
ne podmínky ovlivòující náboenskou
nabídku.
Sponzorské pøíspìvky
Práce, které vycházejí z teorie klubù, zdùrazòují, e aèkoli náboenské instituce vykazují øadu vlastností podobných firmám,
standardní ekonomický aparát výrobce
a spotøebitele je pouitelný jen èásteènì.
Kongregace jako rodiny kombinují funkce
výroby a spotøeby. S výjimkou nìkolika náboenských profesionálù na celý úvazek
vìtina èlenù církví jedná, jako by byli souèasnì výrobci i spotøebitelé náboenských
komodit.
Zaleski a Zech (1995) 6 aplikují teorii
klubù k urèení optimální velikosti náboenské kongregace. Optimální velikost klubu
je situace, kdy jsou maximalizovány celkové sponzorské pøíspìvky. To nastává,
kdy mezní výnosy ze získání posledního
èlena se rovnají mezním nákladùm na tohoto èlena. Autoøi model testují na ètyøech
denominacích a tvrdí, e katolická farnost
je obvykle vìtí ne optimum, zatímco obvyklé episkopální, luteránské a metodistické kongregace jsou mení ne optimum.
Iannaccone (1992) 7 zdùrazòuje pozitivní externality spojené s náboenskou
participací. V náboenské kongregaci aktivní èlen (který pravidelnì chodí do kostela, srdeènì zpívá a nadenì zdraví) zvyuje
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uitek ostatních. Zranitelnost vìtiny náboenství pøedstavují èerní pasaéøi, kteøí se
úèastní ménì èasto a ménì energicky, nebo
platí mení sponzorské pøíspìvky, aèkoli
vyuívají náboenských obøadù.
Dobrovolné náklady (obìtování a znamení) mohou fungovat ke zmírnìní problému èerného pasaéra odhalením málo
vìrných èlenù a posílením vyí úrovnì
participace u tìch, kdo zùstali. Nìkteøí racionální jednotlivci mohou zjistit, e je
v jejich zájmu se pøipojit do nìjaké sekty
èi kultu, co vyaduje sebeobìtování
a bizarní vzorce chování. Jiní lidé (zvlátì
s vysokými trními pøíleitostmi) budou
pokládat za optimální zùstat èleny ménì
nároèných skupin, jako jsou zavedené
církve.
Jsou sekty nebezpeèné?
Teoretický model sekt s vysokými náklady a církví s nízkými náklady vysvìtluje
otázky, které fascinují sociology náboenství odnepamìti. Sektáøské náboenství
pøináí pøísné standardy chování, dramatické konverze, vysokou úèast na bohoslubách, rezistenci k sociální zmìnì a pùvab
meninovosti. Stejnì lze vysvìtlit dobøe
známý sklon sekt zmíròovat v prùbìhu èasu
své poadavky a transformovat se do obvyklých denominací, které se pøípadnì
mohou stát tak laxní, e ztrácejí èleny.
Tzv. deviantní náboenské skupiny
(kulty èi sekty) jsou èasto vnímány jako
hrozba individuální svobodì a spoleèenskému blahobytu. Takové skupiny jsou viditelné v médiích, veøejné debatì i právních disputacích. Témìø vechny soudní pøípady
týkající se náboenství v USA se týkají
praktik deviantních meninových náboenství. Objevuje se otázka, nakolik èlenství v takových skupinách pøedstavuje
náboenskou svobodu nebo spíe zotroèení.
Klubovì teoretický pohled na sektáøské
náboenství nabízí jinou perspektivu.
Uvnitø klubového modelu i bizarní a zdánlivì patologické praktiky deviantních skupin se jeví jako racionální, protoe maximalizují uitek a omezují problém èerného
pasaéra. Tento argument diskredituje vìtinu mediálních titulkù o vymývání mozkù v sektách. Vìtina pokusù ochránit
obyvatele od deviantních náboenství ve
skuteènosti sniuje spoleèenské bohatství.
Konkurence na náboenském trhu je
stejnì plodná jako vude jinde.8 Zajiuje
dosaitelnost rùzných náboenských produktù, stimuluje inovace a nutí církve, aby
lépe reagovaly na pøání svých èlenù a sym-
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Obsahová analýza diskusí o litomìøickém biskupském stolci

LITOMÌØICKÝ
BOJ LAIKÙ
Barbora Spalová, Karel Spal

Na poèátku roku 2004 byl v Litomìøicích vysvìcen nový biskup
Pavel Posád, který vak pro své zdravotní problémy nikdy neobdrel vechny biskupské pravomoci. Od záøí stejného roku
se biskup Pavel snail o navrácení pravomocí, místo toho byl
o dva mìsíce pozdìji (v listopadu) ustanoven biskup Dominik
Duka za apotolského administrátora litomìøické diecéze. V lednu 2008 byl Posád jmenován pomocným biskupem v Èeských
Budìjovicích a byl mu udìlen titulární stolec ve slovinském Ptuji. Nucený odchod oblíbeného biskupa vyvolal rozhoøèené reakce laikù.
Základní informace
o internetových diskusích
Hned 26. ledna se na internetu objevily diskuse, v nich bylo jmenování litomìøického biskupa do Èeských Budìjovic rozebíráno. Pro tuto analýzu jsou pouity pøíspìvky z diskusí na stránkách litomìøického
centra pro mláde (litomerice.signaly.cz),
na portálu katolického týdeníku (katyd.cz)
a na portálu christnet.cz, pøièem na christnet.cz byly zaloeny celkem tøi diskuse
dotýkající se litomìøických zmìn, 1 na
katyd.cz diskuse dvì.2 Celkem bylo ve sledovaných diskusích od 26. 1. do 13. 11.
2008 publikováno 1407 pøíspìvkù, do anað

Pokraèování èlánku
na dalích stranách.

patizantù a efektivnì vyuívali zdroje. Efektivnost a bohatství mohou být podpoøeny
jedinì vládními politikami, které udrují
svobodný a konkurenèní náboenský trh.

n

Poznámky
1 LOUEK, M.: Ekonomie náboenství - je hypotéza
sekularizace opodstatnìná? Politická ekonomie 55
(2007), è. 5, s. 659-680.
2 IANNACCONE, L. R.: The Consequences of Religious
Market Structures. Adam Smith and the Economics of
Religion: Rationality and Society 3 (1991), è. 2, s. 156177.
3 FINKE, R.: The Churching of America, 1776-1990. Winners and Losers in Our Religious Economy: New Brunswick, N. J., Rutgers University Press 1992.
4 EKELUND, R. B.; HÉBERT, R. F.; TOLLISON, R. D.:
Adam Smith on Religion and Market Structure: History
of Political Economy 37 (2005), è. 4, s. 647-660.
5 FINKE, R.; STARK, R.; IANNACCONE, L. R.: Rationality and Religious Mind: Economic Inquiry 36
(1998), è. 3, s. 373-389.

Biskup Mons. Pavel Posád.
Foto: http://zdislava.signaly.cz.

6 ZALESKI, P.; ZECH, Ch.: The optimal size of a religious congregation. An economic theory of clubs analysis: American Journal of Economics and Sociology 54
(1995), è. 4, s. 439-451.
7 IANNACCONE, L. R.: Sacrifice and Stigma. Reducing
Free-Riding in Cults, Communes, and Other Collectives:
Journal of Political Economy 100 (1992), è. 2, s. 271291.
8 LOUEK, M. 2004. Církve potøebují konkurenci. In:
Vztah církví a státu. Sborník textù CEP è. 31/2004, s.
31-46.
Churches as Clubs
The article is concerned with economics of religion.
Churches are perceived as clubs. Religious markets in
perfect or imperfect competition are discussed. Competion in religious market is important as anywhere.
PhDr. Ing. Marek Louek, Ph.D. (*1975) je analytikem
Centra pro ekonomiku a politiku. Pøednáí na FF UK
a VE. Knihy: Zapomenutá transformace (1999), Spor
o metodu (2001), Populaèní ekonomie (2004), Roziøování EU (2004), Max Weber (2005). Øada odborných statí vydaných doma i v zahranièí. Editor øady sborníkù Centra pro ekonomiku a politiku.
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téma diskuse

trvání diskuse

poèet úèastníkù4

poèet pøíspìvkù
celý soubor

katyd.cz
odvolání Posáda
signaly.cz
christnet.cz
christnet.cz (øíjen) jmenování Baxanta
katyd.cz (øíjen)
celkem
lýzy jich vstoupilo 1082.3 Charakter diskusí je shrnut v tabulce, v celém dalím textu jsou ji pouívána pouze vyèitìná data.
Nejvíce pøíspìvkù bylo publikováno ji
v prvním týdnu  150. Druhý týden jich
bylo témìø o polovinu ménì  86, a v dalích týdnech poèty spíe klesaly. Výjimkou
byly týdny, kdy se biskup Posád louèil
v Litomìøicích, kdy ho vítali v Èeských
Budìjovicích, kdy biskupové odpovìdìli na
petici vìøících a kdy byl novým biskupem
v Litomìøicích jmenován Jan Baxant.
Èasovou dobu dvaaètyøiceti týdnù
od 26. 1. do 13. 11. lze na základì poètu pøíspìvkù v jednotlivých týdnech,
poètu pøispìvatelù a témat (viz níe),
rozdìlit na est nestejnì dlouhých èasových úsekù. První z nich tvoøí pouze
poslední týden v lednu, kdy byl biskup
Posád jmenován do Èeských Budìjovic, druhý úsek je 2. - 4. týden od tohoto jmenování (tj. poèátek února),
tøetí úsek je 5. - 8. týden, pøelom února a bøezna, kdy se uskuteènila me na
rozlouèenou v Litomìøicích a me na
pøivítanou v Budìjovicích. Ètvrtý úsek
je 9. - 18. týden, tedy polovina bøezna
a kvìten, kdy se realizovala petice
vìøících a estý je od èervna do záøí,
kdy i diskuse na internetu postihla
okurková sezóna. Koneènì estým
èasovým úsekem je øíjen a listopad,
kdy byl do litomìøické diecéze jmenován Jan Baxant. Tìchto est èasových
úsekù bude dále pouíváno v analýze.
Do diskusí se zapojilo celkem 152
úèastníkù. Nejvíce (padesát) jich pøitom
bylo hned první týden, v dalích týdnech
mìl poèet konstantnì klesající tendenci
s nìkolika malými oiveními, naposledy pøi
jmenování Jana Baxanta. Stejnou tendenci
vykazuje také zapojování nových úèastníkù
do diskuse. Po tøech mìsících od vyhláení
Posádova nového pùsobitì se na dalí více
ne tøi mìsíce do diskuse nezapojil témìø
ádný nový úèastník. 23 diskutujících (tj.
15 %) se zapojilo do diskusí dvou, 9 diskutujících (6%) do tøí a více. Zhruba tøetina
úèastníkù vstoupila do diskuse pouze s jed-

28.1. - 24.9.
26.1. - 3.7.
27.1. - 18.2.
5.10. - 23.10.
7.10. - 13.11.

83
41
30
12
25
152

887
207
167
23
123
1407

63%
15%
12%
2%
9%
100%

vyèitìný soubor
717
182
97
16
70
1082

66%
17%
9%
1%
6%
100%

ním pøíspìvkem, sedm úèastníkù se zapojilo více ne padesáti texty.5
Pro kvantitativní zkoumání diskusí byla
pouita obsahová analýza. V prùbìhu ètení
1407 pøíspìvkù bylo vytvoøeno postupnì
37 kategorií  témat vyskytujících se v textech, kterými byly pøi opakovaných èteních
pøíspìvky okódovány. Pøehled témat ukazuje graf.
Jednotlivá témata se nevyskytovala po
celou dobu diskuse (napø. témata spojená

da pomocným biskupem v Èeských Budìjovicích: nejvìtí poèet úèastníkù psalo nejvìtí poèet pøíspìvkù. Nejèastìjím tématem je Posádovo zdraví, a to od pouhého
konstatování nemoci, pøes spekulaci o jeho
souèasném stavu a po rozhodné tvrzení,
e je ji dávno zdravý. Mezi pøíspìvky se
objevily i texty lékaøky,6 která tvrdí, e mìla
monost vidìt Posádovu zdravotní dokumentaci a e Posád je zcela zdráv. S tím
souvisí dalí významné téma, toti to, e
Posád je obìtí spiknutí ze strany biskupù, kteøí ho chtìli z diecéze vytvat a zdravotní stav je
pouhou záminkou. Zejména
v diskusi litomìøické mládee
na portálu signaly.cz se pak pøemýlí, jak dát najevo rozhoøèení
nad pøeloením biskupa. Ji tento první týden se jako nejvhodnìjí demonstrace vazby na Posáda ukazuje masová pøítomnost
na mi, pøi ní se Posád bude
louèit s litomìøickou diecézí.7
Dalím tématem, které nalezneme v tomto prvním týdnu, je
pøemítání o povinnostech biskupa a tom, zda psychické zdraví je èi není podmínkou pro tento úøad. Velmi èastým tématem,
které bude pokraèovat i v dalích obdobích, je vzpomínání na
skvìlé vlastnosti Pavla Posáda,
Graf: Témata diskusí
na jeho lidskost, vstøícnost, pass Janem Baxantem pøila na øadu pøirozenì týøské dovednosti, výteèná kázání, poctia v posledním úseku) a také ne stejnì èas- vost atd. Posádùv kladný charakter je klato. Pro jednotlivé èasové úseky byly kate- den do kontrastu s postavou litomìøického
gorie redukovány pomocí faktorové ana- generálního vikáøe Havelky, který se v dislýzy a struktura takovýchto tématických kusi stane témìø jakousi èernou superstar
celkù, které lze v jednotlivých fázích dis- (pøièem pro nìkteré autory do této katekusí na internetu nalézt, je pøedmìtem dal- gorie patøí také emeritní biskup Josef Koukl
ích odstavcù. V tomto textu je publiková- a pozdìji, po zveøejnìní dopisu diecézanùm,
na interpretace výsledkù faktorových ana- i Dominik Duka8 ). Tento první týden o nìm
lýz, pøesná data pro kontrolu lze nalézt na pøispìvatelé diskutují  zatímco jedni tvrdí,
internetu na stránkách http://www.dingir.cz. e Posád byl na stopì Havelkovým podvodùm ve správì diecéze, jiní Havelku pøed
osoèováním brání. Posledním dùleitým
Obsahy internetových diskusí
Nejvìtí aktivita je v diskusích vyvíjena tématem, které se objevuje ji v prvním týdv prvním týdnu po jmenování Pavla Posá- nu, je nutnost modlitby za nového biskupa.
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Namísto polemiky, zda je Posád nemoc- umfu, (biskup záøí, budìjoviètí jsou net.cz, jejich hlavním námìtem je znovu
ný èi zdravý, se v následujících týdnech astní, pláèí pouze litomìøiètí, kteøí také Posádovo zdraví a povinnosti biskupa.12
v diskusi prosadilo pøesvìdèení, e zdravý dorazili). Pøechod je dokonce pøirovnán Dalím tématem diskuse jsou práva a povinje. Znaèná èást pøíspìvkù se toèí okolo vzá- k Jeíovì smrti a zmrtvýchvstání, lauda- nosti laikù v církvi a nemonost je v litojemnì rozporných vyjádøení publikovaných tio na Posáda dosahuje svého vrcholu. Bý- mìøické diecézi kvùli pøístupu knìí realiv katolickém týdeníku 9  v jednom tvrdí valý litomìøický biskup je líèen jako Kris- zovat.
biskup Posád, e je zdráv, ve druhém, oti- tus, nespravedlivì odsouzený a ztýraný,
Okurková sezóna ve sledovaných intertìném na tée stranì, biskup Duka (doèas- kterého vak po utrpení èekalo oslavení. netových diskusích trvá od èervna do záøí.
nì povìøen øízením diecéze), e Posád je Podle pøispìvatelù èeká novodobého mu- Poèet diskutujících nepøekroèil v ádném
nemocen. Dukovo vyjádøení je kritizováno èedníka Posáda podobná rehabilitace, a to týdnu èíslo sedm, za celou dobu se objevili
a je poukazováno na nìkteré jeho vnitøní v podobì kardinálského klobouku. Nábo- pouze tøi noví úèastníci, v nìkolika týdnech
rozpory. Diskutující opìt píí o napláno- enský moment nalezneme i v dalím typu diskuse utichla úplnì, poèet pøíspìvkù kovaném spiknutí proti zdravému Posádovi, pøíspìvkù: dosud spojená témata (zuboený lísal zhruba okolo pìti za týden. Nìkolik
který mohl v diecézi mnohé zmìnit k lep- stav diecéze a její hrozivá budoucnost) se pøíspìvkù pokraèuje v osvìdèených témaímu. Ze spiknutí vak nejsou vinìni pouze osamostatòují, a apokalypsa hrozí lito- tech: neudritelná situace v diecézi, kterou
biskupové, ale pøedevím konzultoøi, na mìøické diecézi jako trest Boí za to, e vak jakoby klérus a vìøící nevnímali, hrozzákladì jejich patných informací Vatikán nepøijala a nedokázala podret Bohem vy- ba dalího vývoje (diecéze je stále bez bischybnì rozhodl. Spekuluje se také o tom, voleného. Stav diecéze je poprvé popisován kupa), pøipomínají se také zamítavé reakce
kdo jsou tito konzultoøi a zda se objeví pøirovnáním k dobì komunismu: generál- biskupù na petici. Specifickým námìtem
na bohoslubì na rozlouèenou. Význam ní vikáø Havelka zde vládne neomezenou jsou partyzánské akce v podobì úèasti na
této bohosluby je definitivnì utvrzen jako mocí, zastrauje, vyhrouje, manipuluje, poutní bohoslubì Charity v Jablonném
pøíleitost dát konzultorùm najevo, e neexistují právem pøedepsané diecézní rady (souèást diecéze) slouené biskupem Posávìøící s Posádovým odchodem nesouhlasí. (napø. ekonomická), knìí jsou ustraení, dem a výlet do Èeských Budìjovic u pøíleBiskupové a generální vikáø Havelka vak vìøící se potýkají s cenzurou. Cenzura se itosti jeho narozenin. Tyto akce jsou také
podle jiných pøíspìvkù za Posádovým od- týká zejména petice, ji vìøící adresují bis- pøíleitostí pøipomenout si Posádovy kladchodem rozhodnì stojí. Motivací pro jeho kupùm jako ádost o vysvìtlení Posádova né vlastnosti, jeho nenahraditelnost, ale také
vytvání je otázka majetku, o nìm se nuceného odchodu. Stále je v diskusi pøí- prázdnotu a smutek, s ní se autoøi bez miv tomto období (poèátek února 2008) pøed- tomno vysvìtlení Posádova odchodu jako lovaného biskupa potýkají. Tématem nìkopokládalo, e se bude církvi vracet. Po- spiknutí, pøièem se jako o vinících ji ne- lika pøíspìvkù je také reakce na rozhovor
sledním dùleitým tématem je zoufalý mluví o konzultorech, ale pouze o èes- s bývalým nunciem Coppou, který ÈR nastav litomìøické diecéze, která je provizo- kých a moravských biskupech.
vtívil a který se k litomìøické otázce v rozriem, je témìø pøed krachem, ale obdrÈtvrté období trvá od konce bøezna do hovoru pro Katolický týdeník vyjádøil.13
ela milost mít za biskupa Pavla Posáda konce kvìtna, jedná se tedy o dobu po od4. øíjna bylo oznámeno jmenování Jana
a je také dost silná, aby se za nìj postavi- chodu Pavla Posáda, kdy je odeslána peti- Baxanta litomìøickým biskupem. Hned
la, protoe jeho odchodem èeká tuto diecé- ce vìøících biskupùm. V kvìtnu pak do- vznikají nové diskuse na internetu (portál
zi pouze apokalypsa. Tváøí v tváø neblahým chází k pozvolnému útlumu diskuse. Téma- christnet.cz a katyd.cz). Tak jako dosud
vyhlídkám se pak diskutující povzbuzují ta víceménì pøetrvávají z pøedchozích mìsí- v diskusích pøevládala ponurá nálada a bezk modlitbì zejména za volbu nového bis- cù: komunismus pøipomínající stav diecéze radnost, tak se nyní atmosféra otoèila o 180°
kupa.
zavinìný generálním vikáøem, neutìená a pøíspìvky svìdèí o euforii. Do vlády temV následujících týdnech (pøelom února budoucnost hrozící dokonce zruením die- noty a zla v Litomìøicích pøichází nový
a bøezna) dominuje diskusním fórùm pøede- céze (vizi apokalypsy podporuje i fakt, e biskup s heslem a vidím. Lidé si volavím samotný pøechod Pavla Posáda z Lito- zatím není jmenován nový biskup), hodno- li, posílali smsky, gratulovali si, objímali
mìøic do Budìjovic a reflexe bohoslueb cení Posádova odchodu jako spiknutí bis- se, slavili, zpívalo se Te Deum. Budouca akcí na stránkách Katolického týdeníku. kupù s majetkovým pozadím. Urèitá èást nost ji není apokalyptická, ale skvìlá, nyní
Nedopatøením se toti do èlánku o boho- pøíspìvkù se pøirozenì týká organizace pe- se nepìjí chvály na Pavla Posáda, ale na
slubì na rozlouèenou vloudily chyby tice10 a kritiky odpovìdí biskupù.11 Nìko- Jana Baxanta. Dalím tématem v posled(mezi pøítomné byl zahrnut biskup Duka, lik pøíspìvkù reaguje na vyjádøení Domini- ních esti týdnech je kromì nadení z nokterý se ovem me nezúèastnil), co pod- ka Duky v rozhovoru pro portál Christ- vého biskupa prosba za nìj  ujiování
o modlitbì a vyjadøování nanítilo nìkolik pøíspìvkù, mj.
dìje, e vytrvá. Velká èást pøíi zástupce týdeníku. Èást pøíspìvkù se ovem vrací k pospìvkù tvoøí také dojmy z bopisu negativního pùsobení
hoslueb: Zatímco v Litomìøivikáøe Havelky v diecézi
cích je pochmurná atmosféra,
a k cenzuøe v církvi (ta se pro(bouøe, vichøice, kroupy,
jevuje napøíklad mazáním nìdé, drsná hudba Miloe Bokterých diskusních pøíspìvkù
ka, biskup naposledy prochána internetu nebo zákazem
zí svou katedrálou, nebreèeli
Konec litomìøické diecéze. Tato kolá byla na poèátku diskusí
jmenovat Baxanta jako biskuu jen ti nejotrlejí), Budìjoumístìna na internetových stránkách litomìøické mládee,
http://www.litomerice.signaly.cz/forum/viewtopic.php?t=182
pa v mením kánonu). Diskuvice jsou svìdkem Posádova triTento èlánek proel recenzním øízením.
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autoøi souznící s paterem Hurtem si jasnì uvìdomují a tematizují absenci klerických hlasù v diskusi. Opakovanì si
stìují na to, e se
zodpovìdní hierarchové ke kauze nevyjadøují (ani prostøednictvím tìchto
diskusí, ani jinak),
pøípadnì, e se vyjadøují mlnì (vyObì fotografie na této dvoustranì se vztahují k happeningu
stoupení D. Duky).
Odchod biskupa Pavla akceptuje? Akce Ptuj!.
Pøesto je v diskusích
tující ale také píí o tom, e jsou pøipraveni sdílen názor, e je klerici sledují, e k nim
bránit se pùsobení negativních ivlù v círk- názory zde vyjadøované snad dolehnou
vi více ne døíve, a e jmenování Baxanta a zapùsobí na nì. Pøípadnì, e k nim dolehvnímají jako malé vítìzství své partyzán- nou a ohrozí tak jejich autory - samotné zaské èinnosti, tedy zejména internetové kri- pojení do diskuse je èasto hodnoceno jako
tiky doèasného vedení litomìøické diecéze. odvaha, která mùe mít negativní dùsledky pro autora a jeho rodinu. O nepøítomKultura internetové diskuse laikù
nosti klerikù v diskusi nakonec svìdèí
Internetové diskuse dávají zaznít a archi- i obrovský prostor, který je vyjádøením pøevují (a tedy zpøístupòují pro analytickou vánì spekulativního charakteru o jednání
práci) rùznorodé hlasy laikù, které jinak hierarchù vìnován. V tomto smyslu se tedy
církev málokdy reprezentují. Navíc propo- jedná o laickou diskusi  úèastní se jí laici
jují laiky z rùzných lokalit a rùzných názo- a vnímají ji jednak jako rozpravu v církvi,
rových táborù, jakkoliv je tøeba pøiznat, e ale i jako svùj takøka jediný nástroj, jak
ve vech sledovaných diskusích nakonec prezentovat své názory klerikùm.
zvítìzila víceménì jedna skupina pøíznivcù
Jak se tedy vyjednává charakter takoPavla Posáda (a nespokojencù s jeho odvo- véto diskuse, jaké normy a meze tu jsou
láním), která pøesvìdèila èi pøehluila ne- ustanovovány? Jaké úèely autoøi diskusi
souhlasné pøíspìvky. Fakt, e v diskusích pøipisují? Rozprava o úèelu diskuse se dá
se skuteènì nìkteré názory prosadily jako asi nejlépe sledovat na fóru litomìøické mlápravdivé èi pravdìpodobné a e samotné dee, je bìnì slouí ke spíe praktickým
diskuse jsou povaovány za efektivní èin- øeèem mezi omezeným okruhem lidí, kteøí
nost, vak vzbuzuje jetì vìtí zájem a po- se navzájem znají. Závaností tématu, zatøebu zabývat se kulturou tìchto diskusí.
pojením dalích diskutérù (z jiných vìkoPøednì  mluvíme o diskusi laikù, i kdy vých skupin a diecézí) a pøedevím tím, e
se jí zúèastnilo i nìkolik klerikù, nìkteøí odkaz na tuto diskusi se objevuje na celootevøenì, nìkteøí pod pøezdívkou. Jediný republikových diskusích Katolického týdev diskusích významný hlas klerikù patøil níku a Christnetu, se úèel této diskuse mìní
P. Josefu Hurtovi z Mostu, který výraznì  z pùvodnì velmi svobodnì definovaného
podporoval vývoj diskuse k vìtí aktivitì fóra, kde kadý mùe vyjádøit svùj názor,
laikù v daném sporu, k vyadování vysvìt- se stává fórum iroce prezentované, a tedy
lení od biskupské konference, k otevøené- z rùzných stran umravòované. Jako první
mu a konkrétnímu vyjadøování. Nejasné se objevuje hrozba, e diskuse se chopí
a nesmìlé názory laikù P. Hurt nìkolikrát investigativní novináøi a na diecézi i na
zatítil odkazem na kanonické právo èi teo- celou církev tak padne dalí stín v dobì
logizující obhajobou. U pøispìvatelù ne- pokraèujícího handrkování o majetek.
souhlasících s vývojem diskuse také právì Objevuje se poadavek celou diskusi zaon vyvolává nejvìtí pohorení  je dokon- stavit a místo ní se modlit a pøípadné probce podezírán z toho, e není pravým knì- lémy øeit po køesansku mezi ètyøma
zem, nýbr provokatérem, protoe takto oèima. Pro nìkteré je diskuse nesmyslným
neloajální názory by jako knìz nemìl tlacháním a plýtváním èasu a energií,
zastávat. Tito autoøi tedy P. Hurta vlastnì která by se dala vynaloit na skuteèné doøadí mezi rovnì laické hlasy. Naopak bro, objevují se dokonce i ostøejí formu-

lace typu, e diskuse je zvracením královského knìstva. Tyto názory se opírají
o pøesvìdèení, e rozhodl-li o nìèem pape,
pak nejen, e nemá smysl o tom dále diskutovat, ale dokonce je to i pro dobrého
køesana nedùstojné: Pøátelé, prosím vás,
velmi se pøimlouvám za urèité pozastavení
této diskuse v tom duchu, v jakém se doposud nese. Nejsou toto vìci, které by se mìly
øeit spí internì? Vdy vechny zde zveøejnìné úvahy a hypotézy poutíme prostøednictvím internetu do celého svìta. Myslím,
e nikdo z nás nemùe situaci posoudit zcela objektivnì. Jsme plni rozèarování nad
postupem ÈBK, plni emocí a sympatií
k biskupu Pavlovi. Já osobnì, a u jsem to
tu psal, respektuji názor ÈBK, i kdy se mi
zdá, jako vìtinì, troku podivný. Nedávno
jsme se domodlili za jednotu køesanù... tato
diskuse mi ovem moc sjednocující nepøipadá ani ve vlastní církvi. Nenapadejme,
prosím, postavení papee a Vatikánu v církvi
èi zodpovìdnost a úlohu ÈBK. Biskupa
Pavla mám rád, a proto vyzývám i ostatní,
aby se inspirovali tím, jak on sám nese toto
tìké bøemeno. Jistì je ve svém nitru zklamán a obèas se mi zdá, jakoby z nìj chtìla
tato hoøkost ven. Ale vdy vystupuje s rozvahou a pokorou. I kdy ony události komentuje s tìkostí, nikdy si veøejnì nestìoval. Snaí se brát události tak, jak mu je
Pán pøináí. A v tom vidím jeho velikost,
kterou potvrdil zejm. nyní, v tomto tìkém
èase.
Na druhé stranì pro zachování, ba rozíøení diskuse se argumentace opírá o sekulární demokratické principy: Pokud se dìje
bezpráví kdekoliv ve svìtské sféøe, je monost se ozvat. Je za kým jít, kde si stìovat,
koho odvolávat, kde demonstrovat. V církvi
nic takového nefunguje. A já se ptám, není
to patnì?
Tento argument vak není hojný a hlavnì není úspìný  vyvolává odmítavé reakce poukazující na nedemokratické zøízení
církve. Argument, který nakonec díky aktivitì jeho prosazovatelù pøevládne, internetové diskuse udrí a dokonce vyvolá i sepsání petice poadující vysvìtlení Posádova odvolání, je spíe eklesiologický: Ukazuje se stále, e neumíme vést dialog? Co
existují interní a neinterní roviny komunikace? Vím, e koncil mluví o poslání
církve dovnitø a navenek a e pape Jan
Pavel II vyzýval, abychom dokázali být
domem ze skla.
Samotné zapojení se do diskuse se tak
naopak stává demonstrací køesanského postoje k vìci, svìdèí o odvaze, o vzpírání
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se lhostejnosti, je dùkazem lásky k církvi
a plnìním Boí vùle. Je aktem lidské
solidarity a spoluúèasti s tìce zkoueným
biskupem. Je výrazem aktivity vìøících
stojících za svým biskupem, jak je k tomu
zavazoval Posádùv svìtitel. Proto je potøeba diskutovat pod pravými jmény a s uvedením kontaktní adresy.
Jmenování Jana Baxanta, který je vnímán jako pokraèovatel Posádova díla, je
pak oznaèováno na vech diskusích za vítìzství této aktivity: Vánì ale spíe NUNC
DIMITTIS... Toto kantikum z Lukáe mne
napadlo nejprve, co moderátor zpráv jmenování zmínil. Pocit úlevy, splnìného úkolu, smyslu nesnází a práce nad vlastní síly.
Vìtí význam je ovem jednoznaènì
pøipisován modlitbám, postùm, poutím a
obìtem, ne internetové diskusi: Jsem velmi rád, e situace dopadla právì tak jak
dopadla. Dopadla DOBØE, ba výbornì. Ale
kdoví, zda i rozhoøèená diskuse na ChN
tomu aspoò nepatrnì nepomohla. :o)))
Ve výsledku lze tedy øíci, e internetová
diskuse si vyjednala místo mezi legitimními prostøedky bohulibého køesanského ivota, jakkoliv je to místo marginální a ohroené moností sklouznout do nepatøièných
poloh.
Moc a bezmoc laikù
Prùbìh diskuse o jejím smyslu lze také èíst
jako vyjednávání o roli laikù v církvi. Vedle pùvodní jednoznaèné pozice  nemùeme dìlat nic, ne rozhodnutí pokornì
a poslunì akceptovat (Akce Ptuj!) a nadále se modlit  se postupnì objevují varianty.
Pøijímány jsou subjektivní emoce vyjadøující lásku k biskupovi, osobní pouèení pro
duchovní ivot, proívání kauzy jako
zkouky víry a oddanosti církvi. Dále je
moné vyjádøit své názory zintenzivnìním
køesanského ivota  masovou úèastí na
mi, na pouti, modlitbou atd. Zde vak ji
zní i varující hlasy, e me nesmí být prostøedkem protestu èi nátlaku. Na druhé
stranì se ale vehementnì prosazuje názor,
který nakonec oprávní vznik petice, a to e
køesan nesmí mlèet, je-li svìdkem nìèeho
nekalého. Je vak vyjednáno, e rozhodnutí
biskupù laici nemohou chtít mìnit, mají ale
nárok na otevøenou komunikaci. Neúspìch
petice u legitimitu tohoto nároku nedokáe
zpochybnit.
Naopak spíe dále delegitimizuje chování biskupù, kteøí asi mají co skrývat
a tímto svým jednáním spíe oni ne laici
píící petice pokozují obraz církve ve spoleènosti. Biskupský sbor je v diskusi pola-
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rizován na dobrého biskupa Pavla, jemu o majetkové vyrovnání pøesvìdèit lidi mimo
patøí vekerá láska, oddanost a loajalita jeho církev, e církvi opravdu jde hlavnì o maoveèek, a na zlé biskupy a konzultory, kte- jetek ( jestlipak si p. biskup Graubner viml,
rým je tøeba ukázat jejich høíchy, aby se e své uetøené peníze nejsme schopni uloit
o nich nedozvìdìli a na vìènosti. Tato se- lépe ne s 3,5% úrokem u mBanky?) - utlulektivní loajalita zahrnuje vedle biskupa movat aktivitu laikù.
Pavla vdy jetì papee, jeho jednání je
Internetové diskuse k pøípadu biskupa
správné, jene postavené na základì fale- Pavla Posáda tak daly prostor k ventilaci
ných informací intrikánù.
témat, které laici dlouhodobì vnímají jako
Vedle tìchto argumentací pak laici také problematické a ze strany hierarchù neovelmi silnì a velmi èasto pouívají pøirov- právnìnì neøeené èi zamlèované. Vedle
nání k temným dobám komunistické zlo- samotné váznoucí komunikace mezi kleriky
vùle  cenzura, mocichtivost, zastraování, a laiky (neochota komunikovat, neexistence
litomìøická diecéze je popisována jako komunikaèních kanálù a dovedností, aroskanzen normalizaèní doby. Univerzální gance ze strany hierarchù) jimi jsou neprocelospoleèenský delegitimizaèní argument diskutovaná selhání církve v komunisticpouívají jedni pro kritiku provizorního ve- kém i postkomunistickém období, odliná
dení litomìøické diecéze, druzí nálepkují pojetí církve a jejího místa ve spoleènosti
diskutující za pohrobky rudého severu, a v neposlední øadì také odliná pojetí role
kteøí nejsou dostateènì zboní: Církev není laikù v církvi.
n
svaz turistù ani ádná partaj. Jsme rádi,
e J. M. ná pan biskup Jiøí Païour není
modernista a fokolarín a e je vìrný Kristu Poznámky
1 Pro úèely analýzy byly kvùli èasové a tematické blízkosti
Pánu a Svatému stolci. Na rozdíl od mnoprvní dvì diskuse na christnet.cz slouèeny.
hých jiných. Jak tam vy na tom bezboném
2 Existují zøejmì jetì dalí diskuse napø. na portálu traa komunistickém kraji na severu se chováte,
ditio.cz, které vak pro svou marginálnost nejsou zahrnuty do analýzy.
to by si tady nikdo nedovolil. Nae diecése
3 Odstranìny byly vechny pøíspìvky blogera za kadou
je mariánská a Matka Boí nad ní poøád
cenu Martina Hajného a vechny pøíspìvky, které byly
pouhými reakcemi na pøedchozí pøíspìvek bez toho, ani
drí svou ochrannou ruku.
by nesly dalí význam. Napø: Pane Jiøí B., s Vámi nelze
Dalí okruh argumentù, které laikùm
ne souhlasit, souhlasit a jetì jednou souhlasit. Pøíspìvky, které byly z technických dùvodù (napø. webová
dovolují ponìkud se vyvázat z povinné loaaplikace neumoòuje napsat více znakù) v diskusích
jality k pøedstaveným, jsou spekulace o ekorozdìleny do více, byly pro potøeby analýzy slouèeny
nomickém, respektive mocenském pozadí
v jeden.
4 Bez Martina Hajného.
celé aféry.
5 Absolutní prvenství v poètu pøíspìvkù náleí Marii LanCelá kauza je také vøazována do série
dové, farnici z litomìøické katedrály (163), následované
Josefem Hurtem, faráøem z Mostu (131).
chybného jednání biskupù, které pokozu6 Jedná se o MUDr. Svatoovou, zakladatelku hospicovéje církev, a zvlátì do série jejich chybného
ho hnutí v ÈR.
7 Happening pod názvem Akceptuje odchod biskupa
jednání vùèi laikùm: Pokud se biskup Posád
Posáda? Akce Ptuj pøi pøíleitosti poslední dìkovné me
neosvìdèil, znamená to, e ostatní se osvìdsvaté biskupa Pavla Posáda v Litomìøicích. Viz napø.
èili. Co se jim podaøilo a daøí ? - uchránit
http://www.biskup-pavel.net/index.php?text= 112-akceptuj.
ty knìze, kteøí klopýtli za socialismu, monosti omluvit se - uchránit církev pøed pùð Ostatní poznámky, anglické shrnutí
sobením a vlivem tìch, kteøí pro víru a nás
a medailonky autorù jsou na stranì 141
ostatní skuteènì nasazovali ivot - proto
v rámeèku vpravo dole.
nikdy v ÈBK nesedìli biskupové Provazník,
Konzal, Krátký - Plenární snìm dovést do
autu, do ztracena udrovat si odstup od
øadových vìøících,
oslovovat je takøka
výhradnì jen listy týkajícími se sbírek,
v pøípadì nedostatkù
zdùrazòovat, e církev jsme vichni, ale
jinak nás nebrat vùbec na vìdomí - neObì fotografie na této stránce: Barbora Spalová.
ustálými starostmi
Tento èlánek proel recenzním øízením.
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Souèasná snaha rekonstruovat amanismus vychází z odcizení západního èlovìka pøírodì

AMANISMUS
A NEOAMANISMUS
Ivan O. tampach

amanismus se jevil jako nejvzdálenìjí náboenská minulost, jako kulturní a sociální jev, jím
by se moderní èlovìk mohl zabývat jen z dokumentaèních dùvodù. V posledních desetiletích
se vyrojilo mnoho lidí, kteøí se pokládají za amany a zároveò jsou profesnì a stylem ivota
lidmi své doby. amanismus se stal znovu aktuálním v podobì takzvaného neoamanismu.
aman jako archaická náboenská role
Sám výraz aman pochází z prostøedí sibiøských etnik na území ruského impéria. Odvozuje se od turkického jazyka národa
Evenkù (døíve oznaèovaných jako Tunguzové), kde má význam vìdoucí. Uvauje
se o pùvodu v (sanskrtském) slovì ramana pro buddhistického mnicha. Buddhistiètí
mnii u nìkterých sibiøských etnik pùsobili a jejich oznaèení se mohlo pøenést i na
pùvodní domácí èinitele vnímané tak, e jde
o podobnou roli.
Raná etnografie popsala amanskou roli
v ivotì tamních komunit a kdy pak badatelé popisovali podobné postavy u jiných
etnik, pøevzali tento termín (podobnì jako
se napø. výraz tabu, který náleí národùm
Oceánie, pøenesl na podobné jevy v jiných
prostøedích). Tak ustavili pojem amana
a amanství jako s tím souvisícího pojetí
a praxe v obecném, schematickém smyslu.
I zde se vedou diskuse, nakolik jsme
oprávnìni zahrnout rùzné jevy do rozsahu
spoleèného pojmu. Pojem zachycující shodné znaky vak nevyluèuje diversitu. Jen je
tøeba dbát o to, aby se deskripce a komparace jednotlivých pøípadù nepodøizovala
apriornímu schématu. Kromì toho nesmí
spoleèný pojem umoòovat hodnocení jevu
nebo dokonce odùvodòovat represi.
Fenomenologie náboenství v návaznosti na Gerarda van der Leeuwa pøedpokládá výskyt posvátných osob.1 Pro pravìk
mùeme podobu takové osoby a funkce
pøedpokládat, ale nevíme nic s jistotou, protoe archeologické nálezy bez písemných
záznamù jsou nìmé. amanismus spatøujeme u etnik, o kterých se ponìkud zjednoduenì má za to, e jejich zpùsob ivota je
zakonzervovaným pravìkem. Mìly by to
být komunity, které v axiální éøe kolem
6. stol. pøed n. l. neproly zmìnou kulturního, a tím ani náboenského paradigmatu.2

V popisech amanské role se èasto vyskytují tyto znaky: zahájení pùsobnosti
v dùsledku amanské nemoci nebo stavu
navozeného kontrolovaným poitím psychoaktivních látek, aman bývá pøi svých
výkonech ve zmìnìném stavu vìdomí
oznaèovaném nìkdy jako amanský trans.
Dalím spoleèným znakem mùe být mentální pohyb amana po ose svìta (znázornìné èasto stromem) do dolních i horních
øíí. aman spojuje role pozdìji rozliené
jako knìz, vypravìè a zpìvák, stráce tradice, prorok, vìtec, léèitel, rádce.
Pøeívání pùvodního amanismu
do souèasnosti
Etnologové a kulturní antropologové pùvodnì popsali amanismus u etnik bez valného doteku s moderní civilizací. Role charakterizované jako amanské se vak vyskytují i v zemích, kde vedle archaické kultury a v tìsném doteku s ní ijí klasická náboenství západní civilizace, pøedevím køesanství, jako i moderní vìda a technika.
Tam je pak amanismus nejen zvnìjku popisován, ale pøímí aktéøi tlumoèí v souèasném jazyce i amanskou zkuenost. Sibiøtí
Nìnci, Evenkové, Èukèové, Mansijci,
Aleuti ijí rozptýlení mezi moderními Rusy,
ji po generace je zachycuje napø. místní
kolní systém. Ranému sovìtskému reimu
se nepodaøilo amany potlaèit, i kdy podle nìkterých zpráv volil zpoèátku mimoøádnì kruté metody. Po období skrytosti se
v posledních dvou desetiletích amanská
role ve spoleènosti zøetelnì obnovuje.
Situace ve Spojených státech amerických je podobná. Témìø vechny národy
pùvodních obyvatel byly vypuzeny ze
svých pùvodních území. Ti, kteøí bìsnìní
moderní civilizace pøeili, ztratili kontakt
se svou tradicí. Mezi etniky dochází k výmìnì a míení zachovaných tradièních

motivù. Jetì v 70. letech minulého století
bylo praktikování indiánských náboenství
protizákonné. V tée dobì byly odebírány
dìti z rodin pùvodních obyvatel a umísovány na pøevýchovu do internátù, kde
byly dùslednì zbavovány posledních stop
jazyka, kultury a tradice svých národù. Pøesto se podaøilo amanský impuls pronést do
moderních a postmodernách kontextù. amani získali pøíznivce a áky z vìtinové
americké populace, nìkteøí spojili amanskou kvalifikaci s odborným vzdìláním
a pokouejí se amanskou zkuenost pøedávat literárnì. 3
amanismus
v alternativní spiritualitì souèasnosti
Obyvatelé západního svìta ijící alternativní religiozitou se od edesátých let 20.
století distancují od zavedených, vìtinových náboenských smìrù, pøedevím od
velkých køesanských církví. Objevují pro
sebe smìry doprovázející køesanství na
jeho historické cestì, pøedevím hermetickou tradici v celé její íøi. Obrátili pozornost i k duchovním smìrùm pocházejícím
z Indie, Tibetu, Èíny, Japonska a dalích zemí Dálného východu. V dalí etapì navázali (s rizikem sporné autenticity) spojení
s pøeívajícími amany, kteøí nezùstali izolováni od okolí. V nìkterých skupinách jsou
tyto podnìty libovolnì smíeny. Vznikla
rozsáhlá literatura zprostøedkující tento
smìr duchovního ivota.4 Oblíbeným zdrojem amanské spirituality se stali mýtiètí
pøedkové Aztékù zvaní Toltékové. I kdy
dnes ádná taková komunita není známa,
naznaèují pøíznivci toltécké moudrosti, e
tento národ nìjak pøeívá v souèasné mezoamerické populaci a k jejich podnìtùm
je moné se nìjakými neznámými cestami
dostat.

Tento èlánek proel recenzním øízením.
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Kde se nenaskýtali skugionistického vzdìlávacího
teèní amani, vytvoøily se litecentra pøi pardubické univerrární postavy, ani by se to
zitì.15
ovem ètenáøùm výslovnì
Diskuse na amanské téma
sdìlilo. Notoricky známým
pøípadem takové fikce je Don
amanismus má protivníky
Juan Matus (a jeho spøíznìní
a kritiky nejen u veleknìí
èarodìjové) pùvodem z kmemoderní racionality a v polene Jaki (Yaqui) existujícího
micky vyhroceném novovìv severním Mexiku. Je znám
kém køesanství. Musí si nez dvanácti na sebe navazujíchat líbit pøipomínky i od lidí,
cích knih amerického antrokteøí k nìmu pøistupují s popologa peruánského pùvodu
chopením a sympatií.
Carlose Castanedy (1925Tradièní formy evropské1998).5
ho duchovního èlovìka odciS aplikací skuteèných
zují pøírodì. Zejména lidový
amani z kyzylského centra Dungur.
Foto: Pavlína Brzáková.
a domnìlých podnìtù z pøeíplatonismus, kdy razantnì
vajících amanských kultur souvisí i jev, letími procházela nepravidelnì vydávaná vstoupil do prostoru latinské církve proskterému se øíká mìstský, èi také digitální série oèíslovaných sborníkù pod spoleèným tøednictvím uèitele církve Augustina Auamanismus. 6 Je-li pùvodní amanismus názvem amanismus z produkce bratis- relia, roztrhl èlovìka na dva principy: jeden
aspektem ivota komunit spjatých s pøíro- lavského nakladatelství CAD Press. Pøí- smìøující vzhùru k záchranì, druhý dolù do
dou, odkázaných na sbìr a lov, jde zde spìvky ve sbornících jsou osobní svìdectví zkázy. Èlovìku se stává vlastní tìlo i irí
o radikální adaptaci motivù nalezených o amanské zkuenosti, její interpretace tìlo lidstva, jím je Zemì a obklopující vesv pøeívajícím amanství na moderní a post- podle rùzných novovìkých spirituálních mír, nìèím cizím a nepøíjemným, co je tøemoderní civilizaci. Léèitelské procedury, schémat i odborné èlánky antropologù ba pøekonat. Tìlo a pøíroda, to nejsem já,
mohl by øíci stoupenec takto kontaminoneortodoxní psychoterapie, jako i díla a dalích badatelù.
vaného køesanství (ale i judaismu a isláa produkce nového alternativního velkomu). Do této situace pøichází na pøírodu orimìstského folkloru vyuívají psychedelik amanismus v èeských podmínkách
a poèítaèových animací. Rovnì oblíbené Nad rámec literárního zájmu, a jde o èet- entovaná amanská spiritualita jako pomoc.
je údajné amanské bubnování. 7
né kníky prezentující amanské pohledy Není to vulgární mechanistický materialisObjevení pøeívajících amanù a adap- nebo o odbornou literaturu, jdou jednotliv- mus, ale ani falená spiritualita povznesená
tace tohoto fenoménu pro dneního mìst- ci a skupiny, které praktikují to, co pokládají nad èas a prostor.
Je vak nutno té postavit otázku, je-li
ského èlovìka vyvolaly akademický zájem. za amanismus. Své sluby pøi návtìvách
Z klasikù religionistiky se amanství vìnuje Èeska nabízejí lidé z amerického kontinen- moná regrese k prehistorickým formám
Mircea Eliade ve své publikaci amanis- tu spojení s kulturou pùvodních národù, duchovního ivota. Je mono smazat dìjinmus a nejstarí techniky extáze.8 Angeles napø. Emahó (Donald Mantova), Pablo nou zkuenost nìkolika tisíciletí? Mùe se
Arrienová probírá amanismus empaticky Russel a Eric Pearl.
k hlubí dimensi pøírody vracet jinak ne
a populárnì z hlediska hlubinné psycholoZ èeských èinitelù, kteøí komerènì na- ideologicky, a tedy iluzornì, èlovìk, který
gie v knize Archetypy amanské tradice: bízejí amanské poradenství, pøednáky, je háklivý na pøírodní rytmy, zvuky, barvy,
Duchovní cesty vnitøního bojovníka, léèi- semináøe a léèení, mùeme zmínit Michala pachy, na pøirozený chlad, horko, vlhko
tele, vizionáøe a uèitele.9 Podrobnì z antro- Fabiana, který v poslední dobì nabízí hlav- nebo sucho? Èlovìk, který je od toho vepologického hlediska se z publikací dostup- nì elektronický amanismus, audiovizuál- ho izolován umìlou civilizaèní ochranou?
ných i v èetinì amanismem zabývá kniha ní stimulaci, o ní sdìluje, e pomáhá na Pøes týden sedí u svého poèítaèe jako abFiony Bowie Antropologie náboenství: cestì sebeobjevování. Ivo Musil nabízí na straktní odtìlesnìná entita a podílí se ekorituál, mytologie, amanismus, poutnictví.10 webu13 amanské léèitelství, poradenství, nomickými aktivitami na likvidaci pøírody,
Velmi struèným, ale o výzkumy opøeným vìtìní, pøednáky a semináøe. Miroslav a o víkendu si pár hodin hraje na trans, extextem na toto téma je kapitola amanis- Kapar poøádá na statku ve Skøidlech semi- tázi, komunikaci s duchy a sestupy do dolmus od Elisabeth Puttickové v publikaci náøe amanského bubnování, chùze po ních a horních øíí? Nepodceòuje amaniso nových náboenstvích redigované Chris- havém uhlí nebo tøeba indiánské potní mus lidskou personalitu a dìjinnost, tvoøitopherem Partridgem. 11 Z domácích autorù chýe. Bìhem nìkolikadenních workshopù vost a svobodu?
pøispívá k poznání amanských kultur Cesta bubnu si úèastníci vyrobí a v potní
Religionistika sotva mùe poskytovat
pøímým výzkumem èeská antropoloka chýi zasvìtí vlastní amanský nástroj, frek- závazné odpovìdi na tak vyhrocené otázPavlína Brzáková, napø. v narativní pub- ventanti kursù se seznamují s cestou do svì- ky. Má vak právo pøipomenout, e k prolikaci Dìdeèek Oge: uèení sibiøského a- ta pod zemí pro sílu k léèení, za pomoc- cesu recepce amanských podnìtù se takomana.12 Akademiètìji amanismus pojed- níkem ze svìta zvíøat, èi do øíe nebe pro vé pochybnosti vyslovují a takové rozpranává plzeòský antropolog Ivo T. Budil inspiraci.14 Vìcné informace o uvedených vy tam patøí.
v publikaci s irím tematickým zábìrem èeských neoamanech shrnuje a proloené
n
Mýtus, jazyk a kulturní antropologie, Pra- autorovými pocity podává urnalistickým ð Poznámky, shrnutí a medailon autora
ha: Triton, 1995. Posledními dvìma deseti- stylem èlánek Leoe Kyi na portálu Relina dalí stranì dole v rámeèku.
Tento èlánek proel recenzním øízením.
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Náboenství je pro nìkteré indiány to poslední, co jim bílí jetì zcela neukradli

RELIGIOZITA INDIÁNÙ
SEVERNÍ AMERIKY
Lívia avelková

Kdy byla v roce 1934 publikována kniha Mluví Èerný jelen,1 znamenalo to zásadní prùlom
v dostupnosti informací a zpùsobu prezentování pohledu na náboenství indiánù. Místo etnografických publikací antropologù popisujících obøady a stereotypních pøedstav muèení zajatcù v prùbìhu rituálù v hollywoodských filmech získala americká (a anglofonní) veøejnost
monost pøeèíst si ètivým zpùsobem zpracované vyprávìní jednoho z lakotských (veøejnosti
známìjích jako siouxských) svatých muù (obøadníkù, amanù). V té dobì jetì nikdo
netuil, e záznam tohoto vyprávìní ovlivní i mylení a pohled na vlastní religiozitu souèasných indiánù.
V èeské veøejnosti pøetrvává stereotypní nù. Ke vzájemnému kontaktu docházelo doèasného uvolnìní v USA ve 30. letech
pøedstava indiána jako bytosti s ucelenou v rùzných èástech kontinentu v odliných 20. století s nástupem Johna Colliera do
charakteristikou, spjatou se spiritualitou obdobích, napøíklad na východním pobøeí funkce komisaøe pro indiánské záleitosti,
a bojem za svá práva vùèi dominantní spo- Severní Ameriky ji v prùbìhu 16. století, a do roku 1978, kdy byl v USA pøijat záleènosti. Je zaloena na v Evropì pøevau- v severní Kalifornii a oblasti Velké pánve kon o náboenské svobodì indiánù.2 Dostajícím pohledu na indiány jako na ulechtilé a od poloviny 19. století. Stejnì tak se lií teènou záruku náboenských svobod vak
divochy, symbolizované Mayovým Vin- i období, kdy v urèitých místech zaèaly pù- indiánskému obyvatelstvu poskytlo a jeho
netouem. Ale indiáni Severní Ameriky vy- sobit køesanské misie. Cílenì usilovala rozíøení v roce 1994.3 Do té doby byli incházejí z velmi rozmanitých kultur, proto americká i kanadská spoleènost o asimila- diáni, na nich byly napøíklad objeveny jizgeneralizace týkající se jejich náboenství ci indiánù od 2. poloviny 19. století. Nedíl- vy z obøadu tance slunce, kriminalizováni
je témìø nemoná. Pøesto lze poukázat na nou souèástí tohoto cíle byla snaha zcivi- a perzekuováni.
Dalí násilnou praktikou asimilace bylo
nìkteré souèasné trendy v oblasti náboen- lizovat indiány a postupnì z nich vychoodebírání
indiánských dìtí a jejich umisoství a víry indiánù, které vak nelze v ád vat obèany, pøièem pøijetí køesanství
vání
do
pìstounské
péèe v amerických èi
ném pøípadì povaovat za platné pro vech- bylo jedním z dùleitých bodù. Souèástí
kanadských
rodinách
a zejména do internáttéto politiky byl i zákaz praktikování mnona domorodá spoleèenství.
ních
kol.
Internátní
koly byla zaøízení
ha obøadù, které byly povaovány za pøeèasto
vzdálená
od
pùvodních
domovù dìtí,
káku pøijetí køesanství. Napøíklad na VelHistorie zatíená asimilací a perzekucí
kde
byly
dìti
internovány
a
pøevychováváPokud máme psát o souèasnosti, nelze ne- kých planinách lo o tanec slunce, na záuvést dùleité charakteristiky minulosti, ze- padním pobøeí Kanady o slavnost potlaè. ny. Dìti v nich byly vystaveny pravideljména vztahy indiánù a vìtinové spoleè- V Kanadì existovala tato restriktivní legis- nému øádu, dìlení èasu na výuku a práci na
nosti a politiku americké a kanadské vlády, lativa od roku 1884, v USA od roku 1892. farmách, nesmìly mluvit vlastním jazykem
které ovlivnily souèasnou religiozitu indiá- Tato asimilaèní opatøení trvala, s výjimkou ani praktikovat nic ze své víry, sourozenci
ð Dokonèení z pøedchozích stran.
1 Gerardus van der Leeuw: Phänomenologie der Religion,
Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1970
2 Tato koncepce pøedloena v publikaci Karl Jaspers, Vom
Ursprung und Ziel der Geschichte, München: Piper
1966.
3 Pøíkladem takových propojujících postav mùe být John
Redtail Freesoul, který uvádí, e pochází z národa Èejenù a e jako pedagog a terapeut pouívá i postupy pøedávané v jeho lidu. Své pojetí pøedstavuje v krátké osobní výpovìdi John Redtail Freesoul: Modlitební dýmka
domorodých Amerièanù: obøadní pøedmìt a nástroj seberealizace in kol.: amanismus II., Bratislava: CAD
Press, 1994, s. 47-51.
4 Za pøemostìní mezi odbornou prací o pøeívajícím pùvodním amanismem a jeho souèasnou populární podobou se pokládá Michael J. Harner: The Way of the Shaman, San Francisco: Harper & Row, 1999.
5 Faktografie k této sporné postavì a rùzné, spíe pøíznivé
pohledy na ni: Daniel C. Noel: Fenomén Castaneda,
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6 Primárním pramenem pøedstavujícím tento zpùsob smýlení a praxe Debra C. Carroll: amanská ekologie, mìstský amanismus a výuka amanských umìní in kol.: amanismus III., Bratislava: CAD Press 1999, s. 47-50.
7 Klasickým primárním pramenem k této adaptaci amanismu je Sandra Ingerman: Soul Retrieval: Mending the
Fragmented Self Through Shamanic Practice, San Francisco: HarperCollins, 1991.
8 Mircea Eliade: amanismus a nejstarí techniky extáze,
Praha: Argo, 1997.
9 Angeles Arrienová: Archetypy amanské tradice: Duchovní cesty vnitøního bojovníka, léèitele, vizionáøe
a uèitele, Praha: Portál, 2000.
10 Fiona Bowie: Antropologie náboenství: rituál, mytologie, amanismus, poutnictví, Praha: Portál, 2008.
11 Christopher Partridge: Encyklopedie nových náboenství. Nová náboenská hnutí, sekty, alternativní spirituality, Praha: Kniní klub, 2004, s. 292-293.
12 Pavlína Brzáková: Dìdeèek Oge: uèení sibiøského amana, Praha: Eminent, 2004.
13 Webový zdroj aman: stránky pro souèasný amanismus v Èeské republice on line http://samani.hyperlinx.cz,
datum poslední aktualizace neuvedeno.

14 Uvádí s dalími detaily Dominika Sommerová: Novoamanismus po èesku, Sedmá generace è. 5/2008, s. 1.
15 Leo Kya: Za èeskými amanismy, on line http://www.
projekt-rvc.cz/clanek56.html, poslední aktualizace
17. 10. 2007.
Shamanism and Neoshamanism
The phenomenon pursued among Siberian ethnics
designated Shamanism has analogy in other communities. The author has introduced several common traits,
as initiatory Shamanic disease, so called Shamanic
trance, purported communication with upper and lower worlds and integrated role of priest, prophet, seer,
wise man, storyteller and counsellor. Last shamans survived to our times. Protagonists of postmodern spirituality adopted some items of traditional Shamanism and
created Urban or Digital Shamanism. Possibility of such
a regress to primeval times is also debated in this article.
Doc. ThDr. Ivan O. tampach (*1946) je vedoucím
Katedry religionistiky a filosofie na Fakultì filozofické
Univerzity Pardubice.
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Geronimo Henri (Irokéz)  pøeiví
è. 48 (tetování na ruce si nechal udìlat
jako symbol toho, jak byl v internátní kole volán, tj. èíslem 48).
Idolem pro dìti v internátních kolách byl
v 60. letech 20. století
Elvis Presley, proto generace souèasných nejstarích indiánù stále
ráda poslouchá jeho
hudbu. Geronimo Henri na veøejnosti prezentuje fotografie z The
Mohawk Institute (Kanada) a vypovídá o záitcích, jimi v tomto zaøízení proel jako
pøedstavitel tzv. ztracené generace.
Generace, která vlivem tvrdé asimilaèní
politiky ztratila nejen své kulturní koøeny, ale i schopnost dobrého rodièovství,
která nezùstala indiány, ani se nestala
Kanaïany èi Amerièany.
Foto: Lívia avelková, 2004.

byli rozdìlováni. Internátní koly byly zøizovány od konce 70. let 19. století, v USA
upoutìli od jejich vyuívání ve 30. letech
20. století, v Kanadì v 60. letech, podstatnìji a v 80. letech 20. století. Tato politika
mìla nesmírný dopad na identitu indiánù
a jejich vztah k náboenství. Souèasní indiáni jsou z velké èásti potomky absolventù
tìchto kol. Destruktivní dopad na identitu
a rozpad spoleèenství pøiznala i kanadská
vláda a církevní organizace, které se za politiku internátního kolství oficiálnì omluvily
na konci 90. let 20. století. 4
Pøes perzekuci za praktikování vlastní
víry se nìkterým jedincùm i skupinám podaøilo mnoho z jejich koncepce svìta uchovat. Náboenství nelze povaovat za izolovaný kulturní fenomén, ale za organickou
souèást ivota jedince, spoleèenství a spoleènosti. Proto se do nìj promítla radikální
zmìna zpùsobu ivota a obivy indiánù,
k ní díky kontaktu s pøistìhovalci postup-

nì docházelo ve vech èástech Severní
Ameriky. Tato zmìna se nejdramatiètìji
promítla do ivota koèovných, loveckosbìraèských skupin. Náboenský ivot
v rezervacích lze charakterizovat jako koexistenci a prolínání pùvodního náboenství, køesanství a v nìkterých lokalitách
pejotlového kultu. Velké obøady spoleèenství, léèitelství a dalí projevy pùvodního
indiánského amanismu pøeívaly v èásteèné ilegalitì, ale z vìtiny komunit nezmizely. Od 50. let a výraznì v prùbìhu 60.
let 20. století se americká politika zamìøila
na pøesun indiánù z rezervací do mìst. Tak
byl poloen i základ pro dalí dùleitý rys
ovlivòující souèasnost  setkávání indiánù
z rùzných skupin a míst v urbánním prostoru, èasto v lokalitách, v nich se soustøeïovali sociálnì slabí. S potøebou sociálních
kontaktù zaèala ve mìstech vznikat indiánská centra, která byla místem, kde se indiáni scházeli a øeili své vykoøenìní.
U mìstských indiánù tak sílil pocit spoleèné
identity. Na konci 60. let 20. století se indiáni, pøedevím z velkých mìst, zpolitizovali. V reakci na hnutí Afroamerièanù
známé jako èerná síla se zaèali prosazovat jako rudá síla. Nejznámìjí politickou organizací se stalo Hnutí amerických
indiánù,5 které vzniklo právì v mìstském
prostøedí Minneapolis v roce 1968. Podstatou hnutí bylo íøení politických názorù,
jejich souèástí byl i odpor proti zákazu
praktikování vlastní víry.6 Panindianismus
se tak prosadil jako mylenkový proud
a výraz této nové identity.
Citlivìjí souèasnost
V souèasnosti lze o náboenských záleitostech uvaovat v nìkolika rovinách, ale
následující body jsou pøíli schematizující.
Jednu ze základních dichotomií pøedstavuje dìlení na indiány mìstské a indiány
z rezervací. Indiáni ijící v rezervacích mìli
teoreticky více ancí být v kontaktu s lidmi,
kteøí víru praktikovali a pøedávali, stejnì tak
byli v samotném prostøedí rezervace. Indiáni ve mìstech se více dostávali do kontaktu
s lidmi z jiných skupin (nejen indiánských)
a byli ovlivnìni i jiným stylem ivota.
Dùleitou roli v tomto konceptu hraje
i prostor. V náboenských pøedstavách
a kosmologii indiánských skupin je nesmírnì dùleitá místní krajina a posvátná místa,
k nim se napøíklad váe i provádìní obøadù.7 Nìkterá z tìchto míst povauje za
posvátná i více skupin (jako napøíklad hora
Bear Butte v Jiní Dakotì). Øada tìchto pro
indiány posvátných lokalit se tìí zájmu

turistù nebo tìebních spoleèností, co opìt
vyvolává tøenice s úøady a majoritním obyvatelstvem. Mnoho z tìchto míst je souèástí
národních parkù. Indiáni musejí oficiálnì
ádat správu národních parkù o to, aby
mohli na tìchto místech vykonávat obøady.
K tomuto rysu patøí i pojetí èasu.
Indiáni se doadují, aby v urèitých obdobích roku, v nich pravidelnì dochází
k urèitým typùm obøadù, byly národní parky pro veøejnost uzavøeny, co se èasto nesetkává s pochopením ze strany správcù
tìchto parkù. Indiáni ijící ve mìstech nemají monost, èasto v závislosti na svém
zamìstnání, realizovat obøady v období,
kdy by k nim mìlo docházet, stejnì tak se
ne vdy mohou uvolnit ze zamìstnání, aby
do rezervace na obøad odjeli. V rezervacích
s vysokou mírou nezamìstnanosti je organizace èasu mnohem flexibilnìjí. Mimoto
se zdejí zamìstnavatelé èasto pøizpùsobují náboenskému harmonogramu komunity.
Vzhledem k vysoké nezamìstnanosti
v rezervacích mnoho indiánù migruje za
prací do velkých mìst, stejnì tak mladí
indiáni odcházejí do mìst za vzdìláním
a ti úspìní tam èasto zùstávají. Je tøeba pøehodnotit nai pøedstavu indiána jako obyvatele rezervace, protoe v souèasnosti ije
více ne 60% indiánù ve mìstech.8 Proto
pøedstava indiána jako obyvatele rezervace
je dosti zavádìjící.
Mìsta se stávají centry setkávání a lze
zde vypozorovat nìkolik tendencí. Pøedevím je to panindianizace religiozity. K jejím nejvýznamnìjím projevùm patøí tzv.
pejotlový kult,9 spjatý s Církví indiánù (èi
pùvodních Amerièanù).10 Vedle mìst se pouívání pejotlu váe k antropologicky vymezeným kulturním oblastem Velkých
planin, Jihozápadu a Kalifornie. Dalími
panindiánskými prvky jsou oèistné rituály
potní chýe a okuøování pelyòkem,11 eventuelnì kouøení obøadní dýmky.12 S Hnutím
amerických indiánù, jejich zakladateli byli
Odibvejové a Lakotové,13 a populárnì psanou literaturou, se do povìdomí veøejnosti
dostávaly informace, by èasto zkreslené,
o lakotském pojetí svìta. Knihy Mluví Èerný jelen a v roce 1972 vydaná kniha Chromý jelen: vyprávìní siouxského medicinmana14 byly dobøe známé i v komunitách hippies a staly se souèástí základního repertoáru pro hnutí Nového vìku. 15 Obì knihy
vznikly jako ivotní vyprávìní dvou lakotských obøadníkù, upravené jejich bílými
tazateli, v prvním pøípadì Amerièanem
Johnem Neihardtem, ve druhém pøípadì
Tento èlánek proel recenzním øízením.
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Richardem Erdoesem, pùvodem
cionalisté naopak za zpodìné,
Rakuanem, ijícím v USA.
bránící pokroku a za neciviliVýrazné vyuívání a pouízovatelné. Mnoho z konvertitù
vání pøedmìtù lidmi, kteøí nebylo ochotno spolupracovat
jsou indiáni, k obchodování èi
s orgány spjatými s úøady pro
vlastním náboenským záleiadministraci indiánù a stalo se
tostem, které nìkteré skupiny infakticky loutkovými vládadiánù povaují za posvátné, jako
mi.20 Problematika konverze je
napøíklad orlí pera, bizoní lebvak velmi sloitá, napøíklad
ky, katlinitové dýmky, a napoi uznávaný svatý mu Lakodobování obøadù, vedlo k tomu,
tù, ji zmiòovaný Èerný jelen,
e v 90. letech 20. století vyhlábyl katechetou. Samotní indiáSetkání starích (Elders Meeting) a jízda jednoty v roce 2004.
sili Lakotové válku proti zneni èasto povaují víru a náboIrokéztí saèemové jdou v èele prùvodu, který se vypravil ze
uívání jejich posvátných pøedenství za statické a nemìnící
západu USA i Kanady a skonèil na východì Kanady v rezervaci
Irokézù Six Nations. Této pouti se zúèastnilo mnoho Lakotù.
mìtù a obøadù. Zmìna v politice
se v èase, v komunitách tak doV èelence vlevo na koni obøadník Lakotù Arwol Looking Horse.
USA vùèi indiánùm v 90. letech
chází ke sporùm týkajícím se
Foto: Lívia avelková, 2004.
20. století se vedle zákona o nátoho, jaká verze je více èi
boenské svobodì indiánù z roku 199416 nalisty a konvertity. Spory vedoucí k vytvá- ménì tradiènìjí a neposkvrnìnìjí
promítla také v pøijetí dalích zákonù. øení frakcí se netýkaly a netýkají záleitostí køesanstvím.
Nejdùleitìjími zákony jsou napøíklad pouze náboenských, ale samozøejmì i poOd 90. let 20. století dochází k obratu
zákon o ochranì indiánských hrobù a o re- litických a správních. V povìdomí domi- sociálního statutu, tzv. tradicionalisté zapatriaci17 a zákon o indiánských umìleckých nantní spoleènosti byli konvertité povao- èínají být místo marginalizovaných povaopøedmìtech a výrobcích18 z roku 1990 a vy- váni za modernì smýlející osoby, tradi- váni za nositele tradic. Velkou roli na zlephláka prezidenta Clintona o disení jejich postavení má znalost pùvodních jazykù. Vzhletribuci orlích per. První zákon
dem k tomu, e vìtina soudefinuje podmínky týkající se
èasných indiánù je potomky
nakládání s lidskými ostatky,
absolventù internátních kol,
které jsou èi by mohly být ina protoe pouívání pùvodních
diánskými, a také s pøedmìty
jazykù bylo povaováno za sov muzeích a zadává nutnost inciální stigma, velká èást informovat zástupce kmenù a kodiánských rodièù, pøestoe bimunit v pøípadì nalezení ostatlingvních, na své dìti mluvila
kù. Druhý zákon se zamìøuje na
pouze anglicky (èi francouzochranu výrobkù indiánù za úèesky), vìtina souèasných inlem zabránìní prodeje výrobkù
vydávaných za indiánské.
diánù svými jazyky nemluDalím z dùleitých rysù
ví. Mnoho jazykù je zaøazeno
v koncepci souèasného vnímání
lingvisty do kategorie vymíraPow-wow  jeden z prvkù panindianismu. Taneèní soutìní slavsvìta indiány je konverze a vliv
jících, protoe ije jen nìkolik
nosti, které jsou hojnì navtìvovány pøísluníky rùzných indiánkøesanství na pùvodní podoby
mluvèích, a to nejèastìji v nejských skupin, majoritní spoleèností a turisty. Souteí se podle
vìkových kategorií a pohlaví v tancích rùzných stylù a k nim
náboenství a víry. Indiáni pøistarí generaci, která rychle
náleejícím odìvùm. Tyto styly jsou v souèasnosti rozíøeny po
jímali køesanství ji od dob
umírá. Právì proto, e zpùsob
celé Severní Americe (a jsou známé také v Evropì) i mezi indiánskými skupinami, které je pùvodnì vùbec neznaly. V nìkterých
kontaktù s prvními pøistìhovalivota indiánù se ve velké míøe
lokalitách jsou souèástí pow-wow i slavnosti rozdávání - symci a misionáøi a s odliným popodobá zpùsobu ivota majobolické rozdìlování darù v rámci rozíøených rodin a pøátel.
hledem na konverzi v jednotrity,21 jedním z mála rysù idenFoto: Lívia avelková, 2007.
livých komunitách tak docházetity indiánù je náboenství
lo k odtìpování skupin a vznia jazyk. V nìkterých komuku skupin nových, které se vynitách se pùvodní jazyk ji
tvoøily z konvertitù z pùvodnì
v bìné komunikaci nepouívá
rùzných kmenù. V reakci na noa ani nepodaøí udret, ale zùvé ivotní podmínky zpùsobené
stane jen v roli obøadního japøíchodem pøistìhovalcù na úzezyka. Náboenství se tedy nìmí indiánù se také objevovali
kterým skupinám indiánù jeví
proroci, kteøí pøináeli nadìji
jako to poslední, co jim bílí
na znovuobnovení pùvodních
jetì neukradli. Právì praktikování obøadù je v rùzných
zpùsobù ivota.19 Do souèaskomunitách a lokalitách vynosti tak pøetrvávají spory v kostaveno vyhroceným sporùm
munitách, èasto v jednotlivých
mezi èleny o to, kdo se jich smí
rezervacích, mezi tzv. tradicioTento èlánek proel recenzním øízením.
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èi nesmí zúèastnit. Debaty se nejvíce týkají pøítomnosti bílých, kteøí jsou povaováni i kvùli zkuenostem nevhodného
chování za podezøelé a nevítané. Velkou roli
na této averzi má i èinnost antropologù,
kteøí byli èasto povaováni za pøátele a byli
i pøijati za èleny posvátných spoleèností
a poté publikovali knihy s detailními informacemi o záleitostech, které byly indiány
povaovány za posvátné a pøísluející jen
zasvìceným.22 Na druhou stranu indiáni
èasto publikace antropologù, misionáøù
a úøedníkù vlád pouívají pro zjitìní faktù
umoòujících obnovení svých znalostí,23
stejnì jako texty Èerného jelena a Chromého jelena. V rámci rùzných komunit ale
dochází i k tomu, e urèité skupiny ze stejné lokality úèast neindiánù umoòují, jiné
ne. Èasto je monost úèasti pøi obøadu, napøíklad potní chýe, hledání vize èi tance
slunce spjata i s finanèní odmìnou pro hlavního obøadníka a jeho pomocníky, na nìkteré akce se cílenì zamìøují i cestovní
kanceláøe podporující etnoturistiku, jejími
zájemci jsou èasto Nìmci, výcaøi, Japonci a pøívrenci hnutí Nového vìku. Za poplatky umoòující úèast na obøadech vak
nelze vidìt pouze monost zisku pro vìtinou nezamìstnané indiány v rezervacích,
ale i dalí prvky, kterými mohou být pocit
spoleèenské dùleitosti, kontaktu v jinak
dosti izolovaných lokalitách a radost o zájem neindiánù o kulturu a problémy, s nimi
se daná skupina potýká.
Nelze opomenout dalí z bodù  a to
vliv vzdìlání. V souèasnosti se ve vìtí míøe
objevuje první generace vysokokolsky
vzdìlaných indiánù, kteøí se potkávají na
univerzitách a jsou ovlivòováni nejen tímto vzájemným kontaktem, ale i pedagogy
pøevánì z øad majoritní spoleènosti,24 kteøí
do velké míry nemají dlouhodobìjí zkuenost s ivotem v rezervacích. Jak tito univerzitnì vzdìlaní lidé ovlivní dalí vývoj,
je zatím otázkou. U mladé generace také
dochází k posunu významu nìkterých
obøadù, napøíklad mladí Lakotové si pøi tanci slunce dokazují, e vydrí fyzickou bolest, ale opomíjejí smysl samotné obìti ve
formì bolesti, která spoèívá v obìti pro
komunitu.
Panindianismus jako budoucnost
Jaká bude budoucnost náboenství a víry
indiánù Severní Ameriky? S vymøením
generace rodilých mluvèích se jistì do velké
míry ztratí tak dùleité porozumìní významu slov, jazyk se udrí v nìkterých lokalitách jen jako obøadní jazyk. Bude rùst

Poznámky ètenáøe Carlose Castanedy

JAK ÈÍST
CASTANEDU
Petr Turecký

O Carlosi Castanedovi toho bylo napsáno pøíli mnoho. O jeho
ivotì, o jeho tajemstvích, o tom, e moná nikdy nebyl mezi
indiány. Jeho knihy a jeho osobnost dokonale odpovídá módnímu zaujetí tajemstvím. Tento módní trend ale nakonec zakrývá z Castanedy to podstatné.
O Castanedovi nakonec vypovídá i fakt, e tanedovými mylenkami, a tím, jak pùsobí,
jeho jméno nelze vyslovit pøed vzdìlaný- zda jsou pravdivé zevnitø. Ne v popisu
mi lidmi, ani by èlovìk mìl pocit, e se vnìjích událostí  napø. zda don Genaro
ztrapòuje. Castaneda! To je pøece ten, který chodil hlavou dolù a Castaneda létal jako
si hrál na znalce indiánù kmene Yaqui a ni- vrána. Soustøedím se na vnitøní událost, na
kdy tam nebyl! Vechno to vyèetl z knih!1 to, co má moc pùsobit na moderního èlovìNení náhodou, e napø. také filosofie ka jako zjevení (nakonec moná proto je
(zvlátì v novìjí dobì) hledá zdroj poznání Castaneda tolik populární).
v oblastech textu. Chci se tedy zabývat Casi vzájemné ovlivòování formou setkávání,
jedním z nich bylo i setkání starích v roce
2004,25 kdy se do rezervace Irokézù Six
Nations v Ontariu sjeli dùleití duchovní
pøedstavitelé indiánských skupin z USA
a Kanady a diskutovali o svých zkuenostech. Jistì se budou íøit panindiánské prvky
jako pouívání pejotlu a potní chýe, které
jsou pouívány i jako forma léèení ze závislosti na alkoholu èi drogách. Pejotlové obøady také dominují ve vìznicích, protoe
výrazný poèet vìzòù pøedstavují vedle
Afroamerièanù i indiáni. Do popøedí se
dostávají i stále populárnìjí vzpomínkové
jízdy (na koních, v autech, pìky) èi bìhy,
které jsou i formou modlitby za pøání pro
èleny komunity. Pro mnoho indiánù by byl
vak obsah tohoto èlánku bezpøedmìtný,
protoe o víøe a náboenství nemá smysl
psát, ale má se ít
n

Poznámky
1 Ve velmi kvalitním èeském pøekladu s doslovem J. Ullricha: NEIHARDT, John G. Mluví Èerný jelen. 1. vyd.
Praha: Hynek, 1998.
2 American Indian Religious Freedom Act. Documents
of United States Indian Policy. Prucha, Francis Paul. 3rd
edition. Lincoln and London, USA: University of Nebraska Press, 2000. MILLOY, John S. A National Crime:
The Canadian Government and the Residential School
System, 1879 to 1986. 3rd edition. Manitoba, Winnipeg: The University of Manitoba Press, 2001.
3 A Companion to the Anthropology of American Indians.
BIOLSI, Thomas. 1st edition. Malden: Blackwell Publishers Ltd, 2004.

4 Více viz: AVELKOVÁ, Lívia. Církev, stát a politika
asimilace vùèi indiánùm: Internátní koly - pøevýchova u indiánù. Pantheon: Religionistické studie: Náboenství a politika. 2008, è. 2, s. 48-71.
5 The American Indian Movement - AIM.
6 PRUCHA, Francis Paul. The Great Father: The United
States and the American Indians. 2nd edition. Lincoln
and London, USA: University of Nebraska Press, 1986.
7 BASSO, Keith H. Wisdom Sits in Places. Albuquerque:
University of New Mexico Press, 1996.
8 Documents of United States Indian Policy...
9 Pejotl (Lophophora williamsii), jeunka Williamsova,
je malý kulovitý kaktus, vyskytující se pøevánì ve støedním a severním Mexiku a v jiní èasti USA, v povodí
Rio Grande. Indiáni suí støed nadzemní èásti, která je
známa jako pejotl, meskalové koláèky èi meskalové
knoflíky. Pejotl obsahuje alkaloidy, nejznámìjí jsou
meskalin a lofoforin. Pejotl se buï jí nebo pije v podobì
èaje, vyvolává zrakové i sluchové halucinace, vize jasných barev, nìkdy i deprese. Úèinek drogy trvá 5-6 hodin, potom nastává zklidnìní a fyzická únava. Pøi dlouhodobém pouívání drogy mùe docházet k tìkému pokození jater. (TADIÈ, Roman, TADIÈOVÁ, Jana. Tséhóné´o: Pøíruèní ajenský herbáø pro mírnì pokroèilé.
1. vyd. Praha: VOLVOX GLOBATOR, 2007.)
10 Protoe pouívání pejotlu bylo americkou vládou perzekuováno, vytvoøila skupina indiánù z Oklahomy v roce 1918 Native American Church, která byla uznána
i v dalích státech. Tato církev kombinuje náboenské
prvky rùzných skupin z oblasti Plání a prvky køesanství.
Setkání obvykle probíhají o sobotní noci a trvají a do
ranních hodin. Lidé se scházejí v týpích nebo v místech,
kde je moné umístit oltáø a udrovat oheò. V Kanadì
se setkání èasto uskuteèòují v domech, oheò se proto
udruje venku. Souèástí bývají i kázání a ètení z Bible.
V prùbìhu se obøadnì konzumuje pejotl. Popis obøadu
ve velmi kvalitním èeském pøekladu viz: (MOORE, John
H. ajeni. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2003, s. 233-235.)
11 Napøíklad pelynìk louisianský (Artemisia ludoviciana).
(TADIÈ, R., TADIÈOVÁ, J. Tséhóné´o...), do èetiny
èasto pøekládáno jako alvìj.

ð Ostatní poznámky, anglické shrnutí
a medailonek autorky jsou na stranì 141
v rámeèku vlevo dole.
Tento èlánek proel recenzním øízením.
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Poznání není podle Castanedy závislé
na racionální stavbì, ale naopak racionalita je schopna nastoupit, a kdy má dost
energie pro vyslovení tohoto poznání:
Problém tkví v naí váhavosti pøijmout
pøedstavu, e poznání mùe existovat beze
slov, která by je vysvìtlovala. ( ) lze znát
beze slov a dokonce i bez mylení... Poznání
a jazyk jsou oddìlené. .. ducha lze pouze
proít. (Síla ticha, s. 42)

ve vlastním slova smyslu, ale o uèení, které
má pomocí prvkù amanismu získat pøíznivce a postupnì jim ukázat osvobození
od chtíèe, lpìní, sebelásky a dalích pøíznakù èlovìka.

Texty
Jak èíst Carlose Castanedu? Co je centrem
jeho pøíbìhù? Urèitì to není ona zázraèná
èást jednotlivých pøíbìhù Castanedových
uèitelù, ale spíe ta èást, kdy tito uèitelé
zmìnili ivot, aby se dali do slueb nekoPøece jen trocha faktù
Carlos Castaneda (1925-1998) se narodil neèna nebo zámìru (pojem není dùlev Peru, vystudoval antropologii a zabýval itý). Podle Castanedy je podstatné, e nìse amanismem  konkrétnì Indiány z kme- které pøíbìhy jsou pøíbìhy síly  mají moc
ne Yaqui. Jeho etnografická práce byla zpo-  a jiné nejsou. Castaneda uèí ètenáøe rozchybnìna. Dobøe vystihuje Castanedovu poznávat, které pøíbìhy, èi které èásti vlastivotní cestu novináø Petr Tøeòák: Castane- ního ètenáøova pøíbìhu jsou podstatné. To
da sám podvod nikdy nepøiznal, zato se úpl- se ale dìje uvnitø øádkù pøi procesu ètení.
nì uzavøel pøed veøejností, odmítal jakéko- Ètenáø si mùe pøedstavit pøed sebou vlastli rozhovory a zásadnì se nenechal fotogra- ní ivot a po pøeètení Castanedy rozpoznat,
fovat. Jeho skuteèné ivotní dobrodruství která událost byla dùleitým zjevením
ostatnì teprve zaèínalo. Zastøeen uèením jsoucna. Castaneda uèí èlovìka rozpoznádona Juana a popularitou, postupnì kolem vat, e svìt, do nìho jsme posazeni a jeho
sebe shromádil okruh pøíznivcù, jen nesl jsme souèástí, je zjevení.
Castanedu je dùleité èíst po poøádku.
vechny znaky sekty. Pøestoe navenek Castaneda tvrdil, e ije v celibátu, vstupen- Rozhodnì nedoporuèuji zaèít posledním
kou do spoleèenství se pro adeptky (en dílem, kde jsou shrnuty nejdùleitìjí výbyla vìtina) stala spoleènì strávená noc roky. Ochudili byste se o Castanedùv pøía zøeknutí se vlastní rodiny. Charismatický bìh. A kadý pøíbìh zve k následování.
Ne náhodou zaèíná svùj text o Castaneguru se choval naprosto nevypoèitatelnì,
dovi Zdenìk Neubauer vìtake stoupenkynì ily v permatou: Pøed okouzleným ètenánentní hrùze, kdy je odkopne. (...)
øem radostné zvìsti z MexiByl autor, jeho knihy obdivoval
ka vyvstává nevyhnutelná
John Lennon i Federico Fellini,
otázka: Stalo se to
tak vypoèítavý, nebo tak íleOPRAVDU, èi jde
ný? Jedna z bývalých stouo literární fikci, rafinovapenkyò, jinak té úspìná spiný podvod? Zail to vechsovatelka Amy Wallaceová, se
no autor SKUTEÈNÌ?3
pøiklání k druhé verzi: Byl èím
Z. Neubauer udeøil høedál víc hypnotizovaný vlastními
bík na hlavièku, kdy nefantaziemi. Upøímnì øeèeno si
kompromisnì hned na zamyslím, e Carlos dokonale vymyl
èátku vzkázal, e tento zpùmozek sám sobì.2
Castaneda popsal své uèení na
sob kladení otázek dokazuje
asi dvou tisících stránek (11 knih).
nepochopení obsahu CasVe svých knihách popisuje tzv. atanedova sdìlení. Nemohu
manství Toltékù (exaktnì je nelze
ne zde odkázat na podobdokázat, zaniklo s toltéckou civinost s køesanským pøíbìlizací). amanství postupnì odhem. Lidé stojící pod visícím
haloval v dosti sloitém systému.
Jeíem na køíi podobnì
Mìlo vést k tzv. mistrovství vì- Indián kmene Yaqui mohli zkoumat, kdo vlastnì
v Arizonì v roli zádomí, k rozbití sebereflexe a ke porné postavy pøi Jeí byl. Nikdo nikdy nezjitìní, e skuteènost kolem nás dramatu na oslavu dokáe, zda na køíi visel spakøesanských Velisitel svìta, nebo ne. Nikdo
je závislá na tom, jak ji popisu- konoc.
Ilustrace z knihy
jeme. Ten, kdo vystoupí z (kolonikdy nedokáe, zda CastaSama D. Gilla
bìhu) popisu, se stane vidoucím.
neda byl mezi Indiány, zda se
Native American
Uvidí energii volnì plynoucí vesstal vránou, nebo ne. Zda
Religions,
Wadsworth 1982.
mírem. Nejde tedy o amanismus
Don Genaro chodil hlavou
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dolù jako moucha na stropì. Pozitivisticky vychovaný èlovìk je postaven pøed pobuøující fakt: exaktní dùkaz nemá smysl.
Exaktní dùkaz nehraje v pøíbìhu radostné
zvìsti ádnou roli. I kdyby nakrásnì existoval, roli by nehrál. To je jedna z mylenek,
kterou se snaí Castaneda sdìlit.
Bible tento fakt nepotøebovala sdìlovat,
protoe byla napsána pøed nástupem racionalismu. A tak mùe být duchovním hledaèùm Castaneda pomocí.4 V tomto smyslu
je právem povaován za velkou osobnost
20. století. Ale pøesto: jako by se Castaneda pokouel zápasit o racionální zachycení
tohoto druhu poznání. Jako by el a na sám
práh snesitelnosti. Odpovìï nenalézá, odpovìï zakouí. Nemùe ji ale vyslovit. Pøedává pouze popis tohoto zápasu. Tento popis je dokazatelný vnitønì kadým ètenáøem, který sám na sobì bude zakouet stejný zápas poznání. Castanedùv zápas proto
ètu jako zápas archetypální. Je toti spoleèný (sdìlný) mnoha lidem.
Castanedovo pojetí svobody
Castaneda mluví o tzv. pohybu bodu spojení. Tvrdí, e èlovìk tíhne ke zvyku,
k usazení a tím  k otupìlosti. Pro toto usazení, hovìní si v návyku kadodenního
ivota, k nechuti cokoli zmìnit pouívá metaforu, tzv. bod spojení (vnímání). Je potøeba tento bod spojení rozhýbat, aby èlovìk
mohl duchovnì rùst: V tobì se vèera zastavilo to, e svìt je takový, jaký ti poøád
øíkají, e je. Od chvíle, kdy se narodíme,
nám poøád nìkdo øíká, e svìt je takový
a takový a tak a tak, a proto pøirozenì nemáme jinou monost, ne vidìt svìt tak, jak
nám øíkají.5
Zbìné vnímání je také nae past. Toto
zbìné vnímání je pro nás tak skuteèné, e
zapomínáme na to, e jsme si je sami vytvoøili, protoe jsme pøikázali svému bodu
spojení, aby se objevil tam, kde se objevuje. Zapomínáme na to, e se nám to jeví tak
skuteèné jen proto, e jsme si pøikázali jako
skuteènost to vnímat. Máme sílu sbírat povrch svých propojení, ale nemáme sílu se
ochránit pøed vlastními pøíkazy. Tomu se
ale musíme nauèit.6
Don Juan se mu snaí vysvìtlit, co se
dìje s èlovìkem, kdy pøeruí tok kadodenního zvyku, kadodenního stereotypního opakování. Skuteèné poznání pøináí
osvobození od tìchto návykù.7
Castanedovo moralizování
Podstatné je, e Castaneda na této cestì opakovanì selhává. Alespoò ve svých knihách
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si sám o sobì nedìlá iluze. Uslyel volání,
el za ním, selhával, znovu el, a se nakonec ukázalo, e nemá dost sil.
Castanedùv pøíbìh není pøíbìhem dokonalého hrdiny. Kupodivu ani pøíbìh Dona
Juana. I tento bezmála boský uèitel se
musel ke své spiritualitì sloitì prokousávat. Tato opravdovost je na Castanedových
knihách cenná.
Ostudné je, e na supermana si Castaneda zaèal hrát ve svém soukromém ivotì,
alespoò pokud mùeme vìøit jeho aèce
Amy Wallaceové. Castanedùv literární pøíbìh je vak plný pochybností a pádù. Jako
pøíbìh kohokoli z nás. A tak umoòuje ètenáøi snadno vstoupit. Mìl-li by nìkdo výhradu, e Castaneda nabádá k tvrdosti a cynismu, pak si mùe pøeèíst následující ukázku.
Don Juan se vyslovoval jasnì: Èlovìk
musí být navýsost pokorný a nemít nic, co
by musel obhajovat, dokonce ani vlastní
osobu. Vlastní osobu je tøeba chránit, ale
nikoli obhajovat.8
Sebedùleitost je ná nejvìtí nepøítel.
To, co nás oslabuje, je pocit uraenosti ze
skutkù a pøeèinù naich bliních. Nae
sebedùleitost od nás vyaduje, abychom
vìtinu ivota strávili nìkým uraeni.9
To není bezohlednost nebo cynismus,
ale citlivost k tomu, co nás obklopuje. Castaneda se snaí zachytit vznik sobectví
a sebedùleitosti v samém jádru. Proto je
provokativní, ironický, a moná i tìko srozumitelný. Prvoplánovì toti tyto a mnohé
dalí podobné vìty svádí k domìnce, e
Castaneda vyzývá ètenáøe k popøení základních etických hodnot. Jde mu vak spíe
o bourání zvyku a zlozvyku.
Bojovník a pøíbìhy síly
Èlovìk, který je uchvácen moností osvobození a rozhodne se jít za touto nadìjí, se
stává bojovníkem.
Bojovník je èlovìk, který ví, e sebelítost je blízká sebedùleitosti a e je to vlastnost, která vede do záhuby. K jejímu potlaèení nabízí Castaneda ve svých knihách
celou øadu rad. Castaneda se zabývá v této
souvislosti s vnitøním rozhovorem èlovìka. Se strukturou øeèi, ve které formulujeme
svùj vnitøní dialog, souvisí podoba svìta,
který vidíme kolem sebe. Praktické uití této mylenky (snad ji pøevzal z buddhismu)
Castaneda mnohokrát ve svém díle v rùzných variantách opakuje. Èlovìk je takový, jaký typ vnitøního dialogu vede. Castaneda mùe nìkoho (kdo nic neví o meditaci èi modlitbì srdce na køesanském vý-
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chodu) okovat mylenkou, e
onen vnitøní dialog lze zastavit.
Tím ovem Castaneda pøedbíhá
moderní západní filosofii,
protoe si troufá tvrdit, e to lze.
A e se lze tudí odpoutat od
svìta, který nás obklopuje 
onoho totalitnì vnitøního 
a vystoupit ze sebe sama, náboensky drze øeèeno: do nekoneèna. A navíc to øíká témìø
poetickou øeèí: Tahle ulice vede
jako kadá jiná do vìènosti. Jediné, co musí uèinit, je projít
tudy v naprostém tichu, nic
víc.10
Bojovník se uèí rozpoznat
pøíbìhy, které jsou schopné rozhýbat bod spojení, který nás
Jedna z mála fotografií Carlose Castanedy. Pochází
z roku 1962 a Castaneda je na ní s Joanie Barkerojinak táhne do vednodennosti.
vou, první studentkou Dona Juana.
Dalí dùkaz vnitøní pravdivosti
Foto: http://www.sustainedaction.org.
Castanedovy filosofie. Castaneda se pokouí vyuèovat, jak poznat, který Bezcitnost?
pøíbìh je tzv. pøíbìhem síly. Který má Velmi choulostivým tématem Castanedoschopnost uvolnit èlovìka svázaného pouty. vých knih je soucit. Castaneda odmítá køesKterý umoòuje èlovìku vyjít z jeskynì na anský soucit, køesanskou lítost. Castanesvìtlo. Dùleité je ovem si uvìdomit, e da dokonce s oblibou køesanství napadal
Castaneda VÍ, e pøíbìh vùbec MÁ TUTO (ètenáø musí èíst: katolické køesanství
MOC.
latinskoamerického typu). A proto snad
Castaneda ve svých knihách sám zaèíná velmi vyhrocenì pouíval slovo lítost nebo
chápat, e jeho pøedstavy o indiánech po- soucit: Neøekl bych, e to byl zrovna soucit,
psané v první knize byly postupnì pøeko- spí vcítìní. Bojovníci nejsou schopni ponány. Castaneda tak nabídne ètenáøi katar- ciovat soucit, protoe u sami sebe pøestazi. Veden Castanedou zaèíná chápat, e li litovat. A bez hnací síly sebelítosti nemá
vechny popsané vìci, které Castaneda soucit smysl.12 Castaneda tvrdí, e úspìný
proíval a dìlal, tak v prvních dvou knihách bojovník nemá slitování. Slitování je pointerpretoval zcela patnì.
dle nìj èasto ovlivnìno vlastní sebelítostí.
Don Juan uèí Castanedu znovu èíst je- A v této poloze je vlastnì kodlivé. Casjich spoleèný pøíbìh. V pøíbìzích síly na- taneda se tady pohybuje na hranì noe
bídne Castanedovi svou verzi pøíbìhu je- a dle mého názoru je pro vìtinu køesanù
jich setkání a také smyslu setkání.
v tomto bodì nepøijatelný. Pøesto se domCastaneda uèí ètenáøe být vnímavým nívám, e jeho pohled mùe i zde být velk vlastnímu ivotnímu pøíbìhu. Uvìdomit mi pouèný a odhalující. Z køesanského
si skuteènì podstatné události a pokouet svìta známe dobøe pøíklady velmi aktivních
se je dobøe interpretovat. Schopnost inter- lidí, kteøí za svou sociální aktivitu a starost
pretace závisí podle Dona Juana na veliko- schovávají vlastní potøebu sebeuspokojení.
Castanedovy útoky na pøecitlivìlost zásti osobní energie, kterou èlovìk má.
Takto na mnoha pøíkladech11 rozepiso- padního èlovìka jsou ve své podstatì devaný proces je dle mého názoru tím nejza- maskující. Castaneda ukazuje, e západní
jímavìjím, co Castaneda svými knihami èlovìk je pøesným opakem mínìní, které
poskytl. Umoòuje toti ètenáøi aktivnì chce o sobì mít. Je mimoøádnì krutý, provstupovat do psaného pøíbìhu. Uèí jej také toe kultem západního èlovìka je sebedùlevystupovat ze své kulturní danosti a snad itost. (Don Juan øíká:) Já nejsem racionállépe rozumìt pøíbìhùm jiným, prastarým, ní èlovìk, já tak jenom vypadám, protoe
napø. biblickým. Castanedu nelze èíst jako mám tak úèinnou masku. To, co vnímá jako
nezávislý pozorovatel. Jinými slovy, Cas- mou rozumnost, je nedostatek slitování, netaneda se snaí ve svých knihách oèistit dostatek lítosti, protoe právì tohle je nelítostnost: naprostý nedostatek lítosti. Promost mezi èlovìkem a nebem.
toe ty maskuje nedostatek lítosti velkodu-
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ností, vypadá jako bys byl nenucený a otevøený. Ale ve skuteènosti jsi velkoduný asi
tolik, jako já jsem rozumný. Oba to jenom
hrajeme. Umìní maskovat fakt, e nemáme
slitování, jsme dovedli a k dokonalosti.13
Castaneda bojuje a snaí se dostat a ke
koøenùm: To, èím se odliují normální lidé,
je metaforická dýka, kterou máme: starost
o svou sebereflexi. Touto dýkou se øízneme
a krvácíme. A pouta sebereflexe mají za úkol
dávat nám pocit, e krvácíme spoleènì, e
sdílíme nìco nádherného, nae lidství. Ale
kdybychom to mìli prozkoumat, odhalili bychom, e krvácíme sami, e s nikým nic nesdílíme, e si jenom hrajeme se svým poddajným, neskuteèným a umìlým odrazem.
Èarodìjové u nejsou ve svìtì denních záleitostí, protoe u pøestali být koøistí své
sebereflexe.14 Jeho snahu vnímám tedy jako
dekonstrukci. Z tohoto citátu je jasnì patrné, k jakým nedorozumìním mùe dojít.
Problém ètenáøe Castanedy mùe být v tom,
e Castanedu ète jako návod, a ne jako pøíbìh.15

prosto nevadí, zda nìkdy vùbec v Mexiku
byl, èi nebyl.
Jak poznamenává Z. Neubauer, jedním
z nepøímých dùkazù pravosti jeho pøíbìhu
je i to, e to byl pøíbìh se smutným koncem.16 Smutným o to víc, e mìl dohru
v osobním ivotì. Pokud je pravé svìdectví
A. Wallaceové, Castaneda zvlátì v pozdìjích knihách více a více smìøoval k zákonictví, k lpìní a pøesném dodrování urèitých magických a rituálních praktik, které
sám vymyslel. Castanedovi se tedy nejen
nepodaøilo vstoupit onou tichou ulicí do
nekoneèna, ale navíc podlehl vlastním démonùm. Byl témìø protikladem svého vdy
usmìvavého, bezprostøedního a moudrého
uèitele Dona Juana.
Z knih mùeme vyèíst i to, e Don Juan
byl vùèi Castanedovì budoucnosti skeptický a èasto mu øíkal, e má sklony k totalitnímu chování (jako vekerá pøíliná spiritualita).17 Ostatnì Don Juan nebyl prorokem
(a jeho uèení ani nemìlo být prorockým),
uèil jen vìtí citlivosti pro svìt, který nás
obklopuje. A citlivý èlovìk se potom tìm
ostatním mùe jevit jako vidoucí.
Závìrem
Castaneda selhal dvojím zpùsobem. NeNa nìkolika pøípadech jsme vidìli, e Cas- stal se následovníkem Dona Juana hodným
taneda pracuje se stejnými mechanismy, toho jména, by si to asi velice pøál (a mos jakými pracují i jiné náboenské smìry. ná právì ta touha, a chorobná, ho znièila),
Zda tak èinil zámìrnì, nebo ne, podle mého ani neobstál v obèanském ivotì. A. Wallasoudu nelze rozpoznat. Uívá toti jiných ceová jej líèí jako arogantního, nevypoèitametafor, a tím tak zametá stopy.
telného macha, který zneuíval své obdiDomnívám se ale, e
vovatelky (rekrutující se ze zlaté
struktura mylení je stejná.
mládee). Nìkteré za to zaplatiHlavní smìrovky cesty podle
ly ivotem. Z tohoto pohledu
Castanedy jsou: sebedùlebyl Castnaneda nebezpeèný faitost, sebereflexe, vymanìní
natik, který patøil do psychiatse z pout kaodenního vnírické léèebny.
mání, nelpìní na vlastní øeèi,
Castanedùv pøístup se jeví
vymazání vnitøního dialogu,
jako cesta mystická, cesta osvoodhalení moci pøíbìhu.
bozující od ivota itého ve
Ptá-li se nìkdo, zda Caszvyku a v trápení, které nikam
taneda popsal náboenskonevede. V tom vidím nejvìtí
filosofický systém indiánù
problém. Ètenáø Castanedových
kmene Yaqui, pak musím odknih mùe nabýt pocitu, e to tak
povìdìt, e nikoli. Castaneda
je. V praxi se ovem ukázala
ho chtìl popsat, ale jaksi se
mnohá úskalí, která nejsou
mu to vysmeklo z rukou.
z knih patrná na první pohled.
Otázka, zda je to literární fiCastanedùv zpùsob osvobození
gura, finta, jak zmást ètenáøe,
(chcete-li spásy) pøíli snadno
je vedlejí. Kdyby jeho pøíbìh
svádí ètenáøe k pocitu, e je to
nebyl pravdivý (tak, jak si
cesta snadná, dosaitelná nìjapøedstavujeme objektivitu), Indián kmene Yaqui kou pøesnì danou technikou.
tak musíme Castanedovi pøi- v Arizonì jako jeCarlosova metoda byla mílení taneèník.
znat genialitu, s jakou se mu
nìna tak, aby pøivádìla ke svoIlustrace z knihy
Sama D. Gilla
podaøilo na stránkách svých
bodì - ale kdy moc spoèívá ve
Native American
knih spøádat vlastní ivotní
schválení hierarchie, výsledkem
Religions,
Wadsworth 1982.
pøíbìh. A v tom smyslu mi nanení svoboda, ale vytvoøení
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automatických obav z toho, e budeme
vyhozeni... Ego je tak tluèeno jetì vìtí silou a výsledkem je jetì vìtí strach...
Dokonalí jedinci jsou definováni jako
bytosti bez ega, a tudí mají volnost v
ukázòování druhých, co dìlají zpùsobem,
jakým je jim libo (...) byl to uzavøený systém. Kdy èarodìjové èelili obtíným dotazùm, tak odpovídali: Jetì nejsi na
odpovìï dost zralý - snad a jindy. 18

n

Poznámky
1 Ukázalo se, e Castaneda si vymýlí svou minulost,
a na jeho dílo si dùkladnì posvítili etnografové. Prokázali, e vyprávìní si protiøeèí, postava dona Juana neodpovídá spiritualitì kmene Yaqui a zdá se být sloena
z rùzných amanských praktik z celého svìta. Badatel
Richard de Mille pak objevil nápadnou podobnost èarodìjových výrokù s rozliènými texty jiných autorù, jóginù, západních filosofù, a dokonce s Alenkou v øíi divù.
Carlosova dobrodruství se neodehrála v pouti Sonoran, ale v knihovnì kalifornské univerzity, uzavøel
pøípad de Mille. - Petr Tøeòák, Respekt, 17/2008.
2 Tamté.
3 Z. Neubauer, Doslov, in: C. Castaneda, Uèení Dona
Juana, Reflex, 1992, str. 177.
4 Text Z. Neubauera pochází z roku 1983! Neubauer popisuje Castanedovu ZKUENOST takto: Castanedovi
nejde o osobní záitek, ale o ZJEVENÍ SKUTEÈNOSTI, reality jako takové. Racionální èlovìk pouèený vìdou oddìluje to, co je skuteèné  tj. objektivní, od pouze
objektivních omylù. Tato skepse ale není pøesto radikální. Opírá se o sebevìdomou jistotu, e se u pøedem ví,
CO je skuteènost. Castaneda odhaluje tuto strukturu
uvaování (bìnou v naí, západní civlizaci), jako iluzorní. Motivem pro nìj není odborný zájem nebo zvìdavost (jak je to bìné), ale svobodné dobrodruství
poznání, doprovázené SEBEPROMÌNOU. Podobá se
spí boji a lovu, ne studiu v dnením slova smyslu.
(Z. Neubauer, Doslov, in: C. Castaneda, Uèení Dona
Juana, Reflex, 1992.)
5 C. Castaneda, Cesta do Ixtlanu, Volvox Globator, 2000,
s. 209.
6 C. Castaneda, Vnitøní oheò, Volvox Globator, 1998,
s. 115.
7 Bìný èlovìk nepoznává, nýbr ovìøuje si své pøedpoklady. Proto NEVIDÍ, pouze se DÍVÁ. Uzavírá se tak
do objektivní reality svých projekcí pøed svìtem, pøed
jemným pùsobením skuteènosti, promlouvající k nìmu
znameními jako závany vìtru, køikem ptákù ap. (Z. Neubauer, Doslov...).
8 C. Castaneda, Dar Orla, Volvox Globator, 1997, s. 161.
9 C. Castaneda, Vnitøní oheò..., s. 20.
10 Tamté, s. 233.
11 Samotné pøíklady nemohu vzhledem k omezeného rozsahu mého pøíspìvku uvádìt (ètenáø je najde v knize
Pøíbìhy síly ad.).
12 C. Castaneda, Síla ticha, Volvox Globator, 1998, s. 38.
13 Tamté, s. 114.
14 Tamté, s. 82.
15 Tak jako se mnozí snaí z Bible udìlat návod a potlaèit
pøíbìh, i zde mùe dojít k snadnému zneuití a totalitì.
16 Z. Neubauer mìl na mysli fakt, e Castaneda neodeel
onou povìstnou ulicí do nekoneèna, ale zemøel pøíli
lidským zpùsobem. Castanedovo selhání spoèívalo pøedevím ve zneuití svého postavení. To ale v dobì sepsání svého doslovu Z. Neubauer jetì nemohl vìdìt.
17 Castaneda dovedl velmi citlivì hovoøit o úloze liturgie
v náboenství. Vesmìs ji odsuzoval jako slepou ulièku
na cestì k osvobození. Èlovìk ulpí na pravidlech.
18 A. Wallaceová, Èarodìjova uèednice, Dobra 2006, str.
381.
Mgr. Petr Turecký (*1974) vystudoval historii umìní
a teologii. Pùsobí jako faráø Èeskobratrské církve evangelické a redaktor èasopisu Protestant.
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t é m a
Centrum alternativních duchovních aktivit ve Skøidlech

AMANISMUS
MEZI ALTERNATIVAMI
Vojtìch Tutr

Centrum v jihoèeské osadì Skøidla poskytuje zázemí lidem, kteøí sem ji od zaèátku devadesátých let pøijídìjí hledat inspiraci, sebepoznání, mystické záitky nebo jen èas strávený s lidmi
podobnì zamìøenými.1
Skøidla, jak je centrum neformálnì nazý- dovanými psychology, soukromými zemì- strachu pøi chùzi po havém uhlí, objevení
váno, nabízejí nìkolik programù. Nejèastìji dìlci, obchodními zástupci, studenty, tech- moností intuitivní èásti vlastní osobnosti
je to holotropní dýchání a amanské aktivi- niky i øidièi. Stejnì tak je pestré náboensko nebo mystický záitek. Vzhledem k tomu,
ty,2 dále chùze po havém uhlí, práce se sny,  spirituální zázemí úèastníkù semináøù. e úèastníci mezi sebou sdílejí zkuenosti
rodinné konstelace, kreslení mandal, apod. Najdeme zde pøíznivce amanù stejnì jako z introspektivních výprav do vlastního nitOdehrávají se zpravidla jednou a dvakrát lidi vìnující se channelingu, stoupence eso- ra, umocòuje se tak vìdomí skupiny iniciov mìsíci a trvají nejèastìji dva a ètyøi dny. terických smìrù rùzné provenience, novo- vaných, který vytváøí silný pocit vzájemZ pùvodní skupiny asi ètrnácti vý- pohany, ateisty, agnostiky, ale nejèastìji nosti.
Osobnì jsem se zúèastnil dvou semináøù
zkumníkù na spirituálním poli,3 kteøí cen- náboenské eklektiky. Nechybí zde ovem
ve
Skøidlech
- výroby bubnù spojené s uvetrum zaloili a vyuívali, zùstal v místì do ani vìøící køesané. Mezi úèastníky se tìí
dením
do
amanské
praxe a semináøe
souèasnosti aktivní Miroslav Kapar. Spo- oblibì alternativní medicínské a terapeuŠamanovo
srdce.
Oba
semináøe
obsahovalupracuje s dalími lektory a vedoucími tické postupy jako je akupunktura, èínská
kurzù, napøíklad semináøe rodinných kon- medicína, reiki terapie apod.
ð Dokonèení èlánku je na tøetí stranì
stelací vede Marek Páral.
Motivace k absolvování amanských
obálky, tj. za stranou 144.
Pøevládající zamìøení na holotropní dý- semináøù odráí zamìøení úèastníka i konkchání a amanské aktivity vyplývá z orien- rétního semináøe. Tak k absolvování holotace Miroslava Kapara, který proel výcvi- tropního dýchání pøivádí lidi vìtinou toukem v holotropním dýchání pøímo u Stani- ha po mystickém záitku nebo proniknutí
slava Grofa a je certifikovaným lektorem; do hlubích vrstev své osobnosti, rituál
intenzivnì se také zabývá studiem aman- chùze po havém uhlí je více zamìøen na
ských praktik zejména v okruhu lidí spo- pøekraèování vlastních hranic, získání sebejených s Foundation for Shamanic Studies.4 dùvìry, odkrývání vlastních schopností.
Ve Skøidlech se tak mùe zájemce o ama- Zajímavá svìdectví pøináí výpovìdi úèastnismus nauèit vyrábìt buben  základní a- níkù, které jsou dostupné na internetových
manùv nástroj, nauèit se nìkteré bubnovací stránkách centra.6 V popisu svých záitkù
rytmy, projít rituálem indiánské sauny, ze semináøù se opakovanì objevuje motiv
seznámit se s nìkterými dalími amanský- hledání, pocit, e lidem nìco chybí, touha
mi dovednostmi. Na ètyødenním semináøi po mystickém èi mimoøádném záitku.
je tak moné zaít pobyt poskytující záSkøidla jsou na svých internetových
kladní dovednosti v oblastech amanismu stránkách popsána jako Nádherný statek
 sestupem do svìta pod zemí pro sílu v Jiních Èechách plný zemì, ohnì, rytmu
k léèení, s pomocníkem ze svìta zvíøat a prostoru.7 Ponìkud mystický popis mùe
i rostlin, do øíe nebe pro inspiraci obøad kontrastovat s na první pohled prostým
spirituální kanoe a indiánskou modlitbu, pøi vzhledem místa samotného. Setkávání lidí
aman Miroslav Kapar je v prezentaci
skøidelského statku pøedstaven touto fokteré se pracuje s dechem a intenzivním se zájmem o alternativní spirituální a teratografií a následujícími slovy: Programy,
5
zmìnìným stavem vìdomí.
peutické techniky, zde vak vytváøí jakousi
pokud jsou vedené Mírou Kaparem,
Úèastníky semináøù jsou nejèastìji lidé metakomunitu a zároveò ad hoc spoleèenjsou postavené na dlouholetých zkuenostech z praxe rùzných, tìlesných
ve vìku 25-35 let, ale nechybí zde ani rodièe ství jednotlivých semináøù, kde mohou
i duchovních cvièení. Po 90. roce tyto
s dìtmi nebo lidé nad 50 let vìku. Mnozí vznikat i velmi silné osobní vazby a vztahy
zkuenosti prohloubil výcvik v holotropním dýchání u p. prof. Grofa a monost
navtìvují Skøidla opakovanì, zejména stejnì jako neobvyklé záitky. O tom svìdèí
uèit se od lidí, kteøí se pohybovali
úèastníci holotropního dýchání, nebo dílen i výpovìdi úèastníkù na stránkách i mimo
v podobných rovinách v USA, napø. Michael Harner a Angeles Arriene. V oblass výrobou bubnù. Lidé, kteøí se zde setkáva- nì. Spoleèným jmenovatelem tìchto sdìlení
ti amanismu v poslední dobì kontakt
jí, netvoøí nìjak zájmovì vyhranìné skupi- je jakási neobyèejná zkuenost, kterou
s P. Uccusicem a M. Hauslingerem, kteøí
ny. Toté lze øíci i o jejich vzdìlání, nebo ostatní lidé neznají. Mùe se jednat o zápùsobí v Rakousku.
http://skridla.arcs.cz/saman.htm
zamìstnání. Mùeme se zde setkat s vystu- itky pøi holotropním dýchání, pøekonání
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t é m a
Shrnující recenze ètyø sborníkù o amanismu

AMANISMUS
ZE VECH STRAN
Ivan O. tampach

Se amanismem v jeho pùvodní podobì se hned tak nesetkáme.
Èetní souèasní, dost rozdílní jednotlivci a skupiny v moderním
západním svìtì vznáejí nárok, e jde o (novo)amanismus.
Odborných monografií (religionistických, etnologických, antropologických) je k dispozici málo. V èeských sbornících amanismus I.  IV. bratislavského nakladatelství CAD Press1 najdeme sebeprezentaci tradièního amanismu, popisy od zúèastnìných i nezúèastnìných pozorovatelù i filosofující interpretace tohoto jevu.
Série sborníkù jsou tradièní souèástí pro- mìst. Celému tomuto rozsahu se sborníky
dukce nakladatelství. Dalí dvì takové edi- vìnují. Pøedmluva takto pojatý univerzální
ce jsou vìnovány buddhismu a zenu. Sbor- amanismus pojímá v souvislosti se speníky zaèaly pøekvapivì vycházet ji v roce cifickou podobou zmìnìných stavù vì1989, snad jako projev pozvolné liberaliza- domí.
ce reimu tìsnì pøed sametovou revolucí.
Sborník amanismus I. má podtitul
Dodnes si zachovaly témìø samizdatovou, Rozíøená vize reality a její anglický origijednoduchou, ale úhlednou podobu. První nál vydalo, co nesmí uniknout pozornosdva ze ètveøice sborníkù vìnovaných ama- ti, theosofické nakladatelství.2 Souvisí to
nismu vyly ji roku 1994, poslední - s deví- s jedním z úkolù, které theosofie od poèátku
uvádìla, toti povzbuzovat ke srovnávacítiletým odstupem od tøetího - letos.
amanismus je ve sbornících pojímán mu studiu náboenství, filosofie a vìdy.
velmi iroce. Je to zøejmé z pøedmluvy Mysl Výbìr autorù, dílèích témat a interpretace
a due amana, kterou napsala Jean Hous- je pochopitelnì zabarven theosoficky.
tonová k prvnímu sborníku (s. 7-12). Samo
První ze sborníkù se vìnuje amanským
slovo aman je doma u turkických a mon- stavùm vìdomí a alternativní realitì, je se
golských etnik ruské Sibiøe a Mongolska, amanovi v nich má otvírat. V èásti vìnoa odborníci diskutují, je-li tam domácího vané odliné realitì najdeme texty publicispùvodu, nebo zda je pøevzato z pálijského tického rázu, jako rozhovor theosofa Gary
slova amana pro (buddhistického) mnicha, Doorea s etnologem Michaelem Harnerem
s tím, e význam byl pøenesen na nediferen- (s. 23-30) nebo èlánek psychologa Richarda
covanou náboenskou funkci u tìchto et- Nolla Pøítomnost duchù v magii a ílenství
nik, která mùe zahrnovat léèení, pøed- (s. 51-62). Jejím tìitìm je do sborníku
povídání, zasvìcování a vykonávání obøa- pøevzatý text, jeho autorem je kritizovaný
dù. aman spojuje pøedpokládané svìty èi i obdivovaný klasik fenomenologie náboúrovnì skuteènosti a èiní to na základì vro- enství Mircea Eliade. Bohatì dokumenzené vlohy nebo po výjimeèné události (na- tovaný èlánek amanismus a kosmologie
pø. nemoci), která v nìm (nebo v ní)
probudila patøièné schopnosti. Protoe
podobnou funkci shledáváme u archaických etnik v jiných, i odlehlých èástech svìta, lze rozíøit tento výraz i na
její nositele v jiných zemích a na jiných svìtadílech. Pùvodní amanismus zaniká následkem kulturních a civilizaèních zmìn, ale objevují se noví
amani, resp. jednotlivci, kteøí chtìjí
amanismus probudit ze zapomenutí
a pøenést jej z lesù a stepí do velko-
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(s. 31-49; 122 poznámek, vìtinou odkazù
na prameny). V té dobì zaèínající etnoloka
Mary Schmidtová pronikavì analyzuje amanské vìdomí. Píe o amanovi:
Kdy byl vychován ve svém kulturním
kontextu, musí pouít jeho jazyk, aby
sám sobì vysvìtlil vìci, take je sám tím
nejvìrnìjím vìøícím. Existuje zde vak
napìtí, témìø rozpor mezi smyslem,
v jakém vìøí v ontologickou odlinost
duchù, a mezi zpùsobem, jakým s nimi
zachází. Je to rozpor, ale tvoøivý. Musí
jednat jako by duchové existovali,
a aby to mohl dìlat, musí paradoxnì
vìøit, e existují, i kdy si uvìdomuje
svùj podíl na jejich stvoøení. 3
Èlánek maïarského folkloristy Mihálye Hoppála sice nepojednává o odliné realitì amanské mysli, ale vìcnì referuje
o terénních výzkumech dnes pravdìpodobnì doívajícího tradièního amanismu na
Sibiøi a v Koreji. Podle tìchto pozorování
reviduje starí neuspokojivá vymezení amanismu jako rané formy kultu a mluví spíe o roli èi funkci amana. Rozhodující je
iniciaèní trauma a získání schopnosti léèit
a komunikovat s duchy.
Èást zamìøená na amanské stavy vìdomí zaujme jedním ze ètyø pøíspìvkù Jim
Swan, oznaèený jako environmentální
psycholog, nabízí cosi jako reportá z léèebného procesu, v nìm aktérem byl slavný èerokíjský medicinman Dunící hrom.
Ani by se autor vyslovoval k ontologickému statutu amanského pùsobení v tomto
pøípadì, konstatuje sue, e pøíznaky odeznìly.
Druhý sborník má stejný podtitul, který
nevypovídá tolik o specifickém obsahu, ale
spíe komentuje vlastní název sborníkù.
Ètyøi pøíspìvky sdruené v sekci pod titulem amanské tradice (s. 13-51) shledávají jevy podobné sibiøskému amanismu na
Havaji a Nepálu, ale pøekvapivì, leè zevnitø,
i v idovské tradici. Rabín Yonassan Gershom pøedstavuje amanský aspekt nìkterých prorockých postav Bible a pozdnì støedovìkých baalej em (pánù
Jména), kteøí mají vykazovat podobné stavy mysli i projevy. Tuto sekci
astnì uzavírá èejenský mezikmenový aktivista a terapeut pouívající
moderní i tradièní postupy, John Redtail Freesoul. Zabývá se posvátnou
dýmkou a mimochodem vyvrací
pøedstavy hojnì zastoupené v populární publicistice a patné beletrii.4
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V bloku amanismus a vìèná filosofie
(s. 53-97) je nejvíce zøejmý pùvod pùvodních sborníkù. Sen o vìèné filosofii se pùvodnì spojoval se scholastickou tradicí.
Hlásí se k ní v jiném smyslu i kola, která
si dala podle ní název perennialismus,5 ale
míní spíe kontemplaci boské skuteènosti
a její pøíbuzné vyjádøení napøíè náboenstvími. Blízko tomu, ale jednodueji se údajná vìèná filosofie zmiòuje v theosofických kruzích. Pøipomnìl ji básník, cestopisec a beletrista Aldous Huxley (18941963) v knize Vìèná filosofie.6 Dalí zjednoduení a snad i banalizaci nabízí anonymní krátký úvodní text k tomuto tematickému bloku, kde se vemoným tradicím
i alternativním smìrùm Západu i Východu
vèetnì amanismu pøipisuje mystický a holistický pohled, ve kterém vechny vìci vzájemnì souvisejí a vechny vycházejí z tajemného Zdroje v pozadí (s. 53). Dva buddhistiètí autoøi se v tomto bloku èlánkù vyjadøují
ke shodám své buddhistické zkuenosti
s tím, co zjiují u archaických etnik Ameriky a Austrálie. Dále pøispívají antropoloka
Joan Halifaxová komentovaným pøíbìhem
a tehdejí (1987) pøedstavený indických
buddhistických mnichù a ve své dobì rovnì profesor religionistiky na universitì
v Madrasu Nandisvara Nayake Thero popisem zúèastnìného pozorování australských
pùvodních obyvatel. Ralph Metzner smìuje ve se vím a jako zkuenostní pozadí
amanismu, alchymie a jógy uvádí psychedelické záitky. amanská role typická pro
archaická spoleèenství se v komunitách,
které proly dalími kulturními zmìnami,
diferencovala a proto lze vidìt amanské
prvky (èi koøeny) v tìchto tøech smìrech
a v rùzných rolích, jako je knìz, léèitel, prorok, mnich apod. Je tu ovem riziko zjednodueného výkladu sloitých jevù pomocí
jediného výkladového vzorce. Sloitost
skuteènosti se pøevede na jednoduché schéma. Robert Ellwood v èlánku amanismus
a teosofie (s. 89-97) deifruje motivy pùvodních vydavatelù a srovnává rozptýlené
zmínky Heleny P. Blavatské na téma
amanismu7 s antropologickým materiálem.
Druhé dva ze ètyø dosavadních
sborníkù pøináejí do dvou èeských
svazkù pøeklad pøíspìvkù z konference vìnované amanismu a alternativním metodám léèení poøádané
v Kalifornii r. 1992. 8 Pøíspìvky se
ovem nevìnují zdaleka jen léèení.
Nìkteré se ovem ani vzdálenì nedotýkají amanismu. Spíe se to jeví tak,
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e téma léèitelství u není tak pøitalivé, zatímco téma (veobsáhle pojatého) amanismu vzbudí zájem. Není tím ovem øeèeno,
e ve ve sbornících je jen bezostynì komerèní spiritualita. I zde najdeme pøíspìvky
blízké standardní vìdecké (napø. etnologické a antropologické) metodì a stejnì tak
i eseje, jim mùeme pøipsat umìleckou
hodnotu. Nejsme vak uetøeni ani referátù
o Stalinovì amanském obcování s duchy,
o fotografování aury a o setkáních s mimozemany. Domnìlé èi skuteèné amanské
projevy se tam probírají zvenèí i zevnitø.
U vyprávìní autorù, kteøí se hlásí k proité
amanské spiritualitì, napø. u Bartona Stona,9 je tøeba peèlivì posoudit, co je autentické dìdictví dávné minulosti, jakýsi zakonzervovaný pravìk, a co výsledkem souèasných úvah. Kromì pøíspìvkù je ve svazcích III. a IV. zaznamenáno jedenáct diskusí konfrontujících rùzné pøístupy. Tyto
dva svazky, stejnì jako první dva z r. 1994
pøedevím ukazují kulturní pøítomnost tématu v souèasné alternativní spiritualitì. Za
hlavní pøínos tìchto dvou (a vech ètyø dosavadních) svazkù je to, e poskytují pøedstavu o kulturní pøítomnosti tématu amanismu v americké a èeské spoleènosti, by
jen ve volné návaznosti na to, jak se tématem zabývají pøísluné vìdní obory.
Zvlátní pøipomenutí si z konferenèních
pøíspìvkù zaslouí filosoficky ladìná reflexe nové mytologie spojené se amanskými zájmy. Jürgen W. Kremer se v obsáhlé
studii pøednesené na konferenci10 zabývá
novou mýtotvorbou a nebojí se pøipustit
urèitou její oprávnìnost. Na pøíkladu amanského vìdomí ukazuje sociální (spolu)tvorbu reality nejen jako otázku sociologie kultury, ale i v noetickém smyslu. Vyslovuje se k tomu radikálnì:
Souèasný kmenový amanismus se musí
vyrovnávat s vìdomì i nevìdomì imperialistickými motivy západní maskulinizované racionality. Musí integrovat výsledky západní racionality (zvlá vìdy),

ani by opustil fungující souèásti pùvodní participace (systém mýtù a obøadù).
Pøirozený evoluèní proces kmenového
amanismu byl z velké èásti zastaven
pronikavou genocidou kultur. Pøedpokládáme, e mnoho amanských cest je
nyní víc dogmaticky definováno, ne by
bylo bez tlaku eurocentrických kultur.
Budoucí participace znamená, e kmenový amanismus znovu získal svùj pøirozený rytmus zmìn (s. 40, 41).
amanismus je v moderní západní spoleènosti pøítomen jako kulturní fenomén. Projevuje se v textech a tyto texty se ètou, interpretují a zvnitøòují. Vedle dvou nároènìjích a delích textù, jako je Eliadovo klasické dílo amanismus a techniky extáze11
uvedené v èeském pøekladu r. 1997, a spisu
Angeles Arrienové Archetypy amanské
tradice12 nabízejí právì probrané sborníky
informace, výzvy, podnìty a atmosféru.
Referují o jevu, ale také ho vytváøejí. Jako
ústøední motiv textù se jeví snaha najít
alternativu k manipulativní racionalitì
a k verbalizovanému a institucionalizovanému náboenství. Nachází se v proitku,
v radikální zkuenosti, je se chápe jako
transformace, uzdravení a osvobození.
V tom, co sborníky nabízejí, se objevuje
filosofický a kontemplativní ponor vedle
banálních historek, kritiènost i naivita, osob
ní zkuenost vedle nové instituce a nové
doktríny. amanismus je nové hledání
transcendence. Hledání nepochybnì lidské
se vím vudy.
n
Poznámky
1 Kol.: amanismus I a IV., Bratislava: CAD Press, 1994
(I. a II.), 1999 (III.), 2008 (IV.).
2 Kol.: Shamanism: An Expanded View of Reality, Wheaton: The Theosophical Publishing House, 1990.
3 Mary Schmidt: ílená moudrost: aman jako zprostøedkovatel skuteènosti in amanismus I. Bratislava: CAD
Press, 1994, s. 71.
4 John Redtail Freesoul: Modlitební dýmka domorodých
Amerièanù: obøadní pøedmìt a nástroj seberealizace in
amanismus II., Bratislava: CAD Press, 1994, s. 47-51).
5 Lat. philosophia perennis, vìèná filosofie.
6 Aldous Huxley: Vìèná filosofie, Praha: Onyx, 2002
(první americké vydání 1945).
7 Helena Petrovna Blavatsky: Isis Unveiled: Secrets of the
Ancient Wisdom Tradition, Wheaton: Theosophical
Publishing House, 1997 (poslední dostupné vydání,
první publikace 1877).
8 Kol.: Proceedings of the Ninth International Conference on the Study of Shamanism and Alternate
Modes of Healing, Berkley: Independent Scholars of
Asia, 1992.
9 Barton Stone: Had, sova a medvìdice: reakce
národa zvíøat na krizi lidstva in amanismus III., Bratislava: CAD Press, 1999, s. 23-29.
10 Jürgen W. Kremer: Minulý a budoucí proces
mytologie in amanismus III., s. 31-43.
11 Mircea Eliade: amanismus a nejstarí techniky
extáze, Praha: Argo, 1997.
12 Angeles Arrienová: Archetypy amanské tradice: Duchovní cesty vnitøního bojovníka, léèitele,
vizionáøe a uèitele, Praha: Portál, 2000.
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Rozhovor s etnolokou Pavlínou Brzákovou

CO JE AMANSKÉ,
JE PØIROZENÌ LIDSKÉ
Zdenìk Vojtíek

Pavlína Brzáková, Ph.D., (*1972) je etnolokou (absolventkou Filosofické fakulty UK v Praze),
znalkyní sibiøského amanismu a autorkou nìkolika knih, které èerpají pøedevím z narativního
dìdictví archaických národù. V souèasné dobì pùsobí jako éfredaktorka revue pro duchovní
kulturu PROMÌNY. Je maminkou Viktorky a Ivánka.
Jako etnoloka se specializujete na a- Na mnoha místech se ji turistickými at- vat v tom vìèném shonu, nakolik je pro nás
manství a zároveò jste mu osobnì blíz- rakcemi stali. A jaký k nim mám vztah? Po- a pro vechny, kteøí po nás pøijdou, pøíroda
ko. Jak blízko? Povaujete se za aman- kud budeme mluvit o tuvinských amanech dùleitá. A uvìdomìním si naeho sepjetí
ku?
(jiní Sibiø), probouzejí ve mnì zvìdavost. s pøírodou, se zemí, s krajinou vyvstává
i odliný postoj k vekerému ivotu, k druTahle otázka je mimo moje uvaování. Vy- Nevím, jak jinak to nazvat. Jednak mì zahým lidem, k sobì samému.
jímá
pøíèina,
proè
se
amany
stali,
potom
nasnaím se ale odpovìdìt co moná nejjejich
duchovní
zkuenost.
Je
samozøejmì
poctivìji. Ve svých èláncích nebo kníkách
Západní zájemce o amanství se èasto
nepouívám odborný jazyk, take se dokon- otázkou, kolik toho chtìjí mnì jako cizince distancuje od pouívání psychotropních
ce mùe zdát, e jsem oborem, jen jsem sdìlit. Jinak se ke mnì chovají, kdy s nimi látek a amanského duchovního záitku
vystudovala, takøka nepolíbena. Vdy mì natáèím rozhovor, a jinak, kdy se s nimi dosahuje výhradnì bubnováním. Je ale
fascinoval vypravìèský styl a právì za ním zaènu bavit o obyèejných vìcech a postup- takové amanství jetì amanstvím?
jsem odjídìla na Sibiø k rodinám pastevcù. nì stoèím øeè na jejich duchovní zkuenost.
Má sibiøská zkuenost je taková, e amani
Ale stejnì tak jsem na støední kole navtì- Ale nezabývám se pouze amany. Nejvíce
ádné psychotropní látky nepotøebují. Vyèasu
jsem
vìnovala
ivotu
pastevcù
v
tajze
vovala potomky legionáøù, kteøí pùsobili
staèí si s bubnováním, ale ti nejsilnìjí nea
jejich
vnímání
tajgy.
Tuvintí
amani
ijí
v Rusku za první svìtové války a ruské obpotøebují dokonce ani bubnovat. K tomu,
pøedevím
v
hlavním
tuvinském
mìstì
Kyèanské války. A od vypravìèství je jen malý
aby se spojili s duchovním svìtem, s jinými
zylu,
kam
se
pøesouvají
z
odlehlých
oblastí.
krùèek k amanství. amani byli a jsou vybytostmi, není nutný ádný prostøedek.
A
ten
pøesun
do
mìsta
vytrhává
urèité
vìci
nikajícími vypravìèi. Pro mne se stalo
Také mùe staèit i obyèejný pùst a duchovz
kontextu.
Zajímá
mì
otázka,
nakolik
to
naslouchání vypravìèùm natolik závané,
ní èinnost, kterou bychom mohli nazvat
oni
sami
vnímají
a
nakolik
jim
amanská
e jsem sama zatouila vyprávìt. Nic není
koncentrací, meditací, pøípadnì i modlitèinnost
v
kulisách
mìsta
pøijde
pøirozená.
toti ivotnìjího ne pøíbìh, pøíklad èi
bou. Také jsou bezpochyby dùleité motiodpovìï na otázku Jak ít? Proto nám amani na Sibiøi a koneènì i vae amanvace, zámìr. Co se týèe západních zájemcù
zùstávají mýty a pøíbìhy z dob, které by ji- ská návtìva (amanka Ludmila Oyun)
o amanství, nabízí se tu otázka, co je k tonak zùstaly zapomenuty.
léèí, vìtí, vytváøejí osobní amulety... Domu ene. A vùbec: co si pod amanstvím
Jak jste se dostala k amanství (a u po- kázala byste struènì vystihnout, jaký ob- pøedstavují, jaký koncept si vytvoøili. Dùlejatému odbornì nebo jako osobní du- raz svìta tito amani mají?
ité je pøedevím zjistit kdo jsem. A nachovní cesta)?
Na rozdíl od obyèejných lidí vidí jetì jiné uèit se vnímat pøítomnost v mnoha jejích
vrstvách a hlubinách. Nauèit se ít tady
Køivolakou cestou, která zaèala zájmem duchovní sféry. Jak sami øíkají: mohou hoa teï. A v tom je právì amanství inspiruvoøit
s
duchy.
Vidí
stráné
duchy
stromù,
o ji zmínìné legionáøe. A také jsem mìla
jící. Èím více se jím zabývám, tak zjiuji,
pramenù,
hor.
Mohou
je
pøivolat,
pøípadnì
ráda pohádky o èarodìjnicích a èarodìjích,
e amanské znamená pøirozenì lidské.
získat
jejich
pomoc
a
náklonnost.
Mohou
o promìnách. Co se týèe té osobní cesty:
vytvoøit
figurku
ochranného
ducha,
která
nevyvolávám duchy, neuctívám je, neprakNìkteøí zájemci o amanství ovem povatikuji. Ale na druhé stranì si myslím, e zaène plnit ochranitelskou funkci, paklie ují za nástroj k dosaení amanské vize
tvùrèí èinnost vychází z naeho nitra a záro- jí vìnujete urèitou péèi. A koneènì  odvá- napø. omamnou látku ayahuascu. Není
veò sestupuje shùry. Domnívám se, e ka- dìjí duchy zemøelých na onen svìt. Pomá- nebezpeèné hledat amanský záitek prodý tvùrèí èlovìk to nìjak takhle vnímá. Jako hají jim, aby se dokázali odpoutat od svého støednictvím rostlinných extraktù?
dotyk nìèeho neznámého, nìèeho nepo- tìla, zruit vekeré vazby na tento svìt
Ayahuascu bych omamnou látkou nenaa potom v pokoji odejít.
psatelného.
zývala. Bìnì ji pouívají amani v AmaByla jste mnohokrát za amany na Sibiøi. Co je ze amanství podle vás pøenositel- zonii a rozhodnì omamná není. ProhlubuJaký k nim máte vztah? Máte je ráda? né do souèasného duchovního ivota Zá- je vnímání okolního svìta a zároveò vnitøNebojíte se, e nevyhnutelnì zmizí nebo padu? Co je inspirující a obohacující?
ních pochodù. Je významným prostøedkem
se pøemìní na ivoucí turistické atrakce? Vztah k pøírodì. Pøestali jsme si uvìdomo- pøi pøechodových rituálech.
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A jestli není nebezpeèné hledat amanský záitek prostøednictvím magických rostlin? amanství je nebezpeèné, je to setkávání se se smrtí. To, co je bìnì
zastøeno, myslím tím smrt, je
mnohem ostøejí. Smrt je vudypøítomná a to, e na ni neupíráme
ustaviènì svou pozornost, neznamená, e neexistuje. Ovem uvìdomováním si smrti mùeme být
i silnìjími. A o tom je také ji
mnohokráte zmínìné amanství.
Osobnì zastávám toto pøesvìdèení: Být amanem neznamená,
e si vezmu nìjakou látku a zaènu létat. Znamená to, e se stanu kvalitním pøedevím jako obyèejný èlovìk v plném smyslu tohoto slova.
Odbornost v oblasti amanství
a osobní angaovanost podobnì jak vy sdílel i Carlos Castaneda a sdílí Michael Harner.
Jak vnímáte tyto dvì osobnosti?

nìjí odjet do cizí zemì, kde mají
lidé se amanstvím spojené ty
nejromantiètìjí pøedstavy. Tìí
a bezvýchodnìjí je pùsobit ve
svém etniku, které je stieno
alkoholismem a bezvýchodností.

Pavlína Brzáková.

Etnoloka Pavlína Brzáková, Ph. D., se dlouhodobì zabývá (od roku 1991) evenckými koèovnými pastevci sobù v oblasti centrální Sibiøe. Vydala dvì knihy sibiøských pohádek
a pøíbìhù Goromomo Goroló a Jamtana. První sbírka získala v roce 1996 cenu Josefa Hlávky. V roce 2000 následovala
novela Stíny na kupecké stezce a v téme roce vyla v Krasnojarsku v rámci oslav 70. výroèí zaloení Evenckého autonomního okruhu kniha Goromomo Gorolo - davnym davno, na
ní se také podílel ruský autor Vitalij Voronov. Po ní v roce
2002 následovala mytologie Cesta medvìda. O dva roky
pozdìji vydalo nakladatelství Eminent pøíbìh tunguzského
amana nazvaný Dìdeèek Oge  uèení sibiøského amana,
obnovené vydání prvních sbìrù A odejdu za horu a pod
názvem Modøínová due sibiøský cestopis z let 1991-2001.
Nyní vychází pokraèování románu Dìdeèka Ogeho nazvané
Dva svìty (rovnì Uèení sibiøského amana).

Rozhodnì se nechci nijak srovnávat s Castanedou nebo Harnerem.
Castaneda byl literárnì nadaný,
ale jeho dalí èinnost mi není nijak blízká. Michael Harner vytvoøil cosi, co by se dalo nazvat instantní esencí amanismu. Zbavil amanství kulturních kontextù a pøenesl je do tìlocvièny. Pro mì je dùleitá podstata amanismu, ale i kulturní
kontext, v nìm aman pùsobí.
Vìøíte spolu s Michaelem Harnerem, e
je moné pøevést vechny tradièní praktiky, které nazýváme amanstvím, na
spoleèného jmenovatele tzv. jádrového
amanismu?

Vìøím v jedinou vìc. Pokud je podstatou
jakékoliv lidské èinnosti láska, pak je to
správná cesta. Málo lidí si vak uvìdomuje, e amanské praktiky také mohou vést
pøedevím k získávání moci. A mnozí amani nejsou vedeni dobrosrdeèností, ale
touhou získat moc. Tradiènì jsme si mohli
u amana koupit ublíení druhému èlovìku.
Dìjiny amanù jsou plny bojem o získávání
moci, o tom vyprávìjí mnohé legendy.
Sama jste v kontaktu se sibiøskými amany a obèas je u nás pøijímáte dokonce
jako hosty. Jak ale vnímáte Amerièana
Donalda Mantoyu, který u nás mnoho-
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Foto: M. Janek.

krát vystupoval (pod jménem Emahó)?
Také ho povaujete za skuteèného amana, nebo spíe za èlovìka, který èerpá ze
amanské tradice a umí ji prodat? Èiníte
rozdíl mezi amany, kteøí provádìjí praxi uprostøed svého etnika, a lidmi ze Západu, kteøí se do postavení amana stylizují a oslovují západní zájemce?
Neznám Emahóa osobnì a neznám ani jeho
motivace. Proto se k nìmu nechci vyjadøovat. V naí republice jsou lidé, kterým velmi pomohl. Svìt se globalizuje, amani mají
monost cestovat a nikdo jim nemùe zazlívat, e své uèení pøedávají i v zahranièí.
I oni tím získávají cenné zkuenosti. Moná
bychom je chtìli mít mezi svými, v izolaci,
aby se nám zachoval jakýsi archaický obraz
svìta, za ním bychom sami jezdili a který
bychom mohli zkoumat. Ale to je pøece nepoctivé
Na druhou stranu si velmi cením amanù, kteøí pùsobí uprostøed svého etnika, protoe je to èasto nároènìjí. Zdá se mi snad-

Se amanstvím se nìkdy u nás
na Západì spojují velké nadìje.
Napø. pan Boris David v èasopise Dotek napsal o amanských praktikách, e mohou
dovést dneního èlovìka, ijícího v odcizeném zmechanizovaném a pøeorganizovaném
svìtì, zpìt k dávným pramenùm svého lidství a dát mu napít z køiálovì èisté studánky
nekontaminované ivé vody.
Vkládáte do amanství podobné nadìje?
To by bylo jistì krásné. Ale kdy
otevøu denní tisk a pøeètu si zprávy, zvlátì v poslední dobì, tenhle druh optimismu mì opoutí.
Nìkdy se mezi západními zájemci o amanství hovoøí i o duchovní tranformaci lidstva
(k nìmu má amanství pøispìt) a za zlomový se v tomto
smyslu povauje rok 2012. Sdílíte taková oèekávání?
Ne.

Nìkteøí religionisté øadí souèasný západní zájem o amanství (neoamanismus) ke hnutí Nového vìku (a oèekávání, zmínìná v pøedchozích dvou otázkách by jim aspoò èásteènì dávala za
pravdu). Jak to cítíte vy?
Jsem podobného názoru. Tento zájem je
souèástí duchovní vlny, je se pøehnala
i naím územím. Ale záleí na kadém
èlovìku, co si díky duchovnu, které se
k nám rùznými zpùsoby dostává, pøenese
do svého ivota.
Dìkuji za rozhovor.
n

Na zadní stranì obálky jsou fotografie pøebalù dvou knih Pavlíny Brzákové.
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r o z h o v o r
Rozhovor s Piersem Vitebskym

AMAN JE TEN, KDO
VIDÍ DO JINÉ REALITY

Rozhovor vedl Laur Vallikivi, spolupracoval Ludìk Bro, pøipravil a pøeloil Vojtìch Tutr
Piers Vitebsky studoval na universitách v Oxfordu, Cambridgi, Dillí a Londýnì. Od roku 1986
vede oddìlení pro sociální antropologii a studia Ruského severu na Scottovì institutu pro
polární výzkum Cambridgeské University. Vitebsky provádìl dlouhodobé terénní výzkumy mezi
amany kmenových spoleèenství Indie a mezi pastevci sobù na Sibiøi. Mezi jeho publikace
patøí: Dialogues with Dead: the discussion of mortality among the Sora of eastern India (1993),
The Shaman: voyages of the soul from the Arctic to the Amazon (1995; èesky vylo jako Svìt
amanù v roce 1996), Reindeer People: living with animals and spirits in Siberia (2005; èesky
vyjde péèí nakladatelství Slon na zaèátku roku 2009).
Slovo aman pochází z konkrétního kulturního, historického, sociálního kontextu. V antropologii se nicménì stalo analytickým pojmem, uívaným pro popis
fenoménù nacházejících se v rùzných
spoleènostech po celém svìtì. Navíc se
stalo velmi populárním a proniklo do
obecného slovníku mnohých jazykù. Je
tedy vhodné takto iroký termín pouívat
v antropologii, a pokud ano, jak?
Myslím, e stojí za to zopakovat, jak tento
termín vznikl. Pochází z jazyka jednoho
z tunguzských národù východní Sibiøe. Do
evropských jazykù se dostal v 18. století,
kdy Petr Veliký vyslal nìmecké vìdce, aby
prozkoumali Sibiø. Pojem se rychle ujal
v západní Evropì jako urèité mystické, tajemné a fascinující slovo. A je zvlátní shoda okolností, e od 60. let 20. století se stává
na západì opìt fascinujícím a tajemným.
To znamená, e je daleko tìí uívat tohoto slova správnì a pøesnì kvùli nánosu významù, které jsou s ním spojeny.
Aèkoli je v Eliadeho knihách mnoho
nepøesností, velmi jasnì typologizuje amana jako osobu, její due opoutí tìlo a cestuje do jiných sfér kosmu. Protoe pro takový typus osoby nemáme jméno, mùeme ji
nazývat amanem.
Bylo by ale omylem si myslet, e vichni tito lidé, které mùeme potkat na Borneu,
v Amazonii a v arktických oblastech jsou
stejní. Jsou si typologicky podobní stejnì
jako jsou rùzné proudy v køesanství, islámu a judaismu monoteistické. Neøíkáme
jim monoteismus, protoe o nich víme více.
Ale pokud postavíte vedle sebe vechny amanisty na svìtì, budou minimálnì tak odliní, jako jsou súfíové a baptisté.
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To je druhá otázka: máte
úasnou komparativní
zkuenost ze dvou rùzných èástí svìta. Dìlal
jste terénní výzkum s amany z indického kmenového spoleèenství Sorù
a pozdìji vás zájem zavedl mezi evenské pastevce sobù, do oblasti, odkud slovo aman pochází.
Jako vá student jsem
vdy byl fascinován srovnáním tìchto dvou míst.
Mùete se o nich zmínit?

tický pohled na svìt je
spíe animistický, jevùm
pøisuzuje více autonomie. Mají své vlastní vìdomí, vlastní pøirozenost, snad i vlastní zámìry, pocity a pøístupy.
V tomto smyslu je srovnávání celkem hodnotné.
Jetì jednu vìc bych
rád uvedl. Indiètí amanisté, u kterých jsem pobýval, praktikují posuvPiers Vitebsky.
Foto:
né nepluní zemìdìlhttp://www.spri.cam.ac.uk.
ství, co je forma velmi
raného neolitického zemìdìlství. Vìtinou
Pokud byste nebyl posedlý slovem ajsou ale náboenství, která mùeme nazýman nebo ho vùbec neznal a dostal se do
vat amanistickými, tìsnìji spojeny s loindických kmenových spoleèenství (jako já
vem. Proto si myslím, e amanistický typ
v 70. letech) a vidìl byste pouze lidi
náboenství musel být pùvodní formou návykonávající urèité rituály, nenapadlo by
boenství pøed vznikem zemìdìlství  co
vás pouít stejné slovo jako pro nìkoho
je doba pøed pouhými 10 tisíci lety. Kdy
vzdáleného tisíce kilometrù a ijícího
jsem pobýval na severní Sibiøi mezi lidmi,
v totálnì odliné kultuøe. Take jediným
kteøí dnes chovají domestikované soby,
dùvodem ke srovnání je skuteènì ona tybyly jejich pohledy na svìt i náboenství
pologická podobnost due opoutìjící tìlo.
stále zaloeny na ranìjí formì lovu. To nás
A domnívám se, e zde mùeme pozorovat
- podle mého názoru - pøibliuje k pùvodní
jisté spoleèné prvky, které jsou vestavìny
formì náboenství. Z tohoto pohledu mùv logice situace, tedy v pøedpokladu, e
eme vechna pozdìjí velká náboenství
due mùe opustit tìlo. Potom musíte mít
povaovat za více specifická, protoe vznikurèitou filozofii tìla a due, pøirozenosti
la pomìrnì pozdì spolu se státem, s královèlovìka, vìdomí, vztahù mezi bytostmi a
stvími, byrokracií, s rozvojem písemnictví.
jevy. Musíte mít jistou kosmologii s rùznými sférami, kam mùete cestovat. Tyto To je také rozdíl mezi pohledem na svìt
sféry jsou metaforami rùzných stavù vì- zaloeném na perceptivním zpùsobu idomí nebo rùzných úrovní reality, apod. vota v protikladu s náboenstvími jako
Take v tomto smyslu hovoøíme o jistém køesanství èi buddhismus, která jsou
druhu vidìní svìta, který je oèividnì velmi popisována jako ismy- amanismus
odliný napøíklad od monoteistického. Mís- postrádá onen komplex ideí, který za nito jednoho èi trojjediného boha tak amanis- mi stojí.
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r o z h o v o r
Ano, nemyslím, e bychom mìli pouívat
pojem amanismus, protoe ismus je koherentní komplex nauky, ideologie, která
má vìtinou svùj kánon, ale vdy jisté vùdce, kteøí urèují, èemu lze èi nelze vìøit.
A amanistické spoleènosti toto skuteènì
nedìlají. A proto jsou amani tak rùzní
a proto jsou spíe spojováni s neliterárními
typy spoleènosti. Pokud mluvíme o amanismu, máme ve skuteènosti na mysli na
deset tisíc rùzných náboenství, která spolu vzájemnì nemají ádný kontakt. Pouze
se jeví jako urèitý typ náboenství.
Ve vaí poslední knize nazvané Reindeer
People, se kterou se brzy budou moci seznámit i èetí ètenáøi, píete o sibiøských
Evenech. Povauji za velmi cenné, jak
tato etnograficky velmi detailní práce redefinuje pojem amanismus, a to jak prostøednictvím jeho pouívání, tak prostøednictvím toho, e se tohoto pojmu nìkdy vyvaruje. Mùete pøiblíit svùj pøístup k psaní této knihy?
Co se týèe pojmu aman, chtìl jsem se vyhnout jeho zbytnìní, co je problémem
u Eliadeho. Je to také problém mnoha souèasných stoupencù amanismu. Tento pøístup je pro etnografii osudný. Eliade a mnozí
neoamanisté vám budou tvrdit: Tento èlovìk není skuteèný aman, protoe neodpovídá archetypu. A myslím, e tím se
vechno pøevrací. Protoe na prvním místì
etnografie je skuteèný ivot, ijící lidé a teprve mnohem pozdìji se mùeme ptát, zda
je tato osoba aman èi nikoli. Protoe já se
nezajímám tak moc o to, zda je ten který
èlovìk aman nebo nìco jiného. Pokusil
jsem se tedy postavit amany do kontextu
jejich pohledu na svìt, protoe amani jsou
vlastnì jen velmi malou souèástí mnohem
irího svìtonázoru  jak ijí zvíøata, v jakém vztahu jsou k èlovìku, jak existuje krajina, jak se v ní pohybujeme. Proto jsem
zvolil podtitul knihy living with animals
and spirits in Siberia. Není v nìm zmínka
o amanismu, protoe myslím, e v tomto
pohledu na svìt jde spíe o duchy ne o amany. Duchové jsou tím, co zajiuje fungování svìta. amani jsou jen jeden druh
lidí, kteøí mají jisté zvlátní znalosti o fungování svìta a jak s ním zacházet. V sovìtských a postsovìtských spoleènostech byli
amani témìø totálnì vyhubeni. Byli zabíjeni nebo nuceni k tomu, aby se vzdali své
praxe. Ale to, co pøetrvalo, je amanistický
pohled na svìt.
amani nejsou vdy nezbytní k tomu,
aby amanistický pohled na svìt pøetrval,
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protoe i kdy lidé nemají amany, pokraèují ve vìtìní ze zvukù, z pohybu zvíøat,
z chování zvíøat, ze snù
Co se nìkdy nazývá amanismem bez
amanù.
Ano, svým zpùsobem to tak je. Ale máme
také amany bez amanismu. V nìkterých
sibiøských mìstech, kde dochází ke kulturnímu obrození, se objevili lidé, kteøí se prohlaují za amany, ale nemùeme ji øíci,
e zde jetì existuje amanistická spoleènost. Tato amanská idea je vytvoøena,
aby plnila øadu ideologických funkcí pro
nejrùznìjí typy lidí.
Myslím, e jeden z dùvodù, proè je souèasná akademická obec k pojmùm aman a amanismus tak rezervovaná, je
jeho popularita v hnutích jako New Age.
Akademici se rádi distancují od davù
a také rádi zdùrazòují jak odliný je tento fenomén od tzv. autentické verze, kterou studují. Vy v tomto ohledu stojíte jasnì mimo hlavní proud a mezi akademickou komunitou jste znám jako ten, kdo
rád provokuje a prolamuje hranice. Do
jaké míry jste proti lpìní na hranicích?
A do jaké míry je na druhé stranì jisté
zachovávání hranic dùleité èi nevyhnutelné?
To je velmi tìké, protoe nìkdy se kloním
k jedné, jindy k druhé monosti. Na jedné
stranì si øíkám, a si kadý myslí a vìøí,
èemu chce. Proè ne? Jindy ovem vidím lidi
tvrdit tak absurdní, tak velkolepé vìci,
jako napøíklad èlovìk, který projde víkendovým semináøem a potom prohlauje, e
se mùe stát amanem. Tyto vìci se mi zdají
být zaloeny na velmi váném nepochopení, o èem to celé skuteènì je; e je to
opravdu velmi tìká práce; e to stejnì nezáleí na vaí volbì; e to stojí na mnohem,
mnohem hlubích koøenech rùzného druhu.
Je ale dùleité být si vìdom toho, co dìlám,
kdo jsem a snad i kým jsou ostatní a co dìlají, abych nezamìòoval jeden fenomén za
jiný.
Lidé stojící mimo nová náboenská hnutí
je èasto povaují za neautentická, umìlá.
Myslíte, e existuje spoleèný základ amanských praktik v nových náboenských hnutích a v tradiènìjím kontextu?
To je té obtíné, protoe nás to vrací k otázce autenticity a k mojí pøedchozí odpovìdi, e je tøeba se pokouet být si vìdom,
kým jsem a èím jsem. Myslím, e nová ná-

boenská hnutí jsou autentickými náboenskými hnutími ve smyslu, v nìm taková hnutí vdy autentická byla. Ale mùe
být nepøesné nazývat je amanskými nebo
øíkat jejich vùdcùm amani. Spíe se mi zdá,
e jejich vùdci jsou podobni prorokùm
a pokud se na to podíváme sociologickou
a historickou optikou, vypadá to spíe jako
vystoupení prorokù bìhem vech staletí od
starovìku a podnes. Proroci jsou lidé, kteøí
se náhle objeví na veøejnosti a nabízejí lidem urèité poselství nebo spásu. Ti amani, které známe z døívìjích stadií nebo které
známe jako staré mue, je stále jetì pøicházejí do vesnice, vùbec nejsou ádní veøejní vùdci ve stejném smyslu a nepracují
se stejným typem vìdomí.
Co si myslíte, e mohou neoamanisté
pøinést souèasnému západnímu èlovìku
a èasto desakralizované spoleènosti, ve
které ijí? Mohou západnímu èlovìku
nìjak pomoci?
Na to je také tìké odpovìdìt. Kdy vyla
moje obrázková kniha (The Shaman), onen
pøehled amanismu celého svìta, který se
také objevil v èetinì, mìl jsem celkovì
dobré ohlasy. Objevilo se ale i nìkolik málo
velmi negativních reakcí od dvou druhù lidí.
Jednak od vìdcù, kteøí byli roztrpèeni z toho, e jsem vìnoval nìkolik stran i neoamanismu, protoe ho pokládali za neautentický. Na druhé stranì to pak byli nìkteøí
neoamanisté, kteøí si stìovali, e amani,
které jsem popsal, nebyli vichni milí a laskaví lidé, ale e také provozovali èarodìjnictví, zabíjeli, ovládali druhé vemi monými negativními zpùsoby. Ty první, vìdce, mùete odmítnout a prostì øíci, e jsou
nafoukaní. S tou druhou skupinou je - myslím - vánìjí problém, protoe tito lidé si
vytvoøili svou pøedstavu amana.
A také pouívají dichotomii dobra a zla.
Která zcela pochází z kulturní kosmologie
Støedního východu a vùbec ne ze amanistické. Ano, a trvají na ní. Kdy jim nìkdo
vypráví o skuteèných amanech z rùzných
èástí svìta, tak øíkají: Tento není pravý aman, ten se zabývá také èernou magií. Ne,
ne, ne, to není skuteèný aman. Take si
vytvoøí umìlou kategorii a potom jí pomìøují realitu a samozøejmì ta realita jí neodpovídá. To je, myslím, ten horí omyl. Na
druhé stranì, nìkteøí lidé, kteøí tyto praktiky provozují, z nich vytìí nìco dùleið Dokonèení rozhovoru
je na dalí stranì dole v rámeèku.
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Ameriètí
anglikáni
rozdìleni

názory a litujeme toho, e nìkteøí cítili
potøebu opustit rozmanitost naeho spoleèného ivota v Kristu, prohlásil napø.
reverend Charles Robertson. Mnozí konzervativci skuteènì v Episkopální církvi zùstávají. Situace netìí ani samotného canterburského arcibiskupa Rowana Williamse, který po celou dobu trvajícího napìtí usiloval o udrení jednoty americké anglikánské komunity. Statut nové církve v celosvìtovém anglikánském spoleèenství je zatím nejasný. Vytvoøení konkurenèní církve
na území, kde ji anglikánská církev pùsobí, toti nemá precedens. Nové provincii
zatím vyslovilo podporu nìkolik biskupù
z Afriky a Jiní Ameriky.

Konzervativci z anglikánské Episkopální
církve v USA znepokojení smìøováním této
církve v posledních letech oznámili poèátkem prosince zaloení nové církve (pøesnìji øeèeno církevní provincie). Nese název
Anglikánská církev v Severní Americe. Vyvrcholilo tak dlouholeté napìtí, je bylo
vyvoláno pøedevím vysvìcením prvního
otevøenì homosexuálního biskupa V. G.
Robinsona v roce 2003. K církvi se pøipojily ètyøi diecéze, desítky farností ve Spojených státech amerických a Kanadì, ale
také skupiny, které se od mateøské denominace oddìlily ji pøed delí dobou. Celkem idé poadují
tak k nové provincii má patøit asi sto tisíc zastavení
vìøících (k Episkopální církvi se hlásí více mormonských
ne dva milióny èlenù). Biskup pittsburské køtù
diecéze Robert Duncan, jeden z iniciátorù
vzniku provincie, spatøuje smysl oddìlení idé, kteøí pøeili holokaust, vyjádøili na
v uchování autentické anglikánské tradice konferenci konané 10. listopadu v New
v Severní Americe, od ní se
Yorku u pøíleitosti sedmpodle nìj Episkopální církev
desátého výroèí Køiálové
vzdaluje. Pán odstavuje
noci nespokojenost s tím, e
Episkopální církev, prohlásil
se v mormonské církvi pona konferenci ve Wheatonu
smrtnì køtí idé zavradìní
ve státì Illinois, na které bylo
v nacistických vyhlazovacích
odtrení oznámeno. Poukázal
táborech. Poukázali na to, e
v této souvislosti na pokles
tato církev opakovanì poruèlenù a úèastníkù bohoslueb.
ila tøináct let starou dohodu
Pøedstavitelé mateøské
o tom, e v tomto nebudou
církve nad tím vyslovili polipokraèovat. Pøedstavitelé
tování. V Episkopální církCírkve Jeíe Krista Svatých
Biskup V. G. Robinson.
Foto: Wikipedia.
vi je místo pro lidi s rùznými
posledních dnù tvrdí, e èiní
ð

Dokonèení rozhovoru
z pøedchozích stran.

tého. Jetì zcela nerozumím tomu, co to
je. Nejsem ovem pøesvìdèen, e to je to,
co si oni myslí.
Jak se vlastnì antropologie staví k otázce reálnosti amanských pøedstav o svìtì a jejich vztahu k západnímu, racionalistickému vidìní svìta?
Myslím, e rùzní antropologové mají rùzné pohledy na to, èím by antropologie mìla být. Tradiènìjí akademický pohled je
jistì ten, který nadøazuje západní pohled
na realitu a pokouí se vysvìtlit rozdíly
sociologicky nebo z hlediska kulturních
odliností. Existuje i radikálnìjí pøístup
v antropologii, který v posledních letech
zesílil. Ten staví na stejnou úroveò realitu
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èi domnìlou realitu lidí, které studujete. To
bývalo pro kariéru antropologa velmi
zhoubné. Nyní je to o nìco lepí. Potom se
dostáváte do jiného problému. Pokud
vechny nae reality jsou stejnì reálné, kde
se potom nacházíme my pøi diskusi èi
srovnání jejich rozdílností? A a stojíte kdekoli, vyaduje to urèitý metadiskurs, který
uplatòuje silnìjí nárok na realitu, ne diskursy, o kterých se jedná. Ve zmiòované
knize hodnì mluvím o tom, e amanistický
pohled na svìt pøedpokládá více ne jeden
typ èi jednu úroveò reality. A svým zpùsobem aman vlastnì pracuje s tou úrovní reality, kterou jiní lidé nevidí, s tìmi fenomény svìta, které mají své vlastní duchy, je
jsou jejich podstatou a jsou také pøíèinami
událostí v naich ivotech. A to jsou pøesnì ty vztahy, které my nedokáeme vnímat.
Pouze se setkáváme s dùsledky, ale nero-

opatøení, je mají omezit uvádìní jmen tìch,
kteøí byli podle mormonského zvyku zástupnì pokøtìni, ve své databázi. Ernest
Michel, èestný pøedseda Amerického shromádìní lidí pøeivích holokaust, jeho
rodièe zahynuli v Osvìtimi, vak prohlásil,
e toto není dostateèné. Na konferenci øekl,
e církev musí vzít zpìt, co uèinila ji døíve.
Køest idovských obìtí holokaustu a pouhé
vyøazení jmen z databáze je neakceptovatelné. V prohláení adresovaném pøedstavitelùm mormonské církve, které bylo na
konferenci pøedstaveno, se píe: ádáme
vás, abyste respektovali nás a ná judaismus tak, jako my respektujeme vae náboenství. ádáme vás, abyste nechali na pokoji naich est miliónù idù, kteøí se stali
obìtí holokaustu, trpìli ji dost.
Jeden z nejvyích pøedstavitelù Svatých posledních dnù Lance B. Wickman
inzerce

Bronislaw Malinowski:
Sex a represe
v divoské spoleènosti
Malinowského pojednání o sexu a jeho potlaèování jak v divoské, tak v civilizované
spoleènosti je stále neobyèejnì pouèným ètením. Svùj systematický výklad vede zakladatel sociální antropologie dùslednì v porovnávacím duchu. Malinowského kniha je
tudí pøitalivá nejen pro antropology, ale
i pro jakéhokoli ètenáøe, který se nebojí být
srovnáván s divochy. Text je psán pøístupným
jazykem, který si nezadá s nejlepími populárnì pouènými díly a pøitom neztrácí na své
profesionální vìdecké úrovni.
Pøeloili Martin Høíbek a Markéta Trojanová.
245 stran, doporuèená cena 295 Kè. Objednávky: SLON, Jilská 1, 110 00 Praha 1, tel.
a fax: +222 220 025, slon@slon-knihy.cz. Informace o vech knihách: www.slon-knihy.cz.

zumíme, jak k nim dochází, protoe ten
proces se odehrává v jiné rovinì reality,
je skryt za èi pod povrchem jevù, které
vidíme. Take amanistický pohled na svìt
pøedpokládá tuto odlinost. aman je ten,
kdo dokáe vnímat tyto vìci a umí pracovat s kauzálními procesy v této úrovni.
Dìkujeme za rozhovor.

n

Laur Vallikivi (*1978) vystudoval sociální antropologii
na universitì v Tartu, Estonsko. Nyní je doktorandem
na Scott Polar Research Institute, Cambridge University a jeho kolitelem je Piers Vitebsky.
Ludìk Bro (*1975) obdrel doktorát v sociální antropologii na Cambridgeské universitì, kde k jeho uèitelùm
patøil i Piers Vitebsky. V souèasné dobì pùsobí jako
výzkumný pracovník na Max Planck Institute for
Social Anthropology, Halle, Nìmecko.
Ing. Mgr. Vojtìch Tutr (*1971) vystudoval religionistiku na Husitské teologické fakultì UK. Nyní je doktorandem na katedøe religionistiky Evangelické teologické fakulty UK.
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vak pøipomnìl, e v dohodì
Potøebujeme
z roku 1995 se mormoni zavájetì
zali, e budou omezovat køty
více meit!
obìtí holokaustu, nikoliv e je
zcela zastaví. To by podle nìj
znamenalo zmìnu jejich vìroPoslední øíjnovou nedìli byla
uky, k ní zástupné køty patøí.
v Duisburgu-Marxlohu, SeverJejí význam spoèívá v tom, e
ním Porýní-Westfálsku otevøevìøící se mohou zástupnì køtít
na nejhonosnìjí meita v Nìza své pøedky, a pøivádìt je tak
mecku. Slavnostního otevøení
do 178 let staré církve. Díky
se zúèastnilo na 10 tisíc lidí.
Baptisterium v ústøedním chrámì Církve Jeíe Krista Svatých
tomu se v posmrtném ivotì
Mezi hlavními mluvèími na
posledních dnù v Salt Lake City v americkém státì Utah.
mohou rodiny opìt spojit.
inauguraèním aktu nechybìl ani
ádná skupina nemá právo chtít po druhé, e proti rozsudku podá odvolání. Cítí se ministerský pøedseda Jürgen Rüttgers, který
aby zmìnila svou nauku, øekl Wickman toti ukrácen na právu svobodnì vyznávat prohlásil: V naí zemi potøebujeme jetì
a dodal: Pokud by byla nae sluba ze- své náboenství.
více meit, a to nejen nìkde na záhumensnulým dobøe chápána, nemohla by být
cích, ale viditelnì. Spojení rozumu a nábopøíèinou konfliktù. Mluvèí církve pøitom
enství, oddìlení státu od náboenství, náprohlásil, e zmínìnou dohodu mormoni Ateistické
boenská svoboda a respekt jiných vyznání
naplnili tím, e z databází ji vykrtli více poselství
jsou nutnými pøedpoklady pokojného soune 260 tisíc jmen. Lidé z organizace lidí v Kapitolu USA
ití. To bude tím snazí, èím více bude pøání
pøeivích holokaust vak tvrdí, e mají
stavìt u nás meity, koneènì nazíráno jako
dùkazy, e v databázi pøibývá velký poèet Skupina ateistù a agnostikù umístila v bu- oprávnìné. Dále konstatoval, e 40 let injmen obìtí holokaustu.
dovì Kapitolu Spojených státù amerických tegraèní politiky v Nìmecku je flagrantním
ceduli s protináboenským textem. Mimo pøíkladem selhání a e otázka sluèitelnosti
jiné se v nìm praví, e náboenství není demokracie a islámu musí být zodpovìzeCírkev
nic jiného ne mýtus a povìra zatvrzující na.
Za muslimské spolky promluvil Mehsrdce a zotroèující ducha. Za akcí stojí
pokutována
organizace Nadace osvobození od nábo- met Özay, pøedseda pøedstavenstva nové
za genderovou
enství, která tak odpovìdìla na umístìní meity: Muslimové v Nìmecku neijí prodiskriminaci
betléma soukromou osobou v tée budovì. vizornì, ale jsou zde doma. Meita není
Soud ve Finsku v prosinci udìlil pokutu Nevìøící jsou souèástí americké spoleènos- symbolem vyhranìní, nýbr náboenské,
dvìma duchovním (A. Norrovi, T. Tuomi- ti a my si èiníme nárok na místo u stolu, kulturní, spoleèenské a lidské náklonnosnenovi) a dobrovolné pracovnici v církvi abychom mohli jednat na základì práva na ti. Mezi dalími øeèníky byli zástupci
P. Ojalové za poruení antidiskriminaèního svobodu projevu a svobodu náboenství, katolické církve a protestantských církví,
zákona. Norro a Ojalová, èlenové Luterské které zahrnuje i svobodu od náboenství, idovské komunity i prezident Úøadu pro
evangelikální asociace ve Finsku, je pùso- øekl pøi této pøíleitosti Dan Barker, spolu- náboenské záleitosti Turecka Ali Bardabí v rámci Evangelické luterské církve Fin- prezident Nadace. Umístìní cedule je sou- koglu. Ten prohlásil, e meita v Duisburgu
ska, odmítli spoluúèast na bohoslubì du- èástí mnohaleté tradice v dobì Vánoc - je nádherným pøíkladem pro celé lidstvo
chovní Petøe Pohjanraitové. Ta je za to dala debaty o tom, jaké symboly mají místo na a v Turecku se zajisté setká s pozitivním
k soudu, který uznal, e se stala obìtí dis- veøejném prostranství vzhledem k ústavní ohlasem. Chceme islám a modernost, iskriminace na základì pohlaví a vymìøil pro- zásadì oddìlení státu a církve.
lám a demokracii, islám a pokrok.
vinilcùm pokutu od 120 do 600
Nová meita byla postave. Soud tak rozhodl na základì
na za tøi a pùl roku, její kupole
zjitìní, e dotyèní církevní pradosahuje výky 23 metrù, micovníci odmítli uznat právo
naret se vypíná do výe 34 meteny slouit bohoslubu.
rù. S ohledem na dalí spoluobTuominen byl shledán vinným
èany muslimové zatím upustili
za to, e jako nadøízený Ojalové
od pravidelného vyvolávání
nezabránil, aby se takto zachon
muezína k modlitbám.
vala. Jsem spokojená v tom
Podle WorldWide Religious
smyslu, e jde o významný
News (http://www.wwrn.org)
princip pro církev, øekla po
s pøihlédnutím k jiným
vynesení rozsudku Pohjanraizdrojùm vybral, pøeloil
tová. Zavádí to dùleitý preNa svátek zimního slunovratu a zavládne rozum. Neexistují
a upravil Milo Mrázek.
bohové, ïáblové ani andìlé, peklo ani nebe. Existuje jen pøirozecedens, který je tøeba brát váný svìt, øíká nápis, umístìný blízko jeslièek v Kapitolu, v jedné
nì. Naopak Norro se netajil
Poslední zpráva:
z nejdùleitìjích budov v USA, a pokraèuje: Náboenství není
nic ne mýtus a povìra, která zatvrzuje srdce a zotroèuje mysl.
zklamáním: Nemohu jednat
na základì zahranièních
V závìru nápis vyzývá: Zachovejte oddìlení státu a církve!
proti své víøe, øekl a pøipustil,
zdrojù Bedøich Jeøábek.
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Psychiatrie:
pomoc,
nebo hrozba?
Praha se ve dnech 19. záøí - 5. øíjna 2008
stala místem konání mezinárodní výstavy
Psychiatrie: pomoc nebo hrozba. Stala se
tak 30. mìstem na pouti výstavy Evropou,
pøièem pøedtím byla mimo Evropu otevøena v Asii, Africe, Austrálii a USA.
Výstava si v první øadì kladla za cíl
oslovit odbornou i bìnou veøejnost, ukázat jí negativní dopady psychiatrie na rùzné
oblasti lidského ivota a návtìvníky pøimìt
k tomu, aby ve svém oboru nedali místo pokozování, zneuívání a nesmyslným teoriím, degradujícím èlovìka na úroveò ivoèicha. Odbornou veøejností míníme
v tomto pøípadì lékaøe, pedagogy, psychology, právníky, pracovníky státní správy
a samozøejmì také psychiatry. Mohli bychom samozøejmì sloitì zkoumat statistické údaje, dokládající negativní vlivy psychiatrie, napøíklad na kolství. Ale ani k tomu
budeme nuceni, vyvstanou nám pøed oèima pøíklady, kdy ozbrojený student vstoupil
do tøídy a nic netuícím spoluákùm pøipravil krvavou tragédii. Výzkum v této oblasti odhalil, e 13 posledních mladistvých
støelcù uívalo psychiatrické léky, známé
vyvoláváním sebevraedných a násilnických sklonù. Celosvìtovì uívá psychofarmaka ji 20 milionù dìtí a témìø polovina
z nich jsou Evropané. Jen v Èeské republice dolo napøíklad k více ne 400% nárùstu v pøedepisování stimulaèního psychofarmaka Ritalin dìtem. Máme proto obavy, e
Evropu by mohla zachvátit podobná vlna
kolního násilí jako v USA. Dalím zajímavým pøedmìtem, ztvárnìným v jednom
ze 14 dokumentárních filmù na praské
výstavì, byla napøíklad prezentace toho, jak
jsou psychiatrií podkopávány duchovní
principy náboenství.

Pro ty, kdo nemìli
monost výstavu shlédnout, byla jednotlivá témata zpracována a do
sekce publikace, umístìna na webu www.cchr.
cz. Poøadatelka výstavy,
Obèanská komise za lidská práva (CCHR) je mezinárodní organizací pro
odhalování a vyetøování
psychiatrického zneuíProf. Walter J. Veith pøi pøednáce.
Foto: Adam Fier.
vání. Byla zaloena v roce
1969 Scientologickou církví a profesorem v téme roce, v kterém byla hora Zvir
psychiatrie dr. Thomaszem Szaszem. n prohláena preovským arcibiskupem øeckokatolické církve Janem Babjakem za
Zbynìk Svadba,
poutní místo.
n
pøedseda Obèanské komise
za lidská práva; z.svadba@cchr.cz
Zdenìk Vojtíek (podle tiskové zprávy)

Vizonáøky Ivetka a Katka na výroèní modlitbì na hoøe Zvir, srpen 2007.
Foto: http://www.ivetka.net/Ivetka_a_hora_CZ/Fotogalerie.html#5.

IVETKA A HORA

Kde jsme ztratili
Dokumentární film Ivetka a hora (reie: Vít køídla?

Janeèek, 2008) reflektuje fenomén mariánského zjevení na hoøe Zvir u obce Litmanová na Slovensku, kde se v letech 19901995 dvìma dívkám kadý mìsíc zjevovala Panna Marie. Film mapuje historii zjevení, promìnu hory Zvir v poutní
místo, ale je také a pøedevím osobním portrétem
jedné z vizionáøek - Ivety Korèákové. V dobì
zjevení desetiletá dívka
komentuje dnes s odstupem nìkolika let svou
vnitøní zkuenost, svùj ivot se skuteèností zázraku
zjevení.
Jedno z reklamních pláten, která na praském Vyehradì
Film vstoupil do kin
ukazovala smìr na antipsychiatrickou výstavu.
Foto: Zdenìk Vojtíek.
20. listopadu 2008, tedy

Od 24. øíjna do 1. listopadu poøádali køesané z obèanského sdruení Maranatha
(spojeného s Církví adventistù sedmého
dne) cyklus devíti pøednáek o pøekvapivých objevech moderní vìdy. Pøednáel dr. Walter J. Veith, profesor zoologie
z Jihoafrické republiky. Cyklus mìl název
Kde jsme ztratili køídla? Jsme dokonalým
projektem nebo senzaèním shlukem náhod? a zdùrazòoval to, co je pro adventistické køesany typické - e vìda nepopírá
doslovné chápání zprávy o stvoøení z Bible. Pøednáky se konaly v Kongresovém
centru v Praze.
n

Zdenìk Vojtíek (podle tiskové zprávy)

Tato rubrika je urèena i pøíspìvkùm, které nemusejí vyjadøovat stanovisko redakce.
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Súfismus,
tentokrát
serióznì
Bronislav Ostøanský, Hledání skrytého
pokladu. Antologie komentovaných pøekladù ze støedovìkého arabského súfijského písemnictví, Praha: Orientální ústav AV
ÈR, 2008.
Islám je navzdory rostoucímu objemu informací stále záhadný. Není zøejmé, jak mùe svìtovou komunitu ohrozit jeho nebezpeèný potenciál a nakolik mùe být pro
globální, pluralitní kulturu pøínosem. Súfismus coby typ islámské mystiky se jeví
jako nadìje. Ponor do hlubin náboenské
smìry spíe sbliuje. Kdy vak od významného pøedstavitele zdejího islámu zaslechneme, e súfismus nemá s islámem nic
spoleèného, vzniká potøeba spolehlivých
poznatkù o súfismu a jeho vztahu k hlavnímu proudu islámu, abychom domnìnku
o mnoném pøemostìní potvrdili nebo vyvrátili. Dosud byly k dispozici kratí informace v dílech vìnovaných irí islámské
tematice, spíe literární pøeklady islámské
mystické poezie a prózy a populární literatura o údajném èi skuteèném súfismu
nesená vlnou módního zájmu o ve tajemné a alternativní.
Arabista a znalec islámské kultury Bronislav Ostøanský se badatelsky zamìøuje na súfismus. Ji pøed
ètyømi lety vydal spis vìnovaný dílèímu tématu dùleitému pro súfismus, Dokonalý èlovìk a jeho svìt
v zrcadle islámské mystiky: úradky boí pro nápravu
lidského království ajcha
Muhjiddína ibn Arabího
(Praha: Orientální ústav AV
ÈR, 2004) a o rok pozdìji dílo vìnované
snùm a jejich výkladu Arabská oneirokritika ve støedovìku a v souèasnosti: studie
o støedovìké arabské oneirokritice a jejím
vnímání v souèasnosti z pohledu moderní
psychologie a soudobého islámského mylení (tamté, 2005). Tentokrát nabízí tematicky irokou antologii pøekladù ze støedovìkého arabského súfijského písemnictví. Uvádí tøi typy textù typických pro tuto
literaturu, ivotopisy významných mistrù,
dobové slovníky súfijské terminologie
a traktát o súfijské psychologii duchovní
cesty.
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Jak se sluí na akademicky seriózní
pøeklad, obsahuje v autorovì pøedmluvì
a v úvodu (s. 7-18) edièní informace a upozornìní na místo knihy v èeském odborném
kontextu. Kadý blok pøekladù má své
uvedení do tematiky. Více ne pùlku textu
tvoøí prùbìný komentáø ve formì poznámek pod èarou. Obsahuje výklad reálií,
výrazù, historické informace o zmiòovaných osobnostech a událostech, topografii
uvedených míst.
Kniha bude jistì posouzena arabisty
z hlediska kvality pøekladu a spolehlivosti
detailních informací ze soudobých islámských dìjin. Je vak mono ji posoudit
i religionisticky. Speciální religionistiku
(judaistiku, islamistiku, buddhologii apod.)
nelze pro její vazby na historické, geografické a lingvistické obory oddìlovat od religionistiky obecné. Religionista mùe látku
pøipravenou napø. arabistou komparovat
a vykládat. Ostøanský se neomezuje na
jazykovìdná a dìjinná fakta. Nebojí se èinit
to, co religionistika reflektující své metody
dnes dìlat mùe a chce, toti vystupovat
jako empatický a angaovaný zkoumatel
pramenù. Naznaèuje monost nìjak se pøiblíit proitkùm mystikù vyjádøeným v soudobých textech. Jeho výklad je pøitom støízlivý, nezatìuje text interpretacemi, které
by neinformovaní nadenci
mohli z textu vyvozovat.
Diskrétnì ukáe smìr a ponechává na ètenáøi, aby si
vyvodil z èetby osobnìjí
závìry.
Autor nezastírá spory
v islámském svìtì kolem
súfismu, snaí se vak pøesvìdèit ètenáøe, e súfiové
chtìli a chtìjí být muslimy,
nebyli daleko od významných právních autorit a e
islám obhajovali. Ukazuje
v souèasné masové fobii z tohoto náboenství i pøívìtivou tváø islámu. Umoòuje
v súfismu vidìt jeden moný most mezi islámem, ostatními abrahámovskými a dalími náboenstvími.
Kniha mùe odpovìdìt i na potøebu
duchovní inspirace, ani by ètenáø nutnì
musel být muslimem. Pokud se jeho spirituální ambice nespokojí s populárními a nespolehlivými edicemi a pokud se chce pøi
duchovní praxi opøít o seriózní vìdeckou
práci, mohou súfijské texty v Ostøanského
pøekladu a výkladu poskytnout podnìty.
Ivan O. tampach

n

náboenství
v sekularizované
spoleènosti
oèima politologa
Petr Fiala, Laboratoø sekularizace.
Náboenství a politika v ne-náboenské
spoleènosti: èeský pøípad. Brno: Centrum
pro studium demokracie a kultury, 2007,
183 s.
Recenzovaná publikace pøedstavuje dalí
z knih profesora Petra Fialy, bez jejich znalosti se neobejde ádný váný zájemce
o vztah náboenství a politiky v èeské spoleènosti. Profesor Fiala, od roku 2004 rektor Masarykovy univerzity v Brnì, patøí
k vùdèím osobnostem èeské politologie,
podílí se na mnoha mezinárodních vìdeckých projektech a jeho práce, publikované
v øadì svìtových jazykù, se tìí zájmu
a uznání evropské odborné veøejnosti. Je
autorem 14 knih a více ne 150 odborných
prací. Pøi tak velkém rozsahu publikaèní
èinnosti je ovem tìké dosáhnout toho, aby
se badatel do jisté míry neopakoval. Ti, kdo
èetli Fialovy døívìjí studie, mohou mít
pocit, e velkou èást obsahu Laboratoøe sekularizace u znají.
Nová je nicménì koncepce knihy, vyjádøená jejím názvem. Veøejný ivot v Èeské republice je mírou své ne-náboenskosti
zvlátním pøípadem v rámci celé Evropy
(která navíc sama pøedstavuje zvlátní pøípad ve svìtovém mìøítku). I v jiných evropských zemích sice dochází k oslabování
vlivu náboenství na politiku a spoleènost,
nai zemi lze ale brát jako laboratoø,
umoòující zkoumat tyto procesy ve stadiu,
do kterého jinde zatím nedospìly.
V úvodní kapitole profesor Fiala vysvìtluje své terminologické a metodologické
pøístupy. Klíèový problém zde pøedstavuje
úzce politologické vymezení tématu. Tam,
kde autor hovoøí o náboenství, má ve
skuteènosti na mysli pouze institucionální
stránku øímskokatolické církve. Ostatní
náboenská uskupení jsou toti podle jeho
slov natolik malá, e jejich relevance pro
sféru politiky je minimální (s. 19). Pojmy
jako sekularizace èi odnáboentìní
v jeho pojetí oznaèují slábnutí vlivu katolické církve na veøejný ivot a nijak se netýkají necírkevních forem religiozity, které
jsou prý z hlediska uplatòování s náboenstvím souvisejících hodnot ve spoleènosti
irelevantní. V této souvislosti by se vak
moná sluelo poznamenat, e v rámci
dneního ekumenického paradigmatu mo-
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hou rùzná náboenská vyznání v oblasti etiky vystupovat
spoleènì, jak o tom svìdèí iniciativy typu Küngova Projektu Svìtový étos a v èeských
zemích napø. køesansko-i
dovsko-muslimské prohláení
proti eutanazii z roku 2005.
Ve druhé kapitole autor
zkoumá specifické pøíèiny
èeského sekularismu. Za primární faktor oznaèuje urèité
proticírkevní archetypy v èeském mylení a s nimi spojené historickokulturní determinanty (s. 68). Sem øadí mj.
skuteènost, e u v 19. století se vznikající
èeský nacionalismus zaèal vymezovat vùèi
katolické církvi, kampaò pryè od Øíma
po vzniku Èeskoslovenska a samozøejmì
i vliv doby komunismu. V souvislosti s komunistickou diktaturou se vak zabývá pøedevím rozbitím institucionální struktury
církve, i kdy pro odnáboenování
spoleènosti byla mnohem dùleitìjí tvrdá
ateistická propaganda a znemoòování
náboenské výchovy a vzdìlávání, vedoucí
u velké èásti Èechù k vytvoøení èasto a
infantilních pøedstav o Bohu a køesanské
víøe.
K zvlátnímu vztahu mezi nejpoèetnìjí církví a vìtinovou spoleèností vak
pøispìl i sekundární faktor, kterým se po
roce 1989 stala nesprávná interpretace spoleèenské situace ze strany církevních pøedstavitelù a z ní vyplývající chybné strategie (s. 69). Èeská katolická církev nedokázala pøedejít tomu, aby se o ní v sekulární
spoleènosti mluvilo pøedevím v souvislosti
s nekoneènými tahanicemi ohlednì vracení
komunisty odcizeného církevního majetku,
a svými politizujícími prohláeními jen
oivovala a ze skrytosti vyvolávala archetypální proticírkevní nálady a utvrzovala
nepravdivý obraz o sobì samé jako o instituci, jí jde o moc a majetek (s. 67-68).
Ve tøetí kapitole autor hovoøí o katolické
církvi v roli jedné ze zájmových skupin.
Petr Pøíhoda v pøíloze Katolického týdeníku
23/2008 obsah této kapitoly shrnul slovy,
e pojednává o rozporu, kdy církev, svébytná organizace, je v prostøedí jí nenaklonìném vnímána jako zájmová skupina a je nucena se tak chovat.
Ve ètvrté kapitole se Petr Fiala zabývá
køesanskou stranou (tj. KDU-ÈSL).
Analyzuje její moné strategie a jejich efektivitu a dospívá k závìru, e je v zájmu této
strany, aby se nebála hájit proti vìtinové
spoleènosti etické postoje blízké køesan-
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ství. Její role by pak mohla
nabýt na významu ve chvíli,
kdy celoevropské tendence
povedou k mobilizaci meniny zastáncù tzv. tradièních
hodnot proti globalizovanému multikulturnímu relativismu (s. 139).
V závìreèné páté kapitole
se autor dotýká otázky, jakou
strategii by v èeské spoleènosti mohla volit katolická
církev. Pøestoe je v èeských
zemích celá kulturní i skuteèná krajina
plna katolických symbolù (s. 158), dnení
církev u na historických zásluhách a kulturních souvislostech stavìt nemùe. Nepochybnì bude muset hledat nová øeení.
Jejich rozboru se vak u profesor Fiala
nevìnuje, protoe by to pøekraèovalo metodologické hranice jeho analýzy.
I tak ale není pochyb o tom, e aktéøi
popisovaného dìní mohou jeho rozborù vyuít k pouèení. Pro katolickou církev, potamo i jiné reprezentanty køesanství z nich
vyplývá pøedevím nemonost èi kontraproduktivnost vznáení jakýchkoliv nárokù,
které jen oivují proticírkevní archetypy.
Animozita zabydlená v èeském podvìdomí
se vak patrnì týká jen církevní instituce,
nikoliv køesanského poselství a u vùbec
ne køesanské lásky k blinímu, tj. hlásání
víry autenticky køesanským jednáním,
které mùe být pro sekulární spoleènost
mnohem srozumitelnìjí ne slova.
Tímto dovìtkem se u ovem dostávám
za hranice spoleèenskovìdního diskursu,
kterého se profesor Fiala striktnì drí. Laboratoø sekularizace je psána zpùsobem, který
plnì odpovídá paradigmatu empirické vìdy.
Pøedkládá fakta, stejným zpùsobem pøijatelná pro odborníky jakéhokoliv svìtonázon
rového pøesvìdèení.
Vít Machálek

Kladivo
opráeno
Tonino Cantelmi, Cristina Cacaceová:
Èerná kniha satanismu. Psychosociální
aspekty vlivu na mladou generaci, Kostelní
Vydøí: Karmelitánské nakladatelství, 2008
Zdálo se, e církve bìhem 20. století (té
pod tlakem sekulární demokratické spoleènosti) upustily od honu na èarodìjnice. Podle veho poslední èarodìjnice byla upálena ve védsku v letech tìsnì pøed Velkou

francouzskou revolucí, ale jetì dlouho pøetrvávala inkvizièní mentalita. I kdy pak ji
svìttí soudci nebyli ochotni vést èarodìjnické procesy, trvala dlouhá desetiletí masová hysterie a sklon lynèovat mue a hlavnì
eny, které okolí povaovalo za posedlé
satanem. Satan a démoni se hledali za leckterou nemocí, zejména duevní, za vemonou náboenskou odliností, za kdejakou kulturní alternativou.
Podnìty k pøekonání povìry, která stála ivot tisíce lidí, vzela z církevního prostøedí samotného. Slavný spis Malleus maleficarum (Kladivo na èarodìjnice) vyel
r. 1486, ale ji o ètyøi roky pozdìji byl oficiálnì odmítnut jako neetický a povìreèný.
R. 1631 vystoupil proti procesùm jezuita
Friedrich Spee a po krátkém váhání získal
podporu øádových spolubratøí, dalích teologù, jako i øádových a církevních pøedstavených a jeho rozbory èarodìjnických
procesù postupnì vedly k ukonèení persekuce.
V tomto historickém kontextu pøekvapí,
kdy ne snad nìjaká pokoutní tiskárna,
nýbr renomovaný vydavatel køesanské
literatury, jakým je Karmelitánské nakladatelství sídlící v Kostelním Vydøí, vydá
cosi jako moderní verzi Kladiva. Èerná kniha shledává Satana a jeho uctívání v knihách a èasopisech, filmech, televizních
poøadech, v celých hudebních ánrech,
v poèítaèových hrách a jinde na internetu.
Pokusíme-li se do knihy zaèíst, znepokojuje nás témìø na kadé stránce mylenkový chaos, napø. z hlediska elementárních
vìdeckých zásad nepøijatelné tøídìní jevù,
je nepøispívá k jejich pochopení. Spíe to
vypadá jako naházení jevù do libovolnì
vytvoøených pøihrádek, ani by bylo jasné
kriterium a ani by se zajistilo, e se tøídìní
týká celého souboru.
Kniha stojí a padá informacemi získanými podle známého principu jedna paní
povídala. Neopírá se o seriózní práce z oboru ve svìtových jazycích, spíe jen pro ilustraci obèas pøipomíná podobné texty ideových spøíznìncù.
Pro oznaèení sledovaného okruhu lidí
a jejich projevù se autorùm jeví jako dùleité zaøazení sledovaných skupin pod záhlaví sekt, vdy tím se získává souhlas veøejnosti s pøípadnou perzekucí nebo aspoò
eliminací. Kapitola Co je sekta (s. 13-16)
nabízí hned nìkolik významù tohoto výrazu. Je tam jakýsi katalog charakteristik èi
definic, ani by se autoøi k nìkterému z významù pøiklonili. S touto rozmanitostí významù pak v textu knihy prunì pracují.
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Hodí-li se to, jsou sektami
skupiny praktikující esoterické kulty nebo magii
(s. 13). O stránku dále jsou
to náboenské skupiny, které
se oddìlily od vìtinových
náboenských uskupení. Na
dalí stránce je vak znakem
sektáøství pøísný proces
iniciace a následná konverze.
O slovì sekta se mimo jiné
na s. 14 chybnì tvrdí, e je
odvozeno z koøene slova
sector, které prý znamená
následovat, sledovat (co je latinsky sequi, -or). Podobné jazykové perly jsou roztroueny po celé knize, napø. písmena OTO
pouívaná pro vlastní oznaèení jedním
z magických øádù vysvìtlují jako zkratku
latinského názvu Ordo Templis Orientis
(má být Ordo templi Orientis). Kapitola
Rozíøení a fenomenologie satanismu (s. 60,
61) ani náznakem nesouvisí s fenomenologií a autoøi pravdìpodobnì netuí, co to

slovo znamená. Na s. 12 se
tvrdí, e Evropský parlament
schválil doporuèení pøedcházet násilnému proselytismu ze strany sekt. Ve skuteènosti jde o zprávu Parlamentního shromádìní Rady
Evropy, co je zcela jiná instituce nemající nic spoleèného s Evropskou unií a jejím orgánem Evropskou radou, která je na s. 12 v poznámce té chybnì uvedena.
Jazyk èeského pøekladu
z pùvodní italtiny je roubovaný, místy a
nesrozumitelný, obsahuje mnoho pøinejmením neobvyklých a v dané souvislosti
neuívaných výrazù, napø. rekrutátor, a na
mnoha místech acidní místo drogový. Pøekladatele nám nakladatelství pro jistotu utajilo.
Ze veho nejvíc kniha ètenáøe pøekvapí
masivním návratem inkvizièní mentality.
Fantazie dávného Kladiva o sexuálním sty-

ð Dokonèení èlánku Livie avelkové
Religiozita indiánù Severní Ameriky
ze stran 122-125.
12 V pùvodní podobì Lakotù bývají tyto 3 prvky èasto
propojeny, více viz napøíklad ji zmiòovaný: NEIHARDT, J. G. Mluví Èerný jelen..., dále napøíklad
v nepøesném pøekladu BROWN, Joseph Epes, ÈERNÝ LOS. Posvátná dýmka. 1. vyd. Koice: Kniná
dielòa Timotej, 1998. (Chybný pøeklad jména, jedná
se o Èerného jelena.) Výborná kniha je: ULLRICH,
Jan F. Mýty Lakotù aneb Kdy jetì po zemi chodil
Iktómi. Praha: Argo, 2002.
13 Zakladateli AIM byli Clyde Bellecourt (Odibvej),
Russell Means (Oglala Lakota) a Dennis Banks
(Odibvej).
14 V èeském velmi kvalitním pøekladu - CHROMÝ JELEN, John (Fire), ERDOES, Richard. Chromý jelen:
Vyprávìní siouxského medicinmana. 1. vyd. Praha:
Paseka, 2004.
15 New Age Movement.
16 Oproti zákonu z roku 1978, který se týkal náboenství,
je v tomto zákonì indiánùm dáno právo pouívat pejotl.
17 Native American Graves Protection and Repatriation
Act, nìkdy oznaèován jako NAGPRA.
18 Indian Arts and Craft Act.
19 Mezi nejznámìjí proroky patøí Krásné jezero (Irokézové), Neolin (Delaware), Tenskwatawa (óní),
Wabokieshiek (Winnebago), Kenekuk (Kickapoo),
Wodziwob a Wovoka (Pajutové), John Slocum (Sali), Smohalla (Sahaptin) a Abishabis (Krí).
20 Protoe v pùvodních formách sociální organizace byla
politická autorita èasto propojena i s autoritou náboenskou, loutkové vlády nebyly velkou èástí populace komunit povaovány za legitimní, pøestoe mìly
relativnì velkou i finanèní podporu ze strany USA,
Kanady a jednotlivých státù èi provincií. V rámci
pøíbuzenských vazeb tak v rezervacích, kde byla velká
nezamìstnanost, získávali práci ve správì rezervace
pouze pøíbuzní tìch, kteøí stáli u moci oficiálnì
uznávaných vlád. Vedle nich vak dále fungovali politiètí a náboentí pøedstavitelé uznávaní na základì
pùvodní koncepce svìta, èasto výraznì znevýhodòovaní a monitorovaní.
21 Mám na mysli bydlení v domech èi trailerech, nezbytná auta jako dopravní prostøedek, obliba McDonaldù,
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zamìstnání a dovolené. Samozøejmì, e ivot indiánù
se lií zejména v tom, e v rezervacích je velká nezamìstnanost a chudoba, které nepodporují individualistický zpùsob ivota, dominující v americké a kanadské spoleènosti. Touto formulací chci spíe poukázat na to, e primárním zdrojem obivy a na výjimky nìkterých arktických èi subarktických lokalit ji
není lov a sbìr plodin, èi v jiných oblastech pùvodní
zahradnièení.
Týká se napøíklad známého odborníka na Irokéze 
Williama Fentona, který byl pøijat do léèitelské spoleènosti Irokézù a poté publikoval knihu o jejích obøadech a maskách, které se nesmìjí ukazovat ani v rámci
irokézských spoleèenství mimo dané obøady a souvislosti.
Èasto bez znalosti práce s prameny a kritického pøístupu k nim, souèasnì ale zase se vzpomínkami
a autentickými proitky s moností porovnat aktuální a minulý stav. Mnoho indiánù i v minulosti informovalo o tom, e antropologùm a úøedníkùm schválnì poskytovalo smylené a zavádìjící údaje, které se
v komunitách staly i vtipy.
Existují samozøejmì i pedagogové a akademici z øad
indiánù, èasto pùsobí v tzv. Native Studies programech, tedy ve studijních programech zamìøených na
kulturu a politiku ve vztahu k indiánùm.
Elders Meeting, 2004.

Religion of North American Indians
Religion is very important to Native Americans and
their identity, just as spirituality is considered by
many contemporary non-Natives and New Age sympathizers to be the most important characteristic of
Native Americans. Native American religions, however, cannot be separated from other cultural institutions such as healing, political structure, relation to the
dominant population. The present situation has to be
seen in terms of religiouschange and transformation,
including converting to Christianity, disputes over the
concept of more or less traditional form of belief,
historical role of prophets, U.S. and Canadian laws and
assimilatory policy and Pan-Indian movement.
PhDr. Lívia avelková, Ph.D. (1977) je vedoucí katedry sociálních vìd na Fakultì filozofické Univerzity Pardubice, u indiánù pobývala v letech 2001, 2004, 2005,
2007.

ku s démony, o incubech a succubách tam
u v 21. století nenajdeme. Stránky spisu
jsou vak zaplnìny hypotézami, e témìø
cokoli alternativního a protestního má co
dìlat se Satanem a s lidmi, kteøí jsou jeho
buï politováníhodnými obìmi nebo zloèinnými spojenci. Jakoby se vypaøila církevní tradice posledního pùlstoletí s její
snahou porozumìt alternativním spiritualitám a vést s nimi dialog.
U autorù se v knize uvádí specializace
v psychologii a psychiatrii, ale o psychosociálních souvislostech sledovaných jevù
se v knize navzdory jejímu podtitulu mnoho nedoèteme. Spíe pøenesli do svých oborù teologii, a to teologii èernobílou, jednoduchou, dávno pøekonanou. Jejich interpretace psychických a sociálních jevù má tendenci vést spíe k represi ne ke støízlivé,
kvalifikované a úèinné pomoci tam, kde jde
o jevy skuteènì ohroující.

n

Ivan O. tampach
ð

Dokonèení èlánku Barbory a Karla
Spalových Litomìøický boj laikù
ze stran 115-119.

8 Dostupné z http://tisk.cirkev.cz/z-domova/list-biskupa
-duky-vericim-litomericke-dieceze.html.
9 Oba èlánky jsou dostupné z http://www.katyd.cz/
index.php?cmd=page&type=1&year=2008&number=
6&section=1.
10 Podpisové archy petice ji nejsou na webových stránkách dostupné; text petice je pøístupný v internetové
diskusi http://www.katyd.cz/index.php?cmd= page&
type=17&action=2&node_id=5110&article_id2=5733.
11 Petice byla zaslána pøedsedovi ÈBK Janu Graubnerovi, èeskému metropolitovi M. Vlkovi a nunciovi
v ÈR D. Causero. Jan Graubner povìøil odpovìdí za
ÈBK administrátora diecéze Dominika Duku (viz
http://www.katyd.cz/index.php?cmd=page&type=
17&action=2&node_id=5110&article_id2=6074).
Kardinál Vlk petici odmítl pøevzít a poslal ji organizátorùm zpìt (viz http://www.katyd.cz/index.php?cmd=
page&type= 17&action=2&node_id=5110&article_
id2=6134). Nuncius se vyjádøil a po nìkolika mìsících.
12 Pøístupné z http://www.christnet.cz/magazin/clanek.
asp?clanek=3020.
13 Pøístupné z http://tisk.cirkev.cz/online-rozhovor/kardinal-coppa-opet-v-ceske-republice.html?year=2008
&day =28&month=6.
The Litomerice struggle of laity
The bishop of Litomerice diocese was sent to another
place after four years of service. The laity discussed
the event on the web forums. The article provides the
content analysis of these discussions pointing to the
culture of the dialogue and the limits of the power of
laity in the church.
Barbora Spalová (*1976) se vìnuje religiozitì ze
sociálnì antropologického pohledu. Pøednáí na Fakultì sociální vìd Univerzity Karlovy a na Filosofické
fakultì Univerzity Pardubice.
Karel Spal (*1970) je religionista, mezi jeho témata
patøí vedle evropského katolicismu také církve byzantského ritu a èeská muslimská komunita.
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Rozmanitost spoleèenství buddhistù v Èeské republice

BUDDHISTICKÉ
KOMUNITY I.
Monika Studnièková

V souèasnosti pùsobí v ÈR mnoho samostatných buddhistických skupin, zastupujících vechny hlavní smìry buddhismu.
Nìkteré jsou napojeny na obdobné skupiny v zahranièí, jiné
pùsobí pouze v Èeské republice. V tomto a v následujícím èísle
je ve shrnutí studentské práce struènì pøedstavíme.
Po roce 1989 se u nás objevily snahy vytvo- buddhismus bývá pøiøazován spíe k psyøit organizaci, která by zastøeovala vech- chologii ne k náboenství.2
ny buddhistické smìry v èeských zemích.
Hlavní náplní ivota u theravádového
Tého roku vznikla Èeskoslovenská bud- buddhismu je pøedevím meditace. Mezi
dhistická spoleènost, která vak po nìkoli- nejznámìjí meditaèní praxe patøí obzvlátì
ka letech zanikla. S ní zanikl i èasopis Støe- meditace vhledu a meditace klidu, které
dní cesta, který tato spoleènost vydávala. spoleènì pøivedou èlovìka k bódhi (procitRoku 1999 vznikla dalí obdobná organi- nutí) a proití Buddhových Ètyø vzneených
zace Lotus, její vznik inspiroval theravá- pravd.3 Je to smìr nejvíce rozíøený na Srí
dový mnich Bhante Wimala. Toto centrum Lance a v Barmì. V meninové míøe má své
má sídlo v Praze 1 v Dlouhé ulici 2 a stará stoupence i v Laosu, Vietnamu, Thajsku
se o setkávání vech buddhistických smìrù a Kambodi.
u nás. Zve na setkání zahranièní mnichy
i laiky. V dobì nejvìtího buddhistického 1.1. Skupina Buddha Mangala
svátku Vesakh poøádá buddhistický festival Sdruení vzniklo odtrením od skupiny
(od roku 2000).1 Obdobným spoleèenstvím Bodhi v roce 1998. Vedoucí skupiny jsou
èeských, pøedevím theravádových bud- Jitka Haková a Tomá Sivok. Mangala je
dhistù je i roku 1993 zaloený Mezinárod- velmi staré slovo, které pouíval u i Budní buddhistický nadaèní fond. Jeho cílem dha a které znaèí vechny druhy prospìchu.
je podpora návtìv theravádových mnichù, Z toho vychází i skupina Buddha Mangala, která chce v rámci své pùsobnosti pobudování meditaèních center apod.
moci èlovìku dnení doby najít to, co hledá.
Skupina touí po utvoøení podmínek
1. Buddhistické komunity
a prostøedí ke studiu a praxi Buddhovy nazamìøené na theravádový buddhismus
Theravádový buddhismus neboli hinajána uky s hlubokým pochopením a poznáním
(malé vozidlo), jemu se øíká nauka star- ivotní skuteènosti, jeho výsledkem je zaích, se pøidruje pùvodního Buddhova uèe- ujetí správného postoje a vztahu k sobì saní a ctí Buddhu jako uèitele a ne jako nadlid- mému i celému univerzu. Je to vztah oproskou bytost. Øídí se pøesnì dle jeho nauk tìný od chtivosti, nenávisti, upoutanosti
a pøikázání. Klade dùraz na úsilí.
a zaslepení, vztah naplnìný soucitem, volTheravádoví buddhisté dodrují pøímý ností a moudrostí. 4
osobní kontakt uèitele a áka, dávají dùraz
Tato komunita organizuje rùzné semina meditace a uití dhammy v kadodenním náøe, setkání, pøednáky, meditaèní kurzy
ivotì. Charakteristické pro toto náboen- atd. Zve mnoho rùzných mnichù a uèitelù
ství je hluboké promýlení pøedevím ne- meditací. Hlavním duchovním uèitelem
jstarích textù (pøipisovaných Buddhovi komunity je ctihodný Ashin Ottama.
a jeho prvním ákùm), zabývání se etickýNa svých stránkách má tato komunita
mi zákony a témìø ádným projevováním v programu na rok 2008 naplánováno mnonáboenské úcty a jiných náboenských ho meditací a pøednáek. V rámci komuniúkonù. Tento smìr neuznává ádné nadlid- ty Buddha Mangala se její èlenové scházeské bytosti èi nadpozemské skuteènosti. jí ke spoleèné 35-40 minutové meditaci
Nejdùleitìjí ze veho je vnitøní proívání v centru Lotus kadé pondìlí, po ní vdy
èlovìka. To má za následek, e theravádový následuje tematický rozhovor a diskuse.5

Rozvrh èlánku
v tomto èísle
1. Komunity zamìøené na theravádový buddhismus
1.1 Skupina Buddha Mangala
1.2 Skupina Pøátelé Dhammy
1.3 Skupina Dhamma Plzeò
1.4 Skupina Boddhi
1.5 Skupina Doán Pardubice
2. Komunity zamìøené na mahajánový buddhismus
2.1 Skupina Karma Dargje Ling
3. Komunity zamìøené na bön
3.1 Skupina Bön Garuda
3.2 Skupina Dzogèhen Yungdrung Bön
v pøítím èísle
4. Komunity zamìøené na tibetský
buddhismus
4.1 Skupina Dzogèhen
4.2 Skupina Kagyu Samye Dzong
4.3 Skupina Karma Thesung Èhöling
4.4 Skupina She Drub Ling
4.5 Skupina Shambhala (Vadradhátu)
4.6 Skupina Buddhismus diamantové
cesty
4.7 Skupina Rabten Èhodarling
5. Komunity zamìøené na zenový
buddhismus
5.1 Skupina Dogen Sangha (Dogen zen)
5.2 Skupina Sotozen (Zen mistra Kaisena)
5.3 Skupina Kwan Um
5.4 Skupina Zen dódó Plzeò
6. Velká buddhistická støediska
6.1 Praské buddhistické centrum Lotus
6.2 Buddhistické meditaèní centrum
Samadhi
Závìr
1.2. Skupina Pøátelé Dhammy
Oficiální zaloení této skupiny, která se
scházela ji døíve, probìhlo v roce 1991.
Èlenové se v souèasnosti scházejí v buddhistickém centru Lotus v Praze. Náplní
tìchto schùzek je (v tomto poøadí) pití èaje,
krátká recitace, meditace, nìkdy pøednesení
nìjaké sutty, diskuse o uèení. Jejich schùzky jsou volnì pøístupné a vichni novì pøíchozí se jich mohou zúèastnit bez nutnosti
znalosti uèení èi praxe. 6
Tato komunita obèas koná víkendové
meditaèní kurzy a dvakrát do roka organizuje návtìvu mnicha ze zahranièí i mnichù
èeského a slovenského pùvodu, kteøí ijí
v kláterech v Evropì èi Asii.7
Toto sdruení má i vlastní knihovní
fond. Skupina Pøátelé dhammy se zamìøuje na uèení theravádového buddhismu, který

Tato rubrika je urèena i pøíspìvkùm, které nemusejí vyjadøovat stanovisko redakce.
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se dle zemìpisného umístìní
gyu Ling (nìkdy oznaèované
svého rozíøení dnes také nazýi jako Dhagpo mandala) ve Franvá jiní buddhismus. Velký
cii. Èeská skupina navázala
soustavný kontakt má tato skus tìmito centry kontakt na jaøe
pina s tradicí thajských lesních
roku 2000, kdy do Prahy pøijel
kol. 8
francouzský lama Kunkjab.15
U zrodu tradice tìchto kol
Èeské centrum vzniklo roku
stál Adán Sao Kantasíló
2000 s názvem Dhagpo Praha,
(1861-1941) a jeho ák Adán
ale v kvìtnu 2002 byla skupina
Man Bhúridattó (1870-1949),
pøejmenována na Karma Dargkterý putoval po Thajsku, Barje Ling. Pùvodnì byla tato skumì, Laosu, pobýval v lese a vìpina zaloena jako centrum
Meditace pardubických buddhistické skupiny Doán.
noval se meditaci. Zpùsobem
mniského zpùsobu náboenFoto: http://doan.110mb.com/fotogalerie
svého ivota lákal své násleského ivota v linii Karma-Kagdovníky, kteøí zakládali klátery a propago- zavedli tradici úplòkových meditaèních jü. Opaèný pól, tzv. jogínský nebo laický
vali vládní program s cílem domestikace setkání, to znamená, e kadé úplòkové zpùsob náboenského ivota uvnitø této
tìchto lesních mnichù.9 Tradice thajských pondìlí se koná meditace a pøednáka o linie, pøedstavuje Buddhismus Diamantové
lesních kol se rozíøila po celém Thajsku dhammì od laického uèitele.11 Pardubická cesty (více o nìm ve druhé èásti èlánku).16
a nìkolika dalích zemích, ale známìjí je skupina kadý rok poøádá nìkolik mediVedoucím uèitelem èeské skupiny je
od 60. let 20. století díky zájmu médií a taèních kurzù. V Olomouci sídlí tato skupi- Trinlay Tulku rinpoèhe, který je i garantem
thajské královské rodiny.
na v ulici 28. øíjna 5.
meditaèního výcviku a studia. Narodil se
v rodinì praktikujících buddhistù a byl roz1.3. Skupina Dhamma Plzeò
1.5. Skupina Doán Pardubice
poznán jako reinkarnace Khakhjab rinpoTato komunita sídlící v Plzni navazuje na Doán je obèanské sdruení lidí z Pardubic
èheho. Trinlay Tulku rinpoèhe je povaován
tradici theravádového buddhismu. Pravidel- a okolí. Drí se tradice theravádového budza jediného tulku, který se inkarnoval na
nì se setkává ve svém centru k meditacím. dhismu a snaí se ho praktikovat v kadoZápadì, a ne v Tibetu.17
Praktikuje napøíklad meditaci pozorování denním ivotì tak, aby jak praktikující, tak
kola Karma Dargje Ling klade velký
dechu ánápánasati, co je bdìlá pozornost i lidé kolem nich byli astnìjí a spokodùraz na meditaèní praxi. Velmi dùleité je
12
zamìøená na dech. Setkání praktikujících jenìjí. Slovo doán oznaèuje spolucestupro ni i studium a dùkladné pochopení zájsou volnì pøístupná a úèast není podmínì- jícího na cestì k probuzení. Cílem aktivit
kladního buddhistického uèení o povaze
na znalostí nauky èi praxe. Organizují také této skupiny je vytvoøit spoleèenství lidí,
podmínìného okolního svìta, o pøirozenosti
pøednáky mnichù v Plzni, stejnì tak jako kteøí mají zájem o buddhismus a kteøí si
mysli. Skupina Karma Dargje Ling se schápobyty v buddhistických kláterech ve budou navzájem pomáhat na cestì duchozí v praském centru Lotus ke spoleèné meVelké Británii, výcarsku a Itálii.
vního rozvoje. Tato komunita se pravidelditaci.18 Kadému novì pøíchozímu je ponì setkává k meditacím v èajovém klubu
1.4. Skupina Boddhi
skytnut úvodní výklad k meditaèním praPaleta kadou první nedìli v mìsíci.13
V Èeské republice vznikla tato skupina
xím. Komunita nìkolikrát roènì poøádá
v roce 1994. Má mnoho center po celém
meditaèní kurzy.
2. Buddhistické komunity zamìøené na
naem území. Nejvýznamnìjími jsou
Skupina se snaí pøekládat tradièní budmahajánový buddhismus
Brno, Olomouc, Praha, Pardubice a Prosdhistické texty. Také chce ve svém centru
Mahájánový buddhismus bývá pøezdíván
tìjov. Pøísluníci se pravidelnì scházejí ve
vytvoøit odbornou knihovnu. Dalí souèástí
velká cesta. Jeho stoupenci touí po blahu
svých centrech k meditacím. Meditace obprojektu je i studium tibettiny.19
veho tvorstva a pøikazují konat dobro. kovykle trvá pøiblinì 45 minut a po ní náslela støední (mádhjamikù) zastává názor, e
duje posezení pøi èaji a diskuse o dhammì.
3. Buddhistické komunity zamìøené na
ve je ve skuteènosti pouze klam, kola (jóCílem skupiny Bodhi je zprostøedkovat
bön
gová) uèí, e ve existuje pouze v myskontakty s tradièní buddhistickou spirituaBön je pùvodní pøedbuddhistické náboen14
li. Tento typ buddhismu naopak od therlitou, pøedevím s theravádovým buddhisství, starovìká duchovní tradice Tibetu. Zaavádového povauje za nadlidské bytosti
mem, dále vyuívat tyto kontakty k rozvínejen buddhy, ale i bódhisattvy (osvícené
jení individuální meditaèní praxe èlenù
bytosti, které pomáhají dospìt k nirvánì os- ð Dokonèení v dolní èásti pøítí strany.
v pravidelnì se scházejících skupinách a pøi
tatním bytostem). Je rozíøen hlavnì v Èínì,
vícedenních organizovaných setkáních,
Koreji, Japonsku, Tibetu a Vietnamu.
rovnì pomocí pøednákové a vydavatel1/2009
ské èinnosti pøispívat k popularizaci medi- 2.1. Skupina Karma Dargje Ling
Dalí, ji 12. roèník populárnì religiotaèní praxe a k prohloubení znalostí bud- Obèanské sdruení Karma Dargje Ling je
nistického èasopisu Dingir otevøeme zádhistické psychologie, a tím i ke zvýení praské spoleèenství vycházející z uèení
vaným a tìko vyèerpatelným tématem
koly Kagjüpa, linie Karma-Kagjü, patøící
etické a spirituální úrovnì spoleènosti.
náboenství a násilí.
V Praze se praktikující setkávají v cen- k tibetskému buddhismu. Hlavou této koly
tru Lotus. Poøádají výlety, meditaèní kurzy, je Jeho Svatost 17. karmapa Trinlay Thajä
I tentokrát pøineseme èlánky, vycházepøednáky atd.10 V Brnì mají pravidelná Dorde. Hlavním sídlem této skupiny na
jící z rùzných úhlù pohledu.
setkání v centru YMCA. Od roku 2005 zde Západì jsou klátery a centra Dhagpo Ka-

NA PØÍTÌ
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d o p i s y
K diskusi kolem Sisyfa v Dingiru
Prof. Ivan Blecha se v èlánku Pravidla dìlají vìdu (Dingir 3/2008, s. 106-108) pøipojil do diskuse z pøedchozích èísel, která
se týkala pùsobení Klubu skeptikù Sisyfos.
Prof. Blecha se snaí oba názory, doc. Zlatníka ze Sisyfa a doc. tampacha, jeho odpùrce, smíøit. Vìnuje se tématu vìdy a pravidlùm vìdecké èinnosti, zatímco podstata
sporu byla v nìèem jiném. lo ne o pojetí
vìdy vùbec, ale o její podobu a prosazování
v tomto spolku.1 (...)
Sisyfos apriori vyluèuje, e by nevìdec mohl nìco pøínosného vytvoøit, a pøedem ho vyluèuje z diskuse o tìchto probléð Dokonèení shrnutí studentské práce
z pøedchozí strany.
hrnuje i animistické a amanistické prvky.
Ti, kteøí následují toto uèení, se nazývají
bonpo. Jsou to lidé, kteøí vìøí v bön a samotné slovo bön pro nì znamená pravdu, pravou podstatu a vìènou, nemìnnou nauku.
Slovo bön má pro bonpy stejný význam
jako pro buddhisty slovo dhamma (v jazyce
pálí, v sanskrtu je to dharma a v tibettinì
chö). Bonpové vìøí, e v dávných dobách
byl bön vyuèován v mnoha èástech svìta.
Proto ho také nazývají vìèný bön.20
3.1. Skupina Bön Garuda
Skupina se øadí k tibetské tradici Yundrguhg
Bön neboli Vìèný bön. V souèasnosti je
hlavní centrum uèení bönu v mìstì Himáèalpradéi, které leí v indickém Dolandí
blízko Solanu. Zde se rozrostla bönistická
komunita, které se podaøilo obnovit kláter
Tai Menri Ling.
Hlavním uèitelem je tibetský mistr Tenzin Wangyal, který v roce 1998 pøijel na
Západ, usadil se v USA a vyuèuje pøedevím praxi dzogèhenu.Praská komunita se
vìnuje praktickým cvièením vedoucím
k rozpoznání stavu neduální kontemplace.
Schází v praském centru Lotus.21
3.2. Skupina Dzogèhen Yungdrung Bön
Tato praská skupina se vìnuje uèení, které
se na Západ dostalo a po roce 1959 díky
Lopönu Tenzin Namdakovi rinpoèhe. Byl
uèitelem i u pøedchozí skupiny zmiòovaného Tenzina Wangyala rinpoèheho a tento mistr je hlavním uèitelem i této komunity, která stojí na naukách Yungdrung Bönu,
jejich základ tvoøí duchovní systém devíti
stezek.

mech. e zapovídá monost jiných názorù,
èi jen seznámení se s alternativními mylenkami, ukázal letos nejen pøípad organizovaného sepisování dopisù rozhoøèených
obèanù proti poøadu Detektor na ÈT 1, ale
i nátlakové akce na Univerzitì Palackého
v Olomouci.2 (...)
Proti poadavkùm na ovìøování poznatkù, získaných jinými, ne dosud známými
postupy, nelze nic namítat. Pokud kdokoli
hovoøí o tom, e má zázraèný lék, je nucen
to doloit a plnì souhlasím s tím, e musí
platit zásady vìdecké práce. Ale prosazování nátlakových pøístupù a vyluèování
toho, aby vùbec mohlo k nìèemu takovému dojít pod záminkou, e neznáme pod-

statu fungování nìèeho nového, je toèení
v bludném kruhu. Stále platí ablona: Nevìøíme, protoe to není vyzkoumáno a nezkoumáme, protoe tomu nevìøíme. Tomu
se øíká vìdecký pøístup? (...)

Devìt cest bönu tvoøí:22 (1.) cesta pøedpovídání, která se zabývá pøedpovídáním
budoucnosti, astrologií a rùznými magickými obøady; (2.) cesta vizuálního svìta,
která vysvìtluje pùvod a charakter bohù
a démonù, kteøí ijí v tomto svìtì; (3.) cesta iluze, která popisuje obøady, které pomáhají rozhánìt negativní síly; (4.) cesta existence, která vysvìtluje pohøební obøady; (5.)
cesta laických následovníkù, která pomáhá
tìm, kteøí chtìjí následovat deset ctností
a deset dokonalostí; (6.) cesta mnichù, která
vykládá kláterní pravidla; (7.) cesta prvotního zvuku, která vysvìtluje, jak se èlovìk,
který dobøe praktikuje, mùe sjednotit
s mandalou nejvìtího osvícení; (8.) cesta
prvotního enu, která vysvìtluje dùleitost
a potøebu tantrického mistra, dále místo
a pøíèinu pro tantrickou praxi a také popisuje duchovní závazek áka k mistru a dává
instrukce k meditaci; (9.) cesta nejvyí nauky, která obsahuje uèení velkého zdokonalení, tzv. dzogèhenu.

19
20
21
22

n

Poznámky
1 http://www.centrumlotus.cz/ (18. 3. 2008).
2 TAMPACH, Ivan. Buddhismus v èeských zemích, Dingir, 1998, 4. s. 11.
3 VOJTÍEK, Zdenìk. Encyklopedie náboenských smìrù
v Èeské republice, s. 364-365.
4 http://www.centrumlotus.cz/ (19. 3. 2008).
5 http://www.buddha.cz/buddhamangala/setkani.html
(9. 4. 2008).
6 http://www.centrumlotus.cz/ (26. 3. 2008).
7 http://dhamma.wz.cz/activities.htm (26. 3. 2008).
8 http://dhamma.wz.cz/forest.htm (26. 3. 2008).
9 http://dhamma.wz.cz/forest.htm (26. 3. 2008).
10 http://www.bodhipraha.cz/ (24. 3. 2008).
11 http://www.bodhibrno.cz/bobr/ (24. 3. 2008).
12 http://doan.110mb.com/ (25. 3. 2008).
13 http://doan.110mb.com/aktivity.html (25. 3. 2008).
14 LESNÝ, Vincenc. Buddhismus, s. 261-309.
15 http://karma-dargye-ling.org/onas.html (17. 3. 2008).
16 VOJTÍEK, Zdenìk. Tibetský buddhismus v Èeské republice, Dingir 4/2004, s. 131.
17 http://karma-dargye-ling.org/onas.html (17. 3. 2008).
18 http://karma-dargye-ling.org/setkani.html (17. 3. 2008).

Z dopisu bc. Dr. Luboe afaøíka (*1963),
tajemníka Klubu psychotroniky a UFO,
(kpufo@kpufo.cz).
Poznámky
1 Nìkteré pøíklady viz : afaøík, L.: Pojetí vìdy v Èeském
klubu skeptikù  Sisyfos ZAZ è.1/2005 (http://www.
kpufo.cz/portal/view.php?cisloclanku=2005040801.
2 Ing. Dora Assenza, Ph.D.: Klub Sisyfos a snahy o omezování akademické svobody. Meduòka è. 4/2008 (http:/
/ w w w. k p u f o . c z / p o rt a l / v i e w. p h p ? c i s l o c l a n k u =
2008032902 .

http://karma-dargye-ling.org/onas.html (17. 3. 2008).
http://seton.webpark.cz/suva/bon.htm (14. 3. 2008).
VOJTÍEK, Zdenìk. Tibetský buddhismus...s. 130.
Tamté.

Monika Studnièková (*1985) je studentkou bakaláøského oboru Humanitní studia na Cyrilometodìjské teologické fakultì Univerzity Palackého v Olomouci.
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ð Dokonèení èlánku amanismus
mezi alternativami ze strany 129.
ly prvky zamìøené introspektivnì, dále
nìkteré obecné techniky a vdy i nìjakou aktivitu, která mohla pøinést nevední èi mystické záitky. Kromì strukturovaného programu byl pak také èas na
neformální rozhovory, nabídku literatury, výmìnu zkueností úèastníkù.
V obou semináøích byla èást vìnována soustøedìní o samotì, dále hledání
amanova pomocníka ze svìta zvíøat
èi rostlin. Byla monost si vyzkouet
vìtìní z bubnu,8 nebo navození urèitého
duevního stavu, který je v jazyce amanù popisován jako sestup do dolního,

resp. výstup do horního svìta. Zda se alespoò vìtina úèastníkù dostala do zmìnìného stavu vìdomí  co je v podstatì
cílem této aktivity,  si nejsem jist. Bylo
vak mono jej zaít pøi uití techniky
hyperventilace, s ní se na semináøi pracovalo.
Vìtina úèastníkù tìchto semináøù se
nezabývala intenzivnì následování amanské cesty. Spíe jednotlivé aktivity
a prvky amanské praxe vèleòovali do
vlastního interpretaèního rámce  pokud
toho byli schopni  take chápání jednotlivých aktivit mohlo kolísat od pozitivistického pøes hlubinnì psychologický a po esotericko-mystický. Miroslav Kapar se neprezentuje jako autorita
a ponechává vem volné pole pro jejich
pøedstavy a pøesvìdèení. Jeho vystupování je velmi civilní.
Centrum ve Skøidlech díky svému
pestrému rejstøíku aktivit pøitahuje iroké spektrum zájemcù o alternativní du-
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chovní a terapeutické aktivity. Prostøedí,
které vytváøí, je pøitalivé jako alternativa
k racionalistickému a technokratickému
pøístupu k ivotu, které vytìsòují z naí spoleènosti pøirozené vztahy k transcendentnu,
k ostatním lidem a k pøírodì. Skøidla ukazují pøíchozím pøátelskou tváø místa, kde
je kadý vítán takový, jaký je, kde není
nutno splòovat nìjaká stanovená kriteria.
Na druhou stranu mùe být totální pluralita pro mnohé lidi matoucí, a pokud nejsou
zakotveni v nìjakém spirituálním domovì,
v podstatì jim nedává pøíli moností
osvojit si nìjaký interpretaèní rámec, do
kterého by mohli vkomponovat jednotlivé
prvky spirituálních aktivit, které se zde
provozují, a dát jim ve svém ivotì urèité
místo a smysl.

Foto na této stránce: http://skridla.
arcs.cz/vyroba_bubnu_2006.html
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Poznámky
1 Informace k napsání tohoto èlánku, pokud není uvedeno jinak, byly èerpány z vlastních zkueností pøi úèasti
na semináøích, z rozhovorù s jinými úèastníky a ze stránek centra Skøidla.
2 V tomto èlánku pomineme distinkci mezi amanismem
a novoamanismem, stejnì tak spory o to, zda nìkteré
techniky pouívané pøi semináøích v Evropì a USA lze
nazývat amanskými. Pøebíráme zde terminologii, kterou pouívají lidé, o nich je v èlánku øeè  tedy vedoucí a organizátoøi semináøù a amanských kol.
3 Skøidla è. p. 8, Skøidla, (cit. 29. 11. 2008), dostupné
z URL http://skridla.arcs.cz/skridla.htm.
4 Institut zaloený americkým antropologem Michaelem
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Harnerem. Vychází z pøedstavy o spoleèném jádru
amanských praktik napøíè rùznými kulturami.
V souèasné dobì má evropskou odno, její aktivity se odehrávají hlavnì ve støední Evropì. Více viz
http://www.fss.at/index.asp
Zkrácený popis semináøe Cesta bubnu, který se
konal ve Skøidlech na pøelomu letoního øíjna a listopadu, v programu rozesílaném zájemcùm.
Pøíbìhy & záitky dostupné z URL http://skridla
.arcs.cz/pribehy.php3
Skøidla è.p. 8
Spíe ne o magické praktiky se jedná o techniku,
která pøipomíná postup pøi arteterapii.

Ten klid mì vrací zpátky na ostrovy, odkud jsme vyrazili. Doprostøed spoleèenství. Je to neuvìøitelné. Cítím po tìle hlubokou, prazákladní sounáleitost, nekoneènou vzájemnou blízkost a dùvìru,
obrovskou. Oni jsou kmen. Oni jsou lidé a øíkají si lidé, protoe
krom nich ádní jiní lidé nejsou. Neznají cizí, neznají nepøátelské.
Oni jsou dìti Zemì. Cítím tu obrovskou blízkost a dùvìru a uvìdomuju si, e ty pocity pøicházejí ze Skøidel, z tohoto spoleèenství, které se tu selo
a právì mì obklopuje, právì se vprostøed nìho cítím natolik bezpeèný, abych mohl
cítit to, co cítím...
Úryvek z popisu pocitù pøi holotropním dýchání
jednoho z úèastníkù. Zdroj: http://skridla.arcs.cz/pribehy.php3.
Vlevo: logo centra ve Skøidlech.
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