HNUTÍ HARE KRNA
Z RÙZNÝCH ÚHLÙ POHLEDU
Martin Fárek
Se svými zpívajícími prùvody v ulicích velkých mìst, nepøehlédnutelnou misijní
èinností v podobì prodeje knih, ale také velkými festivaly, je hnutí Hare Krna
(anglickou zkratkou také ISKCON) jednou z nejviditelnìjích alternativních
náboenských skupin u nás. Ne se pustím do krátkého pøedstavení struktury
a obsahu tématu tohoto èísla, chci vyslovit podìkování redakci Dingiru za
pozvání, abych se podílel se na jeho koncepci. Inspirací mi byla publikace The
Hare Krishna Movement: The Postcharismatic Fate of a Religious Transplant
(Hnutí Hare Krna: Post-charismatické osudy pøesazeného náboenství),
kterou editovali Edwin F. Bryant a Maria L. Ekstrand. V této nedávné knize
toti zaznívají rùzné hlasy: akademiètí badatelé prezentují své analýzy, souèasní
i bývalí èlenové hnutí se vyjadøují k osobì zakladatele i k rùzným, nìkdy
velmi kontroverzním událostem z dnes ji více ne ètyøicetileté historie organizace. Aèkoliv ani jedna z uvedených stran nemusí souhlasit s názory tìch
druhých, povauji za dùleitou skuteènost, e zde zaznìly vechny tyto rùzné
hlasy. Pøi studiu souèasných náboenských skupin se badatel chtì nechtì
dostává do sloité sítì vzájemnì propletených vztahù a zájmù. On sám je
pøitom souèástí celkového obrazu a alespoò na zaèátku by tedy mìl naslouchat
vem úèastníkùm svého pøíbìhu. Autoøi a mluvèí následujících èlánkù byli
osloveni právì s tímto zámìrem: aby si ètenáøi mohli vyslechnout hlasy
z rùzných perspektiv.
Èlánek z mého pera je vìnován zakladateli hnutí Hare Krna - A. È. Bhaktivédántovi Svámínovi. Snaím se alespoò ve struènosti nastínit, z jaké tradice
vycházel, jak pøedstavoval dávnou indickou tradici oddanosti ke Krnovi
v prostøedí Spojených státù 60. a 70. let, a také poukazuji na nìkolik jeho
specifických dùrazù pøi výkladu vinuistického uèení a praxe.
Mgr. Jaroslav Klepal se zabývá pojetím bostva Krny z pohledu kulturní
antropologie. Pøíspìvek vychází z autorova dlouhodobého terénního výzkumu,
základu jeho diplomové práce. Jaroslav Klepal je v souèasné dobì doktorandem na Ústavu etnologie filozofické fakulty UK v Praze.
Na poèátky hnutí Hare Krna u nás zavzpomínal Tomá Kobes (Tattvadarí dás), jeden z prvních váných oddaných Krny v komunistickém Èeskoslovensku a pozdìji pøekladatel øady knih a pøednáek do èetiny. Jeho
vzpomínky jsou doprovázeny nìkolika málo známými fotografiemi. Tattvadarí dása u nìkolik let provozuje internetové stránky www.vaisnava.cz,
kde se snaí dát prostor rùzným liniím tradice hnutí Hare Krna.
K historii hnutí v Èeské republice se vyjadøuje i jeho místní statutární
vedoucí Antonín Valer (Trilókátma dás). Dozvídáme se v nìm o pùsobení
skupinky oddaných v pohnutých dnech revoluce 1989, a dále o pøevánì
misijních èinnostech organizace v dalích letech a do souèasnosti. Èlánek
doplòují krátké rozhovory se souèasnými vedoucími praského Centra pro
védská studia a farmy Krnùv dvùr.
Pokud hovoøíme o hnutí Hare Krna, je na místì zmínit také jeho bývalé
èleny, kteøí se nakonec rozhodli pro uèitele z jiných krnovských skupin.
Rozhovory s tìmito áky mají pøiblíit jejich pohled na vìc.
K tématu se vztahuje rovnì èerstvá reportá z oslav Èaitanjova narození
tak, jak probíhaly 3. bøezna letoního roku na Krnovì dvoøe v Mìsteèku
u Beneova. O své záitky se podìlili Martin Koøínek a fotograf Vojtìch Tutr.
Zajímavým fenoménem je Hnutí za obrodu ISKCONu (IRM), které vystupuje pøedevím proti souèasnému oficiálnímu pojetí duchovního uèitele
v organizaci. Po krátkém uvedení následuje pøíbìh Václava Dvoøáka, který
il nìkolik let na farmì Krnùv dvùr, a pak si nael cestu a ke zmínìnému
reformnímu hnutí. Tento pøíbìh téma hnutí Hare Krna v Dingiru zavruje.
n
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Posun v nauce o zákazu transfúzí u svìdkù Jehovových

TICHÁ
REVOLUCE
Michal Malý

Asi nejdiskutovanìjí a nejvíce kontroverzní rys náboenství
svìdkù Jehovových - nauka o zákazu transfúzí krve, se pozvolna mìní. Od zcela radikálního postoje odmítajícího témìø
ve, co mìlo nìco spoleèného s lékaøským pouitím krve, který
byl direktivnì nastolen v roce 1945, dochází ke zmìnám umoòujícím svìdkùm pouívat èásti krve (frakce) a té mnohé døíve
zapovìzené
lékaøské postupy.
.
Jak bylo ukázáno v èlánku Svìdkové Je- v myslích svìdkù Jehovových, protoe pohovovi a otázka krve. Èí volba a èí svìdo- chopení souèasného postoje vyaduje ji
mí,1 prola nauka svìdkù Jehovových o zá- znaèné znalosti o sloení a zpùsobu pouití
kazu transfúzí krve bìhem let mnoha zmì- krve, jednak i mezi lékaøi, kteøí sice tyto
nami. Nìkteré z nich znamenaly zcela znalosti mají, ale jsou zmateni postojem,
protichùdné obraty v postojích. Napøíklad který znamená, e svìdkové sice deklarují
jen bìhem let 1954-1964 se ètyøikrát zmìnil svoje odmítání krve, ale zároveò mohou
pohled na pøípustnost èi nepøípustnost pøijmout èásti krve ve formì frakcí. Kromì
pøijímání krevního séra. V roce 1967 byly plné krve mají svìdkové odmítat transfúze
v èasopise Stráná vì2 pøirovnány trans- ètyø základních sloek (neboli frakcí) krve
plantace orgánù ke kanibalismu, a zákaz - èervených krvinek, bílých krvinek, destièek
transplantací byl oficiálnì odvolán a v roce a plazmy. To mùe znamenat v nìkterých
1980. Tyto a mnohé dalí významné pøe- pøípadech neøeitelný medicínský problém,
vraty v uèení vedly mnoho svìdkù ke zkou- nebo napøíklad za destièky, které je nutné
mání vlastního svìdomí. Protoe je tato èasto podávat u dìtí léèených cytostatiky,
nauka spjata s otázkou ivota a smrti, vznik- zatím neexistuje ádná náhrada. Mùe to
lo v roce 1997 v øadách svìdkù Jehovových vést k pøeruení léèby a smrti malého
disidentské hnutí Spojenectví svìdkù Jeho- pacienta, který by se jinak s vysokou
pravdìpodobností mohl zcela uzdravit.
vových za reformu v otázce krve.3
Nejvýznamnìjí zmìna
V roce 2000, kromì jiného také jako dùsledek vzrùstajícího celosvìtového tlaku
tohoto disidentského hnutí, dolo ke dvìma
zásadním zmìnám v oficiálním postoji
Spoleènosti Stráná vì v nauce o zákazu
transfúzí krve.
Prùlomové prohláení se objevilo v nenápadné zmínce v èlánku ve Stráné vìi
z 15. èervna 2000.4 Bylo zde uvedeno, e
Nìkteøí køesané odmítají transfúze plné
krve, èervených krvinek, bílých krvinek, destièek èi plazmy. Souhlasí vak, aby jim
lékaø podal frakce získané z tìchto základních sloek. Pokud vak jde o frakce
tìchto základních sloek, musí se kadý
køesan po dùkladném rozjímání spojeném
s modlitbou rozhodnout sám na základì
svého svìdomí.
Co zmínka o krevních frakcích znamenala? Pøedevím dalí zmatek. Jednak
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Frakce z frakcí
Z èlánku vak vyplynulo, e je moné
pøijímat frakce z frakcí (ze základních sloek) krve. Je to podobné, jakoby nìkdo øekl:
Nesmí si koupit dùm (plná krev). Nesmí
si koupit ani byty v tomto domì (základní
frakce). Ale smí si koupit jakoukoliv místnost v kterémkoliv bytì tohoto domu (frakce z frakcí).
Odmítání transfúze krve má dle svìdkù
v první øadì náboenský dùvod, nikoliv
zdravotní. Nauka je zaloena na tøech
základních textech z Bible: zákaz jedení
krve byl dán Noemovi (1. Mojíova 9,34), kodifikován v mojíském zákonì (3.
Mojíova 17,13-14) a pøenesen na køesany (Skutky 15,28-29). Se svìdky Jehovovými bylo ji o tìchto textech svedeno
verbálnì mnoho bitev èasto s patovým
výsledkem. Logické vysvìtlení, proè je
moné pøijímat frakce z frakcí a zároveò

nepøijímat frakce základní, v tìchto textech
ale nemá oporu.
Jediné zdùvodnìní, které svìdkové
Jehovovi ve své literatuøe nabízejí pro podporu tohoto postoje, nemá náboenský, ale
medicínský pùvod. Stráná vì5 uvádí
pøíklad oddìleného krevního obìhu matky
a plodu v jejím lùnì. Bariéru mezi nimi tvoøí
placenta, pøes ni mohou nìkteré frakce
krve vzájemnì pøecházet. V èlánku je øeèeno: To, e nìkteré bílkovinné sloky
plasmy pøirozenì pøecházejí do krve jiného
jedince (plodu), mùe být dalí vìcí k úvaze,
kdy se køesan rozhoduje, zda pøijme
injekce malých sloek plasmy.
Revoluce, èi lépe evoluce spoèívá právì
v monosti pøijímání frakcí, které byly
v roce 1961 výslovnì ve Stráné vìi6 zakázány: Jestlie máme dùvod vìøit, e nìkterý produkt obsahuje krev nebo frakci
z krve
jestlie nálepka øíká, e tablety
obsahují hemoglobin
je to z krve
a køesané vìdí, ani by se museli ptát, e
se musí vyvarovat takových pøípravkù. To
je velmi významný posun, dávající pøedevím lékaøùm mnohem irí monosti v léèbì
pacientù, odmítajících transfúze krve.
Exkomunikace
Druhá zásadní zmìna, k ní dolo v roce
2000, se týká vykonávání církevního soudu.
Od roku 19616 do roku 2000 platilo, e
svìdek Jehovùv, který pøijal transfúzi krve
a úèinnì nelitoval svého èinu, mohl být na
základì posouzení svého pøípadu právním
výborem ze sboru vylouèen - exkomunikován. Od dubna roku 2000 ji nejsou za
pøijetí transfúze krve vylouèeni ani nekající se høíníci, ale je na nì pohlíeno jako
na ty, kteøí svým jednáním a pøetrvávajícím
postojem dávají najevo, e si nadále nepøejí
být svìdky Jehovovými, a sami se oddìlili
od sboru Jehovova lidu.7 Ve svém dùsledku
se na toho, kdo se oddìlil, pohlíí stejnì
jako na vylouèeného. Na èlovìka, který
se sám oddìlí z jakéhokoliv dùvodu od
svìdkù Jehovových, jsou uplatòovány stejné
sankce jako na toho, kdo byl vylouèen.
Svìdkové Jehovovi se nestýkají a ani neOdpadlíci
jsou osoby, které úmyslnì roziøují nauky, které jsou v rozporu s biblickou
pravdou, jak ji vyuèují svìdkové Jehovovi (tvrdoíjnì na nich trvají a mluví
o nich).
Z knihy Dávejte pozor sami na sebe a na celé
stádo. New York: Watchtower Bible and Tract
Society; 1991:74-75.
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komunikují ádným zpùsobem
(vèetnì spoleèenského pozdravu) s ádným bývalým èlenem.
Jedinou výjimku mají pøíbuzní,
pokud ijí s bývalým svìdkem
(vylouèeným èi oddìleným)
v jedné domácnosti. Pokud nìkdo poruuje toto opatøení a nelituje toho, mùe být za kontakt
s bývalým svìdkem té exkomunikován.8
Dùvodem zmìny v trestu bylo pravdìpodobnì zlepit image
svìdkù Jehovových vùèi veøejnosti. Díky této procedurální
zmìnì (zmìnì slova) ji mohou
svìdkové veøejnì prohlásit, e za
pøijetí transfúze krve nevyluèují.9
Krevní frakce a nové lékaøské
postupy pøi léèbì s krví
V literatuøe svìdkù nadále vycházely zmínky poukazující na
tu kterou sloku krve jako na
pøípustnou. Ústøedí svìdkù publikovalo
v interním bulletinu Nae sluba Království
v listopadu 2006 èlánek shrnující souèasné
stanovisko: Jaký je mùj názor na krevní
frakce a na lékaøské postupy, které se týkají
mé vlastní krve?10 Èlánek obsahuje pøehled
v souèasné dobì oficiálnì nepøijatelných
a vìtiny pøijatelných zpùsobù pouití krve.
Sice se zde nezdùrazòují ádné zmìny
v postoji ke krvi, ale ètenáøùm jsou zde
pokládány zkoumavé otázky ve zcela jiném
duchu ne kdy døíve. Mají jednoznaènì za
cíl pøesvìdèit svìdky, aby striktnì neodmítali
frakce krevních sloek, a to v rozsahu, který
je pro mnohé z nich pøekvapující. Ohlednì
zdrování se frakcí (vyjma plazmy, èervených a bílých krvinek a destièek) je v èlánku
øeèeno: Bible neposkytuje konkrétní pokyny, které by se frakcí týkaly. A dále jsou
poloeny otázky: Jsem si vìdom toho, e
odmítnutím vekerých krevních frakcí vlastnì odmítnu nìkteré léky, je se pouívají
napøíklad proti virovým èi jiným onemocnìním nebo ke zvýení srálivosti krve, aby
se zastavilo krvácení? Dokázal bych lékaøi
vysvìtlit, proè urèité krevní frakce odmítám,
nebo naopak jsem ochoten je pøijmout?
To je jistì ze strany ústøedí svìdkù Jehovových velmi revoluèní vyjádøení, zvlátì ve
svìtle ji výe zmínìné citace z roku 1961,
která øíkala, e kdy  produkt obsahuje
krev nebo frakci z krve
køesané
se
musí vyvarovat takových pøípravkù.
K èlánku jsou pøipojeny dva dotazníky.
První vyjmenovává rùzné frakce z krve
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a jejich lékaøské vyuití. U kadé z nich je
zvlá pøipojena otázka: Tvé osobní rozhodnutí, které musí udìlat
pøijímám
(albumin, imunoglobuliny, srálivé faktory,
hemoglobin, hemin, interferony) nebo (je)
nepøijímám? Poprvé tak svìdkové Jehovovi díky této tabulce vidí vedle sebe dva
póly zákazu - nepøijímají ádnou krev a zároveò mohou pøijímat krev po èástech.
Druhý dotazník pak vyjmenovává nìkteré lékaøské postupy, pøi nich je vyuívána vlastní krev. Tyto postupy jsou diskutovány z toho dùvodu, e svìdkové odmítají
autotransfúzi, tedy odbìr vlastní krve, která
je pozdìji v pøípadì potøeby vrácena zpìt.
V èlánku se také novì nenápadnì objevuje zruení dalího tabu v postupech pøi
vyuití vlastní krve: toti, e krev, která jednou opustila tìlo, má být vylita (5. Mojíova 12,23-24), a ji se nemá do il vrátit.
Doposud svìdkové trvali na tom, e krev,
která opustila tìlo (doslova pøeruil se její
trvalý obìh), se ji nemùe do tìla vrátit.11
Aby mohli ji døíve vyuívat mimotìlního
krevního obìhu, dialýzy nebo sbìru krve
z rány, hovoøili o tom, e pokud nebyl pøeruen krevní obìh v systému mimotìlních
hadièek, vakù, filtrù a dalích, mùe køesan
na metodu pohlíet tak, e pøístroj je jakoby
prodlouením jeho krevního obìhu, 12
a na tuto krev neplatí zákon o vylití do zemì.
Zpùsob kladení otázek nyní spíe pùsobí
jako tichý tlak na øadové svìdky, aby rozíøili
kálu postupù, které pøijímají: Dovolí mi
moje svìdomí povaovat krev, která je od-

vedena z mého tìla a její
proudìní se moná i na
urèitou dobu zastavilo, stále
za souèást mého tìla, a nemusí být tudí ,vylita na
zem?
Trápilo by moje
biblicky kolené svìdomí,
kdyby mi pøi lékaøském postupu byla odebrána krev
a potom byla nìjak upravena
a vrácena zpìt do mého tìla?
Uvìdomuji si, e pokud odmítám vekeré (zdùraznìno
ústøedím i ve zdrojovém textu) lékaøské postupy, pøi nich
se vyuívá pacientova vlastní
krev, odmítám tím i takové
postupy, jako je dialýza nebo
mimotìlní krevní obìh?
Napøíklad pro urèení diagnózy nebo pøi léèbì se mùe
pouívat metoda znaèení
krve. Pacientovi je odebráno urèité mnoství krve, do
které je pak pøidán lék èi diagnostická látka,
a krev je následnì vrácena pacientovi do
tìla. Doba, po kterou je krev mimo tìlo,
mùe být rùzná pøijímám (takový postup), za urèitých okolností pøijímám,
(a nebo jej) odmítám?
Svìdkové tedy nyní oficiálnì mohou
pøipustit, e krev, která opustila jejich tìlo
a ani s ním není spojena nepøerueným
obìhem, se mùe vrátit zpìt. Dokonce se
hovoøí o tom, e doba, po kterou je krev
mimo tìlo, mùe být rùzná. Svìdek mùe
nyní pøipustit, aby krev byla mimo jeho tìlo
minuty i hodiny (napøíklad pøi ozaøování
vlastní krve uskladnìné ve vacích mimo
tìlo). Nesmí vak pøipustit, aby byl pøeruen
obìh dny èi 2-3 týdny, co je obvyklá doba
odbìrù pro autotransfúzi. Výe uvedený
biblický text z 5. Mojíovy neposkytuje
opodstatnìní pro takový èasový rozdíl.
V tomto pøípadì se jedná o èistì organizaèní
pravidlo, které nelze obhájit náboenským
postojem zaloeným na Bibli.
Tiché oveèky
Svìdkové Jehovovi deklarují, e jejich uctívání je naukovì celosvìtovì sjednocené.
V pøípadì ohroení vlastního ivota nebo
ivota svých dìtí a nejbliích se vak èást
svìdkù tie oddìlila od nauky zákazu transfúzí. Uplatòují v podstatì politiku pasivní
rezistence. Tie udìlají, co jim svìdomí
v takové situaci dovolí udìlat, tedy vèetnì
pøijetí oficiálnì nepovolených sloek krve,
a nehovoøí o tom. Pochopitelnì, nìkteøí pak
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ijí s vnitøním pocitem høíchu, protoe jejich
skutek je dále èas od èasu konfrontován
s kategorickými prohláeními v literatuøe
Spoleènosti Stráná vì. V literatuøe, která
má v oèích svìdkù zcela zásadní slovo
prakticky ve vem, co dìlají.
Kolik svìdkù je takovými tichými oveèkami, které proly svoji vlastní tichou evolucí svìdomí? Na tuto otázku se nedá snadno odpovìdìt. Zkuenosti lékaøù, kteøí léèí
svìdky, a nìkteré seriozní lékaøské výzkumy
dokazují, e a 50% pacientù z øad svìdkù
v kritické situaci pøi rozhodování o dalím
postupu opoutí svùj odmítavý postoj a pøijímá transfúze nepovolených sloek krve.13
To je velmi dùleitá informace pro vechny
zdravotnické pracovníky, nebo je zøejmé,
e trpìlivým vysvìtlováním a vstøícným neodsuzujícím postojem je moné proniknout
pøes bariéru nauèených frází a pouèek, jimi
jsou svìdkové vybaveni, a dosáhnout zmìny
v jejich postoji. Jistì v mnoha pøípadech
pøispìje k úspìchu i v tichosti uzavøená
dohoda mezi lékaøem a pacientem - svìdkem o zachování záleitosti v tajnosti. To
platí pøedevím vùèi spolukøesanùm, kteøí
v dobré víøe pøed tím bojovali spolu s pacientem za léèbu bez pouití krve.

Legalizace skupiny
nelegalizuje její vekerou èinnost
Parlamentní shromádìní Rady Evropy
v rezoluci o sektách v Evropì pøijaté v roce
1996 uvádí, e mnohé náboenské skupiny
s rysy sekt jsou v èlenských státech legalizované. Tato legalizace vak není potvrzením, e vekerá èinnost tìchto skupin je
legální. Jmenovitì se to týká poruování
lidských práv, zneuívání a sexuálního
obtìování dìtí a omezování osobní svobody v rámci skupiny. Výbor ministrù Rady
Evropy na svém 765. zasedání 19. 9. 2001
deklaroval, e je nutné na jednu stranu
respektovat principy náboenské svobody
a vyvarovat se diskriminace, ale na druhé
stranì je nutné chránit lidskou dùstojnost
nejzranitelnìjích lidí, zejména dìtí osob
patøících do takových skupin. Klíèový
význam pøikládá informování veøejnosti
a uplatòování zákonných norem na ochranu
vùèi takovým praktikám.
Rozíøení hranic zachrání dalí ivoty
Není moné si nalhávat, e by souèasná
oficiální verze nauky svìdkù o zákazu transfúzí krve, zjednoduenì charakterizovaná
slovy nepøijímáme krev, ale pøijímáme krev
po èástech, byla jednodue pochopitelná.

Èást dotazníku z èlánku Jaký je mùj názor na krevní frakce
a na lékaøské postupy, které se týkají mé vlastní krve?
Nae sluba Království. Listopad 2006;49(11):3-6.
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V myslích mnohých svìdkù nìkteré staré
informace strnule pøetrvávají. Dodnes si
mnoho svìdkù myslí, e se krví pøenáejí
rysy osobnosti, a té jsou pøesvìdèeni, e
pøi dialýze, mimotìlním obìhu èi sbìru krve
z rány se nikdy nezastaví a nepøeruí obìh
èásti krve, která je mimo jejich tìlo.
Pozitivní zprávou pro vechny je, e
kadým, by nepatrným rozíøením hranic
v této oblasti budou zachránìny dalí ivoty.
n
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Malá, ale zajímavá èást pøíbìhu registrace církví na Slovensku

NEVÌØÍCÍ
A REGISTRACE

Zdenìk Vojtíek

V minulém èísle referoval èasopis Dingir o okolnostech registrace Církve Jeíe Krista Svatých posledních dnù (CJKSPD)
ve Slovenské republice a vyjádøil pøesvìdèení, e slovenský
zákon, který registraci upravuje, je patný a mohl být i patnì
aplikován. (Reakce na tento èlánek je uvedena v rubrice dopisy.) Za pouhé tøi mìsíce od publikace èlánku se v otázce
zákona 308/1991 Zb. na Slovensku událo mnoho nového.
Podle zákona 308/1991 Zb. o slobode ná- cirkev neveriacich presadzuje v súlade
boenskej viery a postavení cirkví a nábo- s platným právom v teritóriu jej pôsobeenských spoloèností je v souèasnosti nia. Uèení církve a její poslání bylo forregistrováno 17 subjektù. Ètrnáct z nich mulováno témìø identicky s touto charakzískalo registraci jetì pøed pøijetím tohoto teristikou. Uèením je presadzovanie dobra
zákona (nìkteré - stejnì jako v Èesku - ji a pravdy v súlade s platným právom v teriza Rakouska-Uherska) a jejich registrace tóriu jej pôsobenia a posláním církve pak
byla pouze recipována. Na základì archiv- írenie dobra a pravdy o poznaní o bohu
ního dokumentu byla tato recepce roku a veciach svetských v súlade s platným
2001 dodateènì pøiznána i Novoapotolské právom v teritóriu jej pôsobenia.
církvi. Za dobu platnosti zákona tak byly
Dobro a pravda jsou v odstavci Základzaregistrovány pouze dvì náboenské spo- né èlánky viery definovány jednoznaènì:
leènosti na základì splnìní jeho podmínek. Èo je dobro a èo je pravda, urèuje NajJako nejtìí z tìchto podmínek se pøitom vyí. Nejvyí také ustanovuje vechny
jeví poèet 20 tis. lidí, kteøí by se k regis- útvary církve (napø. kulturní útvar, obranný
trující se náboenské spoleènosti hlásili. útvar apod.), ustanovuje a odvolává vechSplnit tuto podmínku se podaøilo zatím jen ny knìze církve, urèuje interní pøedpisy, zpùsvìdkùm Jehovovým (roku 1993), u nich sob výkonu bohoslueb nebo vedení církevnení pochybnost o tom, e jejich poèet ní administrativy. Zkrátka, vetky oprávdanou hranici skuteènì pøevyuje, a v loò- nenia vo vetkých veciach má Najvyí.
ském roce mormonùm (CJKSPD). Ti získali
Nejvyím byl na celou dobu svého iregistraci ovem pouze díky tomu, e mezi vota ustanoven JUDr. Roman Buo, jeden
ty, kdo se hlásí k této církvi, byli zahrnuti ze tøí èlenù pøípravného výboru a jeho
i její náhodnì oslovení sympatizanti.
zplnomocnìnec. V základním dokumentu se
dále uvádí: Pre prípad smrti Najvyieho
Ateistická cirkev neveriacich
nového Najvyieho ustanovuje najstarí
iroký výklad pojmu hlásit se by se ale dediè Najvyieho a ak takého niet, ten,
nadále nemusel osvìdèovat. Poslanci ¼ud- ktorého predchádzajúci Najvyí urèil
mila Muková a Ján Podmanický si to patrnì v závete a takáto osoba s ustanovením súuvìdomili v souvislosti se ádostí o regis- hlasí, a ak takého niet, ten, kto vloil ako
traci, ji podala Ateistická církev nevìøících, dar na úèet cirkvi najneskôr 30 dní pred
a navrhli novelu zákona. Této církvi se toti smrou Najvyieho najväèiu sumu pepodaøilo sebrat na své podpisové archy tolik òazí prepoèítanú na menu platnú v sídle
podpisù, e hranici 20 tisíc snadno pøekro- Ateistickej cirkvi neveriacich.
èila. Spolu s podpisovými archy pak MinisNávrh na registraci Ateistické církve
terstvu kultury SR církev pøedala 14. záøí nevìøících pùsobí velmi nepromylenì, a
ledabyle a není moné si pøedstavit, e by
2006 i návrh na registraci.1
Návrh kromì jiného obsahoval tuto zá- organizace s takovým základním dokumenkladní charakteristiku církve: Veobecná tem mohla reálnì fungovat. O jakémkoli
cirkev zdruujúca ¾udí, ktorí súhlasia pùsobení tohoto spoleèenství pøed podáním
s hodnotami a vierou, ktoré Ateistická návrhu na registraci ostatnì není nic známo.
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Ministerské odmítnutí
Zásadních nedostatkù návrhu si kupodivu
registrující orgán, Ministerstvo kultury
Slovenské republiky, nijak zvlá nevímá.
Svoje rozhodnutí o odmítnutí registrace2
opírá v podstatì pouze o slova § 4 zákona
308/1991 Zb. V tomto paragrafu je jako
církev a náboenská spoleènost definována
jako zdruenie osôb rovnakej náboenskej
viery. Odmítavé rozhodnutí øeditele církevního odboru Jána Jurana argumentuje
tím, e Ateistická církev nevìøících je cirkvou neveriacich, v dôsledku èoho ju nemono povaova za cirkev alebo náboenskú spoloènos v zmysle zákona è. 308/1991
Zb. ...
Bylo by moné diskutovat o tom, zda
ateismus není moné povaovat za osobitý
náboenský projev. I deklarativnì nevìøící
lidé mohou utvoøit organizaci, která nese
rozhodující atributy náboenské spoleènosti. Takovou organizací je napø. Pozitivistická
církev, zaloená na základì ateistického
náboenství humanity, je formuloval
Auguste Comte (1798-1857). Tato církev,
dodnes existující v Brazílii, má své chrámy,
obøady i napø. Pozitivistický katechismus. Návrh Ateistické církve nevìøících na jednom místì výslovnì hovoøí o poznaní
o bohu, èím je náboenským spoleènostem pøibliuje jistì alespoò na dohled. Ale
dùleitìjí ne tato otázka je podle naeho
názoru to, e argumentace Ministerstva kultury vyvolává dojem, e i velmi patnì pøipravený návrh na registraci spolu s 20 tisíci
podpisù by mìl nadìji na úspìch, pokud by
se nejednalo o nevìøící.
Poslanecká iniciativa
Nemùeme samozøejmì posoudit, zda se
v pøípadì Ateistické církve nevìøících jedná
o vánì mínìný pokus, o recesi, anebo dokonce o snahu vyuít státní pøíspìvek, který
je registrovaným náboenským spoleènostem pøiznáván. Pro poslední monost by
svìdèilo to, e nejvìtí pozornost je v jinak
velmi struèném návrhu vìnována knìím,
tedy osobám, vykonávajícím duchovenskou
èinnost, na ni slovenský stát finanènì pøispívá. Na veøejnosti se zase spíe mluví
o recesi, pøi ní údajnì bohatý podnikatel
Buo vyuil své zamìstnance jako ty, kdo
se hlásí k jeho církvi.
K tomuto vysvìtlení se patrnì kloní
i poslanec Ján Podmanický, který pro Slovenský rozhlas øekl, e sa zaèínajú objað

Dokonèení na dalí stranì dole
v rámeèku.
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Øíkají, e chtìjí promìnit ivot v jeden velký a krásný rituál

STØÍPKY PROMÌN
V ÈESKÉM SATANISMU
Lubo Majzlík

Kdy se èeská Církev Satanova po La Veyovì smrti rozela s americkou First Church of Satan,
informoval o tomto faktu na jejích webových stránkách jetì Jiøí Valter. Brzy poté vak i tento
zakladatel èeské Církve Satanovy oznámil svùj odchod do ústraní. A sami satanisté oèekávali
s napìtím, kdo ho v jeho funkci nahradí. Zmìny, jimi vak mìla Církev Satanova projít na
cestì k zaloení Prvního Èesko-Slovenského Chrámu Církve Satanovy, se ukázaly jako komplexnìjí. Pokusím se je v tomto èlánku struènì pøiblíit.
Základ ucelené satanistické filosofie poloil americkou First Church of Satan (FCS) duchu, by nìkdy odlinými metodami,
u Anton Szandor LaVey (1930-1997) ve svému osudu, protoe podle nìj se do ní pracuje s tímto tématem také Petr Egoista
svých spisech. Satanský klíè k poznávání dostali lidé, kteøí mají daleko k jím pro- Balák v knize Satanovo ego.8 Klade vak
podvodníkù,1 popøípadì Satanské deva- sazovanému ideálu hrdého, samostatného, mení dùraz na magii - hlavnì na tu vyí tero,2 nebo dokonce Devìt satanských høí- svobodného a vestrannì se rozvíjejícího a více se zamìøuje na materialismus a pozici
chù 3 jsou zøetelnou snahou zformovat nejen èlovìka.4 Tím ovem poloil novì i základ novì pøírodního èlovìka.
Jak u jsem uvádìl, prvním krokem ve
ony negativní aspekty satanismu (spojené jakési decentralizaci, která sice mìla být
vývoji
èeské Církve Satanovy byl rozchod
u s uívaným symbolem Satan), ale FCS vlastní, ale ve své dobì byla ponìkud
s
americkou
FCS. Následoval vak také
pokusit se dát základ i tìm pozitivním - vy- omezena LaVeyovým výrazným vlivem.
odchod
Jiøího
Valtera. Na svých stránkách
tvoøit novou filosofii. Pomiòme teï fakt, zda
Èeská Církev Satanova se rozela
(v
Prvním
Oficiálním
Vyhláení Prvního
(nebo jakým zpùsobem) se to povedlo. Ten- s americkou FCS krátce po LaVeyovì smrti
Èesko-Slovenského
Chrámu
Církve Satato psaný základ zde prostì je (alespoò pro 29. øíjna 1997. Podle J. Valtera to bylo
novy)
o
nìm
píí
sami
satanisté,
e Valter
èleny Církve Satanovy).
proto, e èlenové FCS poádali èeskou
pøi
svém
odchodu
poádal
praskou
poboèpoboèku o peníze (LaVey jim po své smrti
ku,
aby
øízení
Církve
Satanovy
pøevzala.
Jak
Decentralizace Církve Satanovy
nic neodkázal), co je podle Valtera zcela
5
známo,
Valter
øídil
svou
poboèku
v
Brnì.
po smrti A. S. LaVeye
v rozporu s naí filosofií.
Ze samotných základních kamenù, poloI èeská Církev Satanova má ovem své Pratí satanisté oèekávali, e se vedoucí
ených LaVeyem, se i ve Spojených státech literární zázemí, na které mohli její èlenové pozice ujme jejich SECOND MASTER
vyvinuly rùzné postoje jednotlivých sata- v dobì svých oèekávaných zmìn navazovat. Pavel Brndiar. Ten vak, jak se dále uvádí
nistù (nemluvì o oddìlení nové skupiny - Tvoøí ho Jiøí Valter svou knihou Rozhovory na internetové stránce, navrhnul, aby byla
Setova Chrámu). A dokonce sám LaVey dle se Satanem,6 v ní se pokouí shrnout svùj místo toho zaloena jakási Rada Tøinácti.
svých vlastních slov znechucenì ponechal pohled na satanistickou filosofii.7 V tomté Ta se následnì také stala øídícím orgánem
ð

Dokonèení z pøedchozí strany.

vova skupiny s recesistickým nádychom,
ktoré zistili, e je tu nejednoznaènos zo
zákona a zaèali tento zákon zneuíva...3
Ján Podmanický a ¼udmila Muková proto
podali návrh na novelizaci zákona 308/
1991 Zb. Chtìjí ho zpøesnit tak, aby v poètu 20 tisíc hlásících se nemohli být
zahrnuti sympatizanti, ale pouze plnoletí
èlenové. Cirkev alebo náboenská spoloènos, ktorá bude iada o registráciu, tak
bude musie predloi èestné vyhlásenie
svojich veriacich o ich èlenstve a príslunosti k cirkvi.4
Podle tého zdroje se zpøesnìním podmínek souhlasí i vláda Slovenské republiky.
Deník Sme uvádí, e souhlasí i Ministerstvo kultury. Jeho tiskový mluvèí Jozef

6

Bednár uvedl, e ministerstvo novelu povauje za monos ochrany pred rôznymi
netandardnými náboenskými skupinami
a recesistickými skupinami. 5 Na zaèátku
bøezna novelu podpoøil i kolský výbor Parlamentu. Problém, o nìm jsme referovali
v minulém èísle, by tedy napøítì nemusel
nastat.
Registrace církví a náboenských spoleèností ve Slovenské republice zùstává
velmi tìká. Poèet 20 tisíc pøísluníkù by
bylo - podle naeho názoru - tøeba výraznì
sníit a toto sníení vyváit jednak úpravou
podmínek pøístupu registrovaných subjektù
k výhodám, které jim stát chce poskytovat,
jednak dùslednìjím pøístupem registrujícího orgánu ke kvalitì návrhù na registraci.
Zpøesnìní zákona proces registrace sice
zprùhlední, ale základní problém velmi tìké

dostupnosti registrace neøeí a skuteèné
øeení mùe jetì oddálit.
n

Poznámky
1 Návrh na registráciu Ateistickej cirkvi neveriacich, evidován MK SR 14. 9. 2006 po èíslem 16271/06.
2 Rozhodnutie o odmietnutí registrácie, 18. 12. 2006,
èíslo MK 4457/2006-320/22106.
3 Poslance Podmanického citoval Maro Stano ve zprávì
Sprísnenie registrácie cirkví Radiournálu Slovenského rozhlasu 17. 1. 2007. Zpráva je dostupná na
http://www.slovakradio.sk/inetportal/index.php?page=
showSprava&id=36363&lang=1.
4 Marián Klenko, predseda Republikovej rady ¼S HZDS, v èlánku Registrácia cirkví, dostupném na
http://www.hzds.sk/index.php?option=com_content&
task=view&id=1873&Itemid=49.
5 Jozefa Bednára citoval èlánek Registrácia cirkví bude
asi aia v deníku Sme, dostupném na http://www.
sme.sk/c/3124223/registracia-cirkvi-bude-asi-tazsia.
html.
PhDr. Zdenìk Vojtíek, Th. D., (*1963) je odborným
asistentem na Husitské teologické fakultì UK a éfredaktorem èasopisu Dingir.
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Církve Satanovy a její èlenové se rekrutovali nejen
z dlouholetých aktérù Církve, ale zøejmì i z adeptù,
kteøí byli èleny teprve krátce.
Rada tak má tvoøit dokonalý
prùøez èlenskou základnou.
Byl také zmìnìn název na
První Èesko-Slovenský
Chrám Církve Satanovy
(PCHCS).
Dalí zmìny
Oficiálnì deklarované zmìny jsou tyto (je u nich uveObøad v chrámu satanistù v Praze - Kyjích.
deno i srovnání s pøedchoFoto: Lubo Winiewski zím stavem):
 Pøijetí kadého nového èlena bude pøed- egregor. A toto napojení, jak øíká Brndiar,
cházet osobní pohovor. Døíve pøijímal Valter má být hlavnì pøínosné právì pro jeho
jen na základì dotazníkù a ivotopisu. Pøi magickou praxi. A pokud se zdá, e nový
pohovoru bude adatel o èlenství podroben adept by s tímto pojetím nebyl v souladu,
blíe nespecifikovaným IQ testùm.
pøiznává Pavel Brndiar, e je schopen mu
 Bude-li zjitìno, e se jedná o osobu, snahu o èlenství i rozmlouvat, by by se
její èlenství by pro První Èesko-Slovenský tøeba jinak jevila jeho osoba pro satanisChrám mohlo být pøínosem, obdrí uchazeè mus vhodná.
nový dotazník a na místì jej vyplní. Jeho
Právì magické praxe se týkají i nìkteré
odpovìdi pak budou peèlivì vyhodnoceny dalí zmìny, jako napøíklad Brndiarova
a teprve poté bude rozhodnuto, zda bude pøipravovaná kniha Ceremonie a rituály
adatel pøijat. (Nové dotazníky mají vyplnit k uctìní mýtu Cthulhu, která má zpøístupnit
i stávající èlenové Prvního Èesko-Sloven- èlenùm Prvního Èesko-Slovenského Chráského Chrámu.)
mu rituály, pøipravené podle Lovercraftova
 Jednorázový pøijímací poplatek byl zvý- Necronomiconu.10
Dalí zmìnou, kterou je mono v èinen z 300,- na 1.000,- Kè.
 Pokud jde o budoucí èinnost Prvního nosti Prvního Èesko-Slovenského Chrámu
Èesko-Slovenského Chrámu Církve Sata- Církve Satanovy pozorovat, je zvýená
snaha o kontakt s veøejností. Nedávno pøednovy, bylo rozhodnuto:
- lépe koordinovat èinnost Chrámu v ÈR stavili dva èlenové Rady Tøinácti, Libor
s cílem systematicky a úèinnì pùsobit na Hejtmánek a Pavel Brndiar, své postoje
názory veøejnosti, a pøispívat tak k objas- i na pùdì Evangelické teologické fakulty
v Praze11 a vystoupili také v diskusním poøaòování a roziøování satanské filosofie;
- dvakrát do roka vydávat tzv. Poselství du na slovenské televizi.
Tato aktivita je ovem obrácena nejen
plamene, které bude zasíláno jednotlivým
poboèkám; v pøípadì schválení obsahu mimo Chrám k iroké veøejnosti, ale i do
Poselství vìtinou èlenù poboèky budou vlastních øad. Na poøad dne se tak dostávají
instrukce, resp. plán èinnosti v nìm obsa- vedle témat obrany Chrámu pøed nìkterými
mediálními (a vìtinou vskutku neopodený, pro èleny poboèky závazný;
- jednou do roka uskuteènit spoleèné statnìnými) útoky i nìkteré vnitøní problésetkání pøedních èlenù jednotlivých poboèek my.12 Dlouhodobým diskusním prostøedím
Chrámu v brnìnském centru PCHCS za jsou webové stránky.13 Zde se také nastoluje
úèelem výmìny zkueností a podání zpráv otázka, jestli pøes pøetrvávající dùraz na
absolutnì individuální pøístup svých èlenù
o èinnosti. 9
K tìmto deklarovaným zmìnám je tøeba nejsou pøece jen urèité meze této maximadodat, e Pavel Brndiar mì v rozhovoru, lizace individuality. Napøíklad opakované
který jsem s ním vedl, upozoròoval i na téma zásadního odmítnutí jakékoliv krimizámìr pøenést vìtí pozornost souèasných nální èinnosti, která bývá nìkdy se satanisèlenù na pravidelnou a èastìjí magickou mem spojována, ale i zmiòovaný zvýený
praxi. Pøi pøechodu z novice na uènì by se dùraz na magickou praxi tak ukazuje, e
pak mìl nový èlen magicky napojit na my- i ve skupinì, její alfou a omegou je osobní
lenkový a energetický proud Chrámu, tzv. rozvoj individuality, existují urèité meze,
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d o m o v a
jejich pøekroèení staví dotyèného jedince mimo hranice této
skupiny. Jinak øeèeno - existuje
typ chování, který pøípadného
adatele o èlenství pøedem
diskvalifikuje, stejnì jako by
diskvalifikoval i stávajícího
èlena, pokud by takový typ
chování pøijal za svùj.
Na druhou stranu Pavel
Brndiar v rozhovoru14 nìkolikrát upozoròoval na to, e si
neosobují právo hlásat nìjaký
správný satanismus. Lidé,
kteøí tvoøí První Èesko-Slovenský Chrám Církve SataMF Plus.
novy, jsou podle nìj skuteèní
individualisté, pro které je èinnost v Chrámu
hlavnì pøínosem v jejich magické praxi.
Míra omezení èlenù tak nejspí nepøekraèuje
omezení, je nalezneme v kadé skupinì,
která má svùj spoleèný ideový rámec.
Satanistická filosofická pozice vak také
zdaleka není jen apriorním odsudkem jiných
pøístupù, i kdy pochopitelnì s køesansky
nebo i jinak náboensky smýlejícími lidmi
by svùj postoj ke svìtu sluèovali tìko. Jisté
antiteze vùèi køesanství jsou jedním z pilíøù
této filosofie. O zdánlivé nadøazenosti satanismu potom Pavel Brndiar øíká, e své
oznaèení podzemní elita vnímají s urèitou
nadsázkou. Jedním z cílù, který si satanisté
svou mediální aktivitou pøejí dosáhnout, je
podle nìj hlavnì oèitìní satanismu od
mediálních nánosù a pøijetí jeho pozice
spoleèností jako pøijatelné varianty duchovního a magického konání.
n
Poznámky
1 VESELÝ, Josef, Satanismus, Vodnáø, Praha, 2003,
s. 174-176.
2 LAVEY, Anton Szandor, Satanská bible, Reflex, Praha,
1991, s. 21.
3 VESELÝ, Josef, Satanismus... s. 86-88.
4 Ibid., s. 68.
5 Ibid., s. 184.
6 VALTER, Jiøí, Rozhovory se Satanem, vlastní náklad,
Brno, 1991-1995.
7 Stejnì jako v knize VALTER, Jiøí, Nové satanské rituály,
vlastní náklad, Brno, nedatováno.
8 BALÁK, Egoista Petr, Satanovo ego, Prostìjov, 1998.
9 VESELÝ, Josef, Satanismus... s. 186.
10 Howard Phillips Lovercraft (1890-1937) zmiòuje ve
svých povídkách fiktivní dílo Necronomicon, èím se
pokouí vytvoøit urèitý systém bohù, démonù, mimozemských bytostí a dalích tvorù, kteøí usilují o nadvládu
nad zemí - tzv. mýtus Cthulhu. Po Lovercraftovì smrti
vznikl teprve skuteèný text Necronomiconu a to hned
v nìkolika variantách.
11 Semináø se konal 9. 11. 2006.
12 Viz napø.: BRNDIAR, P., Jací chceme být a jací vlastnì
jsme? in: VESELÝ, Satanismus... s. 178-179.
13 http://www.cirkevsatanova. com.
14 Rozhovor autora s Pavlem Brndiarem dne 4. 2. 2007.
Lubo Majzlík (*1980), básník a publicista, v souèasné
dobì dokonèuje magisterské studium na katedøe filosofie
a religionistiky v Pardubicích.
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A. È. Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda -

MISIONÁØ A TEOLOG
ODDANOSTI KE KRNOVI
Martin Fárek

Zakladatel hnutí Hare Krna - A. È. Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda - se narodil 1. záøí 1896
v Kalkatì. Rodièe dali chlapci jméno Abhaj Èaran. Otec Gaura Móhan Dé obchodoval s látkami,
matka Radáni peèovala o domácnost, jak tehdy bylo zvykem. Rodina byla pøíbuzná s bohatým
rodem Mullikù. Oba rodièe byli zboní vinuisté, a Abhaj s nimi u od malièka chodíval do
Krnova chrámu. Vzpomínal, jak se úèastnili vinuistických svátkù, a také, jak vídal otce veèer
provádìt tradièní rituál (púdu) pøed domácím oltáøem. U od dìtství byl veden ke zpívání
devocionálních písní a sám cítil potøebu vìnovat se vinuistickým rituálùm.
Díky podpoøe rodièù se Abhajovi dostalo oblastech tvrdì zasáhli proti vem projevùm devocionální krnovské texty do angliètiny
kvalitního vzdìlání a v období první svìtové nespokojenosti.1
a rozíøil Èaitanjovo poselství zpívání
války zaèal studovat na Scottish Church
Jednou z vùdèích postav politické scény Krnových jmen i do západního svìta. Zde
College, jedné z nejlepích vysokých kol byl u tehdy M. K. Gándhí, který prosazoval je tøeba uvést alespoò základní pøehled
v britské Indii. Na studiích ponìkud polevila ideje rozhodného, ale nenásilného odporu. o Èaitanjovì tradici a zejména o reformách,
jetì z dìtství pocházející oddanost a mladý Gándhího politické mylení bylo ukotveno které v jejím rámci provedli Bhaktisiddhánta
mu tehdy pøestal provádìt rituální uctívání v jeho duchovním náhledu na svìt, pøedsta- Sarasvatí, ale pøedtím u jeho otec BhaktiKrny. Svými zanícenými proslovy jej zaujal vovalo vlastnì aplikaci ideálù pravdivého vinód Thákur.
spoluák Subhá Èandra Bose, budoucí a soucitného ivota v této oblasti. Gándhí
významný vùdce boje proti Britùm.
sám il tehdy velmi skromným a rozjímáním Èaitanjova tradice
naplnìným ivotem, èasto se postil a snail a její reformátoøi moderní doby
Mezi politikou a náboenstvím
se být pøíkladem svého uèení. Na Abhaje V irokém a pestrém spektru vinuistických
Konec první svìtové války pøinesl indickým Èarana tím velmi zapùsobil, nebo mu Gán- smìrù se tradice rí Èaitanji (1486-1533)
politickým ambicím velké zklamání: Britové dhího ivot pøipadal poctivìjí ne ivot øady vyznaèuje silnì emotivní oddaností (bhakti)
nesplnili své neurèité sliby ohlednì udìlení asketù, s nimi se dosud setkal. Mladý mu ke svému bohu - Krnovi. Krnu povaoval
samosprávy (výmìnou za indickou podporu se stal Gándhího stoupencem a v rámci boj- Èaitanja a jeho áci za pùvodní podobu
v první svìtové válce), naopak v nìkterých kotu veho britského odmítl v roce 1921 boství, transcendentní absolutní osobnost.
pøevzít diplom, èím se de facto vzdal Hlavním zpùsobem rozvoje oddanosti bylo
plodu nìkalikaletého studia, pøedpo- Èaitanjovi zpívání mnohých Krnových
jmen. Bengálský reformátor zde navázal na
kladu velké kariéry.
Abhajùv otec pro tehdy ji ena- velmi starou tradici teologického chápání
tého syna sehnal práci v chemických zvuku. U dávné védské rituály byly doprolaboratoøích významného podnikatele vázeny zpìvem hymnù a recitací manter,
Bose. Abhaj Èaran Dé se v následu- a jejich znìní bylo povaováno za naprosto
jících letech vìnoval pøedevím za- zásadní pro úspìch obìti. V Upaniadách
jitìní rodiny; s manelkou Rádharání najdeme øadu úvah o mocném, prvotním
mìli pìt dìtí. V roce 1923 se poprvé zvuku, nìkdy pøepisovaném jako óm.
V teistických tradicích Indie byla zvusetkal s Bhaktisiddhántou Sarasvatím,
asketickým uèitelem Èaitanjova smì- ková teologie dále rozvíjena a pøedevím
ru.2 Bhaktisiddhánta mladého mue praktikována. Zjednoduenì lze øíci, e
pøesvìdèil o tom, e duchovní ivot podle vinuistického pojetí se Bùh a jeho
je v podstatì nezávislý na konkrétních jméno od sebe nelií (øíká se, e je to brahma
politických podmínkách, a e je také v podobì zvuku - abda-brahman). Recitací
dùleitìjí ne snahy o osvobození a zpìvem boích jmen je tedy moné vstouIndie od britské nadvlády. Tak zaèal pit do pøímého kontaktu s milovaným Bodlouholetý vztah s uèitelem, který pro stvem a nakonec dosáhnout stavu èisté odAbhaje znamenal urèitý návrat k vi- danosti. Èaitanja sám a poté jeho významní
nuistické tradici jeho dìtství a zároveò áci vìnovali znaènou pozornost správnému
její prohloubení. A byl to právì Bhak- zpívání, které musí nezbytnì doprovázet netisiddhánta Sarasvatí, kdo nabádal jen èistá inence, ale také ctnostný ivot.3
Abhaj Èaran Dé jako duchovní uèitel.
Fotografie z publikací ISKCON.
svého vzdìlaného áka, aby pøekládal Nutno rovnì poukázat na egalitáøský cha-
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rakter Èaitanjova uèení: podle nìj je láska
ke Krnovi pøirozenì vlastní vem ivým
bytostem, a tak nehledìl na pùvod, spoleèenské postavení, ba ani na vzdìlání svých
ákù.
Pro vývoj této tradice v moderní dobì
bylo významné pùsobení Kédarnátha Datty Bhaktivinóda (1834-1914). Znal dobøe
nejen staré vinuistické spisy, ale také øadu
moderních západních autorù. Pokusil se
o syntézu západního kritického mylení
s tradicí a rozvinul zajímavý hermeneutický
pøístup, v jeho jádru je rozliování mezi
záleitostmi mystického èi transcendentního
charakteru a záleitosmi tohoto svìta. Zatímco transcendentní záleitosti jsou logickým úvahám nedostupné, témata naeho
svìta bychom naopak mìli analyzovat, a napomoci tak pokroku v jejich pochopení. Tak
mohl Bhaktivinóda v rozporu s tradicí napøíklad datovat Bhágavata-puránu nìkdy do
desátého století po Kr., a pøitom to nijak
neotøáslo jeho vírou v platnost transcendentního poselství textu. Bhaktivinóda byl
také pøesvìdèen o nezbytných reformách
sociálního ivota èaitanjovské tradice a indické spoleènosti obecnì.
Bhaktivinódovy vize se pak do jisté míry
pokouel naplnit jeden z jeho synù, Bimal
Prasád Datta (1874-1937), jeho u ovem
známe pod jeho asketickým jménem Bhaktisiddhánta Sarasvatí. V praktické rovinì
pokraèoval v titìní èasopisù a knih vinuistické provenience a navíc zaloil v roce
1920 organizaci Gaudíja Math. Bhaktisiddhántovi áci pracující v této organizaci se
zamìøili na misijní èinnost, budovali nová
centra a chrámy po celé Indii a ve tøicátých
letech nìkolik asketù vyrazilo i do Evropy
a získalo tam nìkolik pøíznivcù pro svou
cestu.
Pøípravy na misii a první roky v USA
Bhaktisiddhántovo nabádání k misijní
èinnosti v angliètinì vzal Abhaj Èaran Dé
vánì. V dobì druhé svìtové války zaèal
vydávat na své náklady èasopis Návrat
k Bohu (Back to Godhead) a pøipravoval
anglický pøeklad Bhagavad-gíty s komentáøem. Jeho devocionální aktivity se vak
nesetkávaly s velkým pochopením u manelky ani u pøíbuzných. Aèkoliv v té dobì vedl
u delí dobu vlastní podnikání v oblasti
farmacie, práce jako taková ho zøejmì neuspokojovala. V pohnutých letech po druhé
svìtové válce psal dopisy vùdèím osobnostem indického osvobozeneckého hnutí
(vèetnì Gándhího), v nich je vyzýval k pøijetí oddanosti a duchovní vize obrody Indie.
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Na výzvu pøítele zaloil v roce
1952 vinuistickou Ligu oddaných ve
mìstì Dhansi a i kdy zprvu slibný
projekt nakonec neuspìl, v následujících letech se stále více vìnoval psaní,
shánìní penìz na tisk a íøení svého
èasopisu. S manelkou a dospìlými
dìtmi se stýkal stále ménì, a se
v roce 1959 rozhodl v duchu indických
tradic stát asketou (sannjásinem). Pøijal jméno Bhaktivédánta Svámí a zaèal pracovat na svém velkém díle - pøekladu a komentáøi Bhágavata-purány,
rozsáhlého vinuistického textu. Nìkolik let il v chrámu Rádhá-Damódara ve Vrndávanu, jednom z nejvýznamnìjích poutních míst vinuistù.
Nakonec se mu podaøilo pøeloit do
angliètiny a vydat ve tøech svazcích
první zpìv Bhágavata-purány.
Socha svobody, Prabhupáda a Daluduta.
S kufrem svých pøekladù a s nìkoMontá z prezentaèní broury ISKCON.
lika dolary vyrazil na nákladní lodi
Daladuta do Spojených státù. Psal se rok
V pøípadì rituálního uctívání obrazù èi
1965 a ve Spojených státech rostla nespoko- soch Krny se mu v západním svìtì pojenost mladých s rozbíhající se válkou ve stupnì podaøilo zavést celý sloitý rituál
Vietnamu, pøetrvávající diskriminací èer- s gesty, úklonami, modlitbami, mantrami,
nochù a také s konzumní orientací spoleè- atd. V centru dìní vak stále zùstávalo silnì
nosti. Bhaktivédánta Svámí povaoval pro- emocionální zpívání Hare Krna mantry,
test mladých za projev opravdového du- které Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda po
chovního hledání a po roce úsilí si získal Èaitanjovì vzoru poøádal i na veøejnosti. Jak
skupinku stoupencù právì mezi hippies zpívání mezi hippies vypadalo, ukazuje
v New Yorku. V roce 1966 s nimi zaloil i závìr slavného filmu Vlasy. I v prostøedí
Mezinárodní spoleènost pro vìdomí Krny hippies vak Prabhupáda trval na tom, aby
(angl. zkratkou ISKCON). Záhy otevøel jeho vánì aspirující áci dodrovali etické
také støedisko v Los Angeles a v nìkolika a dietetické zásady tradice. Zdùraznil pøededalích mìstech USA. Jak se skupina ákù vím stravu bez masa a vajec, vzdání se alkorozrùstala, zaèal je Svámí Bhaktivédánta holu, tabáku a jiných omamných látek,
uèit nejen zpívání tradièních bengálských sexualitu omezenou do manelského svazku
a sanskrtských písní, ale také èaitanjovské a také vyhýbání se hazardním hrám.
teologii a v neposlední øadì rituálu.
Ze zakládací listiny Mezinárodní spoleènosti pro vìdomí Krny (ISKCON)
a. Systematicky propagovat duchovní poznání v iroké spoleènosti a vzdìlávat vechny
lidi v technikách duchovního ivota, aby tak byla napravena nerovnováha ivotních
hodnot, a aby bylo dosaeno skuteènéu jednoty a míru na svìtì.
b. Propagovat uvìdomování si (vìdomí) Krny tak, jak je zjeveno v Bhagavad Gítì
a rímad Bhágavatamu.
c. Vést èleny Spoleènosti blí k sobì navzájem a blí ke Krnovi, prvotní bytosti, a tak
v èlenech a vùbec v iroké spoleènosti rozvíjetitiv ideu, e kadá due je souèástí
a èásteèkou Boské (Krnovy) povahy.
d. Uèit a povzbuzovat samkírtanové hnutí, sborové zpívání svatých Boích jmen tak,
jak to bylo zjeveno v uèení rí Èaitanji Maháprabhua.
e. Budovat pro èleny a irokou spoleènost svatá místa transcendentních zábav, zasvìcená
Krnovì osobnosti.
f. Pøivádìt èleny blíe k sobì, aby se spoleènì uèili jednoduímu a pøirozenìjímu
ivotnímu stylu.
g. S ohledem na dosaení výe uvedených zámìrù publikovat a roziøovat periodika,
èasopisy, knihy a jiné písemnosti.
(11. èervence 1966)
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t é m a
I pøes pøísné poadavky øady
ákù indického gurua rostly, centra vznikla rovnì v Kanadì a ve
Velké Británii a na jaøe 1970 mìla
organizace dvacet est støedisek
a nìkolik set èlenù. K popularitì
hnutí Hare Krna pøispìl také zájem a podpora skupiny Beatles.
Zejména George Harrison se velmi zajímal o zpívání, co se projevilo kromì jiného i vydáním desky My Sweet Lord. George Harrison také vìnoval novému hnutí
venkovské sídlo nedaleko Londýna.

vlastnictví. Dokonce i touha po
osvobození je z pohledu oddanosti stále jetì sobecká, a mùe být
na pøekáku cíli - èisté oddanosti
Bohu. 6
Jako exegeta starých indických textù se Bhaktivédánta Svámí drel èaitanjovské tradice,
pøesto mùeme v této oblasti urèit
nìkteré jeho specifické dùrazy.
Nejednoho ètenáøe jeho knih pøekvapí znaèný fundamentalismus
ve výkladu. Prabhupáda evidentnì
Bhaktivedanta Manor, velká usedlost s chrámem hnutí
povaoval celý korpus vinuisticHare Krina u Londýna.
Foto: Zdenìk Vojtíek.
kých textù za bezchybný, zjevený,
mnoho jeho èasu a sil. Øízení rychle se a tudí nekritizovatelný celek. Najdeme sice
Zpívejte a prodávejte knihy
rozrùstající organizace svìøil fakticky do v jeho výkladech rozliení mezi filosofickou
Indický uèitel se stále drel své vize mo- rukou skupiny starích ákù (od roku 1970 a neplodnou spekulací, ale prakticky své
hutné misijní èinnosti prostøednictvím íøení byla formálnì ustavena Governing Body áky pøíli k hermeneutickým úvahám neèasopisù a knih. Velmi disciplinovanì kadý Comission - GBC - jako ústøední øídící orgán povzbuzoval. Zatímco významný myslitel
den vstával (témìø vdy mezi jednou a dru- hnutí Hare Krna).
èaitanjovské tradice Bhaktivinóda dopohou hodinou ranní) a vìnoval se pøekladùm
ruèoval kritickou analýzu (vèetnì historické
a komentáøùm vinuistických textù. Bha- Prabhupádùv odkaz
i jiné kritiky) tìch èástí vinuistických textù,
gavad-gítu vydal nejprve v nakladatelství Zakladatel hnutí Hare Krna zemøel 14. které se týkají materiálního svìta, PrabMcMillan, ale zároveò jeho áci zaèali vy- listopadu 1977 v chrámu své organizace hupáda pøijímal vechny jejich výroky jako
dávat èasopis Návrat k Bohu a v roce 1971 v indickém Vrndávanu. Zanechal po sobì nejvyí autoritu. Odtud vznikla i známá
zaloili vlastní nakladatelství (Bhaktivedanta úctyhodný korpus literatury: jeho pøeklady kontroverze ohlednì (ne)monosti pøistání
Book Trust) v Los Angeles. Spolu s maso- a komentáøe zásadních vinuistických textù lidí na Mìsíci, nebo na základì popisu
vou publikací Prabhupádových knih a pøe- tvoøí malou knihovnu. Nedokonèená Bhá- vesmíru z Bhágavata-purány Prabhupáda
kladù zaèíná také jejich poulièní a podomní gavata-purána je v osmnácti svazcích, Èai- pøinejmením po nìjakou dobu odmítal
tanjùv støedovìký ivotopis Èaitanja-èari- samotnou monost takové kosmické cesty.7
prodej.
V rámci svých nìkdy velmi kritických
V této dobì dolo k zásadnímu kroku: támrta v devíti svazcích, pøièem vìtina
misijní prodej literatury se stal hlavním jednotlivých svazkù má kolem tisíce stránek, poznámek èasto vystupoval proti neosobzdrojem financování støedisek organizace. a k tomu je tøeba pøièíst dalích asi ètyøicet nímu pojetí nejvyí transcendentní skuteèA tak se pùvodnì èistì misijní zápal pro ménì objemných knih. Øada Bhaktivédán- nosti, èím ovem pokraèoval ve stylu svého
íøení Èaitanjova odkazu stával, i kdy zprvu tových pøednáek a konverzací byla rovnì uèitele Bhaktisiddhánty. Prabhupádovým
nenápadnì, také honbou za ziskem.4 Bhak- zaznamenána a vydána v kniní podobì,
ð Dokonèení vpravo dole v rámeèku.
tivédánta Svámí své áky v prodejním zá- stejnì jako nìkolik svazkù jeho koresponpalu podporoval, nebo v kadé prodané dence s áky.
Z dopisu papei Pavlovi VI.
Z mnoha vinuistických témat, která
knize vidìl naplnìní pøání svého duchovního
uèitele. A také rostoucí pøíjem z prodeje ví- rozpracoval, zde pochopitelnì mohu vybrat
Základem uèení rímad Bhágavatamu
tal, nebo pøedevím z nìj byly financovány jen nìkolik. Bhaktivédánta Svámí kladl ve
je, e jakákoli náboenská víra, která
stavby tøí velkých chrámù organizace v Indii. svém uèení velký dùraz na pochopení rozpomáhá èlovìku rozvinout lásku k BoA v posledních dvou letech svého ivota dílu mezi vlastním já (duí) a tìlem. Podle
hu, bez jakýchkoli motivací a bez vlivu
se starý uèitel dozvídal o podvodných tak- Bhagavad-gíty je vlastní já (átman) èlovìka
jakýchkoli hmotných podmínek, je
tikách, se kterými pøili nìkteøí jeho vyna- obklopeno jemným tìlem (inteligence, mytranscendentním náboenstvím.
lézaví áci.5 Proti podvodnému lákání penìz lení, cítìní, apod.) a jemné tìlo pak prostuLidská podoba ivota je zvlátì urèena
pøi misijním prodeji rozhodnì vystupoval, puje fyzickým tìlem. Bhaktivédánta pøi
k tomuto cíli, konkrétnì k probuzení
nicménì tyto techniky byly vlastnì výsled- objasòování rozdílu mezi trvalým vìdomým
døímající lásky k Bohu . V souèaskem dùrazu na zisk z prodeje a také sou- já a tìlem rád pouíval pøirovnání k øidièi
nosti se nanetìstí lidé zajímají pøedetìivosti, která se v tomto ohledu mezi a jeho automobilu. V duchu èaitanjovské
vím o smyslový poitek, neboli zvíøecí
støedisky organizace rozvinula. Tìko øíci, tradice vysvìtloval, e skuteènou povahou
èást lidského ití, a jejich uvìdomování
nakolik byl starý uèitel informován o rùz- due je její láskyplný a zároveò sluebnický
si Boha postupnì upadá. To je velmi
ných krocích svých ákù. Nezapomeòme, vztah k Bohu - Krnovi. Tento vztah prý
nebezpeèná tendence, a jeliko Vae
e se v roce 1976 doil osmdesáti let, døímá v srdci vech ivých bytostí, ale je
Svatost je hlavou nejvìtí náboenské
a poèet jeho ákù v té dobì vzrostl na nìko- zakryt nevìdomostí a z ní plynoucími touskupiny, myslím, e bychom se mìli
lik tisíc. Intenzivní cestování, snaha dokonèit hami po pomíjivých vìcech. Skuteèná
setkat a sestavit program vzájemné
pøeklad a komentáø Bhágavata-purány nejvnitønìjí povaha já tak zùstává chycena
spolupráce.
(3. srpna 1968)
a dohled nad indickými projekty vyadoval v osidlech falených pøedstav o sobì a svém

10

DINGIR 1/2007

t é m a
Teologický diskurz, smyslová zkuenost a legitimizující vysvìtlení v èeském ISKCONu

KRNOVY KADODENNÍ
INTERVENCE
Jaroslav Klepal

V prùbìhu výzkumu provádìného v rámci èeského ISKCONu (International Society for Krishna
Consciousness - ISKCON),1 jsem èasto èelil pochybnostem ze strany oddaných Krny ohlednì
jeho koncepce i závìrù, které mùe pøinést. Své pochybnosti s výzkumem oddaní Krny èasto
vyjadøovali pomocí metafory. Podle ní je Krna jako med a praktikovat vìdomí Krny je, jako
by èlovìk pojídal med ze vech nejsladí. Kdy se èlovìk rozhodne odevzdat Krnovi a budovat
tak k nìmu láskyplný vztah, je to, jako by otevøel sklenici s medem a zaèal jej ochutnávat.
Jenome tuto bájeènou chu nikdy nebudu moci zakusit, nebo má role výzkumníka mi brání
sklenici s medem otevøít. Jak pak mohu dìlat závìry o kvalitì èi povaze medu?
Jeliko jsem cítil urèité nedorozumìní a má medu (èi se zabývat tím, zda se opravdu Teologický diskurz ISKCONu pojímá Krèastá osvìtlování výzkumu se zdála buï jedná o med ze vech nejsladí). V tomto nu jako pùvodního a jediného strùjce a vlastpøíli technická, anebo pøíli konkrétní, zaèal omezeném pohledu se tak Krna stal pøed- níka vekerého bytí. Definuje jeho boskou
jsem proto oddaným Krny odpovídat na mìtem mého zájmu v procesech utváøení podstatu, formy, energie, ale i jeho skutky,
nálady a zábavy. Tento diskurz je rozsáhlý
jejich pochyby rozvedením zmiòované me- identity ISKCONu a jeho èlenù
tafory. Pøedevím, a v tom jsem jim dal za (a) jako konstitutivní prostor teologického a komplexní a jeho plná znalost je omezena
pouze na okruh specialistù (duchovních
pravdu, mým cílem nebylo zakusit chu diskurzu,
medu. Mým cílem bylo popsat a porozumìt (b) jako objektivizovaná vtìlená zkuenost uèitelù ISKCONu - guruù), a proto se zatomu, co to je, jak vzniká a jaké má podoby (v èetbì, v poslechu, ve zpìvu, v tanci, v po- mìøuji pøedevím na ilustraci Krnových
intervencí, tedy na roli, kterou z hlediska
chu, kterou oddaní Krny pøipisují medu hledu na bostva atd.) a
a kterou pøi jeho pojídání zakouí, nikoliv (c) jako prostøedek kadodenních legitimi- jeho oddaných v èeském ISKCONu sehrává
v toku kadodenních interakcí a událostí.
dìlat závìry o samotné kvalitì a povaze zujících vysvìtlení.
ð

Dokonèení èlánku
z pøedchozích stran.

osobitým dùrazem bylo naopak èasté kritizování en jakoto skupiny, a prosazování
názoru, e v manelství by eny mìly být
podøízeny muùm.
Pokud se vrátíme k debatì o Prabhupádovì teologii oddanosti, jistì nìkteré
ètenáøe napadne otázka, jaký byl postoj
indického uèitele k jiným náboenstvím,
napøíklad ke køesanství? Univerzalistický
a exkluzivistický zároveò, øeèeno struènì
slovy Grahama Schweiga.8 Na jedné stranì
Svámí Bhaktivédánta povaoval vechna
velká náboenství za cesty rozvoje oddanosti k Bohu a výslovnì uvádìl, e cílem
jeho hnutí není obracet køesany na hinduisty. Povaoval Jeíe Krista a Muhammada za Bohu zcela oddané osobnosti,
které podle dobového kontextu uèí lidi
o cestì odevzdání se. Na druhé stranì vak
zùstával vìrný odkazu èaitanjovské tradice, podle ní Èaitanja zjevil lidem nejdùvìrnìjí podoby vztahu mezi duí a Bohem - vztah mystické milenecké lásky. To
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vak nepovaoval indický uèitel za pøekáku
spolupráce, o ni s rùznými køesanskými
církvemi tu a tam usiloval.
n

Poznámky
1 Uzákonìním tzv. Rowlettových opatøení a represí proti
následným protestùm. Nejznámìjí je krutý zásah armády proti neozbrojenému shromádìní v Amritsaru v dubnu 1919, kde bylo postøíleno asi jeden tisíc lidí a jetì
více zranìno. Následovalo vyhláení stanného práva
v Paòdábu a v nìkterých pøípadech byla proti bezbranným vesnicím pouita letadla a kulomety.
2 rí Krna Èaitanja (1486-1533) byl významným bengálským reformátorem vinuistické tradice. Jetì v mládí
se stal sannjásinem (potulným asketou) a navtívil øadu
oblastí Indie. Èaitanja kladl dùraz na emotivní zpìv Krnových jmen a devocionálních písní. Zaloil tradici zpívajících prùvodù, která v Indii pokraèuje dodnes. Aèkoliv
se vìtinou zdùrazòuje jeho emotivní a mystické chování,
nìkolik ivotopisù zaznamenalo také Èaitanjovy dlouhé
rozpravy s významnými uèenci tehdejí Indie. Mezi jeho
áky patøí tzv. est gósváminù z Vrndávanu, kteøí svými
spisy a básnìmi poloili základ rozsáhlého korpusu textù
èaitanjovské tradice. Zájemcùm o dalí informace bych
si dovolil doporuèit svou práci FÁREK, Martin, Hare
Krna v Západním svìtì. Setkání dvou mylenkových
tradic, Univerzita Pardubice, Pardubice 2004, kde je
Èaitanjovi vìnována druhá kapitola. A dále dùkladnou
studii EIDLITZ, Walther, Krsna-Caitanya. Sein Leben
und Seine Lehre, Almqvist&Wiksell, Stockholm, 1968.
3 O indické a zvlátì èaitanjovské zvukové teologii viz napø. HEIN, Norvin J.: Caitanya´s Ecstasies and the Theology of the Name, Journal of Vaisnava Studies II.2
(Spring 1994), pp. 7-26.
4 Tuto promìnu popsal americký sociolog ROCHFORD,
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Burke, Airports, Conflict, and Change in the Hare Krishna Movement, in: BRYANT, Edwin F., EKSTRAND,
Maria L. (eds.), The Hare Krishna Movement. The
Postcharismatic Fate of a Religious Transplant, Columbia University Press, New York, 2004, pp. 273-290.
Pøíkladem je tzv. rozmìòování: oslovený kolemjdoucí
souhlasil s malým pøíspìvkem na náboenské èi charitativní úèely a kdy platil vìtí bankovkou, nìkteøí èlenové hnutí Hare Krna pøedstírali, e nemají dostatek
drobných nazpìt. Poádali dárce, zda by mu mohli vrátit
mení obnos, a on tak obvykle dal vìtí sumu penìz,
ne pùvodnì chtìl.
Bhaktivédánta Svámí povaoval orientaci due na potìení Boha za intuici, která se projevuje i v bìném ivotì
pomíjivého svìta napøíklad v podobì dobroèinnosti, socialistických a komunistických idejí, a podobnì: Snaha
lidí na hmotné úrovni o dobro druhých prostøednictvím
práce pro spoleènost, rodinu, zemi nebo lidstvo je èásteèným projevením pùvodní intuice, kdy èistá ivá bytost
cítí tìstí, kdy je astný Nejvyí Pán (komentáø
k Bhágavata-puránì, sloka II.3.10)
V médiích a antikultovními autory èasto zmiòovaná
záleitost byla ovem ponìkud sloitìjí, jak jsem se
snail ukázat v pøíspìvku FÁREK, Martin, Postoje
Prabhupádovy teologie k moderní vìdì, in: BUBÍK, T.,
PRÁZNÝ, A., HOFFMANN, H. (eds.), Pantheon.
Religionistické studie: Náboenství a vìda, Univerzita
Pardubice, Pardubice, 2006, s. 62-71.
SCHWEIG, Graham M., Universal and Confidential
Love of God: Two Essential Themes in Prabhupada´s
Theology of Bhakti, Journal Vaisnava Studies VI.2
(Spring 1998), pp. 93-123.
Mgr. Martin Fárek, Ph.D. (*1974) pùsobí jako odborný asistent na katedøe religionistiky a filosofie FF
Univerzity Pardubice a na katedøe religionistiky HTF
Univerzity Karlovy v Praze.



t é m a
Krna jako zkuenost lidských smyslù
Krnova existence a pøítomnost je pro jeho
oddané uchopitelná pøedevím prostøednictvím zraku,2 kdy kadodennì pøedstupují
pøed bostva na oltáøi. Jsou pøesvìdèeni, e
je Krna obývá. Zrak je zde navíc umocnìn
dalími èinnostmi. Pro potìení bostev
oddaní Krny pøed nimi tanèí a zpívají
devocionální písnì. Z úcty k bostvùm se
jim klaní a vykonávají obøady (púda), pøi
nich jsou bostva ovívána vìjíøem z pavích
per a jsou jim nabízeny oèistné substance
(vonné tyèinky, olejové lampièky, voda
a ubrousek). Z vdìènosti k bostvùm o nì
oddaní Krny kadodennì peèují - obìtují
jim vegetariánské pokrmy, oblékají je do
zdobených atù, navlékají jim na krk a ruce
malé kvìtinové garlandy a omývají je smìsí
mléka, jogurtu, medu a kvìtin.
Kromì zpodobení v bostvech je Krna
jako boská osoba vizuálnì uchopitelný
prostøednictvím obrazù, plakátù, obálek
knih èi potiskù trièek. A napøíklad v podobì
Dagannátha 3 shlíí na své oddané na
nálepkách a pøívìcích umisovaných do
dopravních prostøedkù, èím zároveò plní
úlohu ochranného amuletu.
Krna je dále uchopitelný prostøednictvím sluchu a hlasu, kdy jeho oddaní u od
brzkého rána zpívají a poslouchají Hare
Krna mantru, anebo vyslovují vlastní èi cizí
sluebnické jméno.4 Lze jej nacházet v chuti
prasádamu.5 Své místo má i v imaginaci
oddaných, kdy si o jeho èinech ètou
v knihách, kdy o nìm slyí vyprávìt na
spoleèných lekcích (èi z audionahrávek)
z Bhagavadgíty a rímad Bhágavatamu,
pøípadnì kdy se úèastní divadelních performancí (nejèastìji v prùbìhu kalendáøních
svátkù a festivalù), které zpøítomòují Krnovy skutky. A ti astnìjí a pokroèilejí
dokonce mohou lépe uchopit Krnovu
pøítomnost prostøednictvím vlastních snù.
Krna jako interakce a vyjednávání
Mnoho oddaných Krny zná zpamìti ver
z Prabhupádovy Bhagavadgíty: A èiní
cokoliv, a pojídá cokoliv, a obìtuje nebo
daruje cokoliv a a provádí jakákoliv
pokání, ó synu Kuntí, vdy to èiò jako obì
Mnì. Podle výkladu Prabhupády, zakladatele ISKCONu, zde Krna øíká Ardunovi, prototypickému oddanému, e cílem
vekerých lidských aktivit by mìl být on
sám. Vekeré lidské aktivity tudí mohou
získat podobu obìti. Kadodenní ití by
mìlo být slubou Krnovi. Dojení krav, práce na poli, distribuce iskconské literatury
v ulicích mìst, vytírání a úklid chrámové



místnosti, vaøení a mnohé dalí èinnosti mají
mít jediný cíl - Krnu.
Ve svém kadodenním ivotì tedy oddaní Krny usilují o to, aby jejich jednání
a mylení bylo obhájitelné jako obì pro
Krnu. Zde ale Krna ji není tak zøetelný
jako v teologickém diskurzu ISKCONu
nebo existenciálnì uchopitelný jako ve
smyslových zkuenostech zaloených na
ritualizovaných èinnostech. Zde se pøesouvá
Krna do oblasti legitimizujících vysvìtlení,
která jej èasto staví do role svrchovaného
aktéra ovlivòujícího individuální jednání
i intence. Podívejme se následující pøíklad
z terénního deníku.
Bìhem poledního prasádamu se rozhoøela mezi oddanými Krny na farmì
vánivá debata ohlednì praktické sluby.
Debata je rozdìlila na dva tábory a zamìstnávala vechny zúèastnìné po zbytek dne.
Ve zaèalo, kdy se Tapas dása obrátil na
Jacka, Boba a Vaiju dásu, aby se dozvìdìl
nìco o farmì ISKCONu v Maïarsku, kde
tito tøi spolu s vedoucím farmy pobývali
pøed nìkolika dny. Vichni tøi zaèali Tapasu
dásovi nadenì popisovat své záitky a inspirace, jich se jim na maïarské farmì
dostalo. Debata se pak stoèila ke srovnávání
maïarské farmy s èeskou a k probírání
plánù, které farma má do budoucna. Jack,
mladý oddaný Krny, hlasitì mluvil o plánech, jak je znal z vyprávìní vedoucího
farmy. Jack napøíklad zmínil, e se plánuje
nový oltáø pro bostva, který by mìl být
hotov do oslav narození Èaitanji. Bob
s Vaijou dásou vak nad Jackovými slovy
jen mávli rukou:
Vaija dása: Takových plánù u tu bylo.
Co se vak z toho podaøilo udìlat? Skoro
nic!
Jack: Já oltáø zvládnu udìlat! Za pár
mìsícù dodìlám koupelny a pak se do nìj
pustím.
Bob: Tak o tom si popovídáme a nìkdy
v zimì. Uvidíme, jak daleko bude s koupelnami. Spí by se mìlo myslet na práci, která
je teï. Mìlo by se myslet na to, jak se sklidí
tìch osm hektarù, kam se úroda uloí, jak
se stihne do zimy postavit tít na stodole.
Jack: To je tvoje starost. Navíc Garuda
dása [vedoucí farmy] øíkal, e se to stihne.
Nevím, tobì asi chybí touha udìlat nìco
pro Krnu.
Poslední Jackovou vìtou se Bob cítil
znaènì dotèen. Pozdìji se debata opìt
rozhoøela. Na Jackovu stranu se pøidal Jerry.
Jack: Vy uvaujete materialisticky. Vy
uvaujete jako materialisti a ne jako oddaní. Vám prostì chybí touha a nedokáete

se spolehnout na Krnovu milost. Garuda
dása øíkal
Bob: Garuda dása u toho nasliboval.
Ale bez penìz a dalích prostøedkù to prostì
nejde!
Jerry: Pro mì je dùleitìjí se spolehnout na Krnovu milost a na to, co øíká
Garuda dása. A za to, jak to tady vypadá,
si mùeme sami. Proè nejsi na poli a neseká místo toho, aby sis tu stìoval?
Bob: Krna, proè asi? Protoe není
nafta!
Vaija dása: [obrací se na Jacka] My se
ti s Bobem jen snaíme øíct, e podmínky
jsou takové, e kadý z nás musí dìlat pro
Krnu to, co je nutné. Ty dobøe ví, e jsem
umìlecký øezbáø. Chtìl jsem, aby tady byla
øezbárna. [...] A myslí si, e nechci vyøezat
ozdoby na velký oltáø pro Bostva? Ale teï
tu dìlám pro Krnu jinou slubu. A tu
bude déle, tak to pochopí. My máme
stejnou touhu jako ty. Ale také víme, jak to
tady chodí. Ty prostì mùe mít sebevìtí
touhu slouit Krnovi, ale bez dladièek
koupelnu nikdy nedodìlá.
Bob: A Krna nám navíc ádné peníze
nedá, protoe vidí, e na to nejsme pøipraveni.
Z této konfrontace je patrné, e Jacka
popudilo Vaiji dásovo a Bobovo vyjádøení
ohlednì plánù farmy. Z Jackova pohledu
(i z pohledu nìkterých dalích oddaných
Krny z farmy) Vaiji dásovo a Bobovo
zpochybnìní plánù farmy nebylo ospravedlnitelné, nebo zaprvé zpochybòovalo
autoritu vedoucího farmy. Zadruhé, co
nìkterým pøilo jetì závanìjí, byly jejich
argumenty materialistické, co znamená,
e tyto argumenty zdùrazòovaly pouze
nereálnost plánù namísto jejich úèelu sluby Krnovi. A sluba Krnovi byla
z Jackova pohledu na tìchto plánech
rozhodující.
Pokud toti je urèitá èinnost vykonávaná
pro Krnu, a je vykonávána s touhou po
Krnovi, pak je moné oèekávat Krnovu
milost, jejím prostøednictvím lze pøekonat
vechny obtíe. Jackovo a Jerryho odvolávání se na Krnu a jeho svrchovanou intervenci do kadodenního ivota - jeho milost,
jim dokonce v této konfrontaci umonilo
zaujmout legitimnìjí pozici ve vìdomí
Krny (symbolicky) i na farmì (institucionálnì) ne Vaiju dásovi a Bobovi, kteøí za
bìných okolností pro nì pøedstavovali
pokroèilejí oddané Krny, jim je tøeba
projevovat úctu, následovat jejich rad
a pokynù a od nich je tøeba brát si pøíklad
pro vlastní oddanou slubu Krnovi.
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Krna jako legitimizující vysvìtlení
sehrál svou roli také napøíklad bìhem povodní v roce 2002. Povodnì oddané Krny
z farmy zpoèátku pøíli neznepokojovaly.
Pro nì byly jejich jediným dùsledkem trvalé
detì a rozvodnìná øíèka tekoucí pod farmou. Nicménì bìhem nìkolika dní informace o povodních stále více pronikaly na
farmu, pøedevím díky rádiu, internetu a telefonickému spojení. Povodnì se brzy staly
námìtem mnoha debat. Pro nìkoho byly dùsledkem sílící kali-jugy6 èi dùkazem jednoho z druhù utrpení v hmotném svìtì - utrpení zapøíèinìné pøírodními katastrofami;
pro jiného zas byly dùsledkem jakési kolektivní národní karmy, pro dalího byly
výchovnou lekcí pro karmíny,7 kteøí jsou
pøipoutáni ke svým hmotným majetkùm.
Jeden oddaný Krny dokonce prohlásil, e
Krna seslal záplavy do mìst, která jsou
ovládána kvalitou vánì a nevìdomosti,
aby je oèistil. Nicménì pøehlíivý postoj
oddaných Krny se s neustále stoupající
hladinou vody zaèal mìnit. Ke zmìnì významnì pøispìl i nenadálý pøíjezd oddaných
Krny z praské iskconské restaurace, kteøí
v pohnuté atmosféøe obyvatelùm farmy vyprávìli, jak voda nezadritelnì postupuje
k restauraci, a proto s sebou pøivezli ve,
co ve spìchu mohli naloit do nákladního
auta. O nìkolik hodin pozdìji jsme se dozvìdìli, e restaurace je ji pod vodou a e
stejný osud potkal i druhou praskou restauraci, patøící ISKCONu.
Jestlie na poèátku vysvìtlovali oddaní
Krny povodnì jako demonstraci Krnovy
svrchované moci nad svìtem neoddaných,
pak poté, co byly znièeny obì restaurace
(jedny z hlavních zdrojù finanèních pøíjmù
èeského ISKCONu), mìl Krna zkouet samotnou oddanost èlenù èeského ISKCONu.
V následujících týdnech, v nich oddaní
Krny prokazovali svou odhodlanost a oddanost tím, e horeènatì vyklízeli bahno
a naplaveniny pøedevím z vìtí, novìjí
a více pokozené restaurace, národní rada8
rozhoda, e restauraci nebude moné obnovit do pùvodního stavu. Mìla být zruena,
a namísto ní vybudováno kazatelské centrum pod správou praského chrámu. Jeliko
vak praský magistrát nepovolil oddaným
Krny vyuívat pronajatý prostor za jiným
úèelem ne k provozování restaurace, bylo
rozhodnuto, e restaurace bude obnovena,
ale èást bude upravena tak, aby v ní mohl
být vybudován obchùdek (s literaturou,
obleèením, kosmetikou atd.) a aby v ní byl
vybudován prostor pro pravidelné misijní
programy a pøednáky.
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Pro nìkteré z dvaceti oddaných
Krny z restaurace to byly zdrcující
zprávy. Jak mi øekl Paul, práce
v restauraci pro nìj byla naplnìním
smyslu oddané sluby Krnovi.
Teï vak byla znièena, vidina na
její obnovu byla v nedohledu a jeho
ance, e se po rekonstrukci bude
moci do ní vrátit a slouit Krnovi, byly v jeho pøípadì minimální. Zùstal bez zamìstnání
a musel si hledat práci mimo
ISKCON. Nicménì své stesky uzavøel následující mylenkou, která
mìla vysvìtlit vechny ty neastné
události z poslední doby:
Ve skuteènosti to vechno je
Krnova milost. On má s námi nìjaký plán. On zná vechno - minulost, pøítomnost i budoucnost.
Budu zpívat Svaté jméno a Krna
se o mì postará. Lepí je být
Oltáø
neastný s vìdomím toho, e tu je
Krna, ne si myslet, e jsem astný, ale bez Krny.

A v oficiálním teologickém diskurzu, v objektivizovaných smyslových zkuenostech,
anebo v legitimizujících vysvìtleních je
Krna svými oddanými pojímán jako zdroj
vekeré existence. Je to Krna, kdo vytváøí
obecné podmínky i konkrétní projevy ivota, co jej v tomto pojetí èiní regulativní
mocí. Nicménì, jestlie je Krna v oficiálním diskurzu regulativní mocí z toho dùvodu, e se vyaduje autoritativní vìdìní,
a jestlie je Krna regulativní mocí ve zkuenosti z toho dùvodu, e nabývá existenciální objektivity, pak jeho regulativní moc
umoòující pøijmout nebo vylouèit urèité
jednání èi tvrzení závisí na schopnostech
aktéra jej uplatnit, a také na okolnostech,
za nich jej lze uplatnit. Toho jsme byli
svìdky ve dvou zde uvedených pøíkladech.
Nezbývá ne dodat, e Jackovi se opravdu
podaøilo stihnout vechny práce na novém
oltáøi a Paul se nakonec pøesunul do jedné
soukromé vegetariánské restaurace, kterou
provozují oddaní Krny.
n

Poznámky
1 Výzkum, který staví pøedevím na etnografických procedurách (zúèastnìné pozorování a rozhovory), byl provádìn v rozmezí let 2001 a 2004. (Klepal, 2005)
2 Zrak, pohled, èi zøení (daran) pøedstavují obecnì v hinduismu hlavní prostøedek náboenské komunikace lidtí aktéøi touto tìlesnou technikou komunikují svou
zbonost, nadpøirozené bytosti zase své poehnání. (Eck,
1998)
3 Krna se projevuje jako Dagannáth, aby dohlíel na
fungování vesmíru. Za nevýznaènìjí zpodobnìní Dagannátha povaují oddaní Krny bostvo z indického
mìsta Purí.

s bostvy v chrámu na Krnovì dvoøe.
Foto: Vojtìch Tutr.
4 Kadý èlen ISKCONu, který pøijímá duchovního uèitele,
získává pøi iniciaèním obøadu tzv. duchovní jméno. To
je tvoøeno dvìma slovy. První slovo je nìkterým z Krnových jmen, jimi je oznaèován v posvátných textech.
Druhé slovo, znamená sluebník (dása). Zasvìcením se
tak èlen ISKCONu stává nejen sluebníkem urèitého
duchovního uèitele, ale symbolicky i uèitele vech uèitelù
- Krny. enská duchovní jména jsou zaloena na stejném principu s tím rozdílem, e první slovo je nìkterým
ze jmen Rádhy (Krnovy nejmilejí spoleènice), slova
následující, déví dásí, pak oznaèují sluebnici.
5 Vegetariánský pokrm, který je po pøípravì nejdøíve rituálnì nabídnut bostvùm na oltáøi za obìtinu Krnovi. Krna, který podle svých oddaných pokrm konzumuje, jej
konzumací zároveò zbavuje karmanových reakcí. Tímto
aktem milosti je pokrm posvìcen a zduchovnìn, a vlastnì transformován ve zbytky.
6 Vìk démona Kaliho, závìreèná a nejuboejí etapa periodicky se opakujících vìkù, kterou charakterizuje høíný a bezboný ivot plný záti, pokrytectví a vykoøisování prostøedí.
7 Pro èleny ISKCONu sanskrtské slovo karmí oznaèuje
èlovìka, který se namísto Krny upíná na výsledky svých
èinností, pøedevím pak na nikdy nekonèící snahu zajistit
si hmotné statky èi bohatství.
8 Národní rada je výkonný orgán èeského ISKCONu, který
sdruuje vedoucí jednotlivých støedisek a projektù
èeského ISKCONu. Na rozhodování národní rady se
podílí i duchovní uèitel, který má ve správì kromì Èeské
republiky dalí zemì bývalého komunistického bloku.
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Na atmosféru doby vzpomíná jeden z prvních oddaných v Èechách

POÈÁTKY HNUTÍ
HARE KRINA U NÁS
Tattva-darí dás

Prvními lidmi, kteøí se v naich zemìpisných íøkách setkali s gaudíja-vainavskou tradicí, ze
které Hare Krina hnutí vychází, byli patrnì za první republiky návtìvníci pøednáky Bon
Maháráde, kterého tehdejí indologové pozvali do Praské Uranie.1
I kdy se tito kazatelé, které poslal BhaktiPo letech sedmdesátých, uzavøení hranic hlouèky prvních zájemcù a nebo jen astsiddhánta Sarasvatí2 kázat v západních a utaení reimu pøila dalí vlna u èistì ných pøíjemcù malé Bhagavad-gíty a ostatzemích, pohybovali spíe v akademickém udergroundovì. Hare Krina hnutí se na ních kníek. A právì od jednoho takového
prostøedí, a nemìli tudí pøíli velký úspìch Západì více èi ménì etablovalo a ti odvá- èlovìka z praského undergroundu jsem
pøi získávání následovníkù, pøispìli do nìjí se tu a tam vydávali za eleznou oponu dostal adresu do védského Körsnas Gårdu,
koloritu doby, která byla naklonìna vemu na kazatelské cesty obèas pøipomínající kam si prý o Bhagavad-gítu mohu napsat.
exotickému. Moná právì proto, e tehdejí výpravy Jamese Bonda. Vyholení oddaní 4 A svìte div se, balíèek z knihami mi skuteènì
Èeskoslovensko nemìlo vlastní kolonie s parukami, falenými pasy, prvními èeskými doel a dostal se i pøes síto cenzorù, kteøí
a nemohlo se pøíli setkávat s lidmi pochá- paovanými knihami si proili své a dodnes ve vìtinì pøípadù takové balíèky zabavovali
zejících z asijských zemí, byl zájem o ve na takové akce vzpomínají s jiskrou v oèích a pøíjemce evidovali.
exotické spojen s vìtí úctou ne v zemích, a nìkdy i jistou dávkou nostalgie. Najdou
Jen na základì knih jsem zaèal praktikde pøistìhovalci z kolonií tvoøili ji urèité se vak i traumatické záitky. Vzpomínám kovat dapu a snail jsem se pøijít na to, co
meniny.
si, jak se na jedné pøednáce Hariké Svámí vechny ty výrazy, obøady a praktiky znaDalí vlna vak pøila a na konci 60. let zmínil o Èeskoslovensku - Èeskoslovensko menají. Moje fascinace duchovní filozofií
minulého století. Na Západì díky A. È. je jen o trochu lepí ne peklo, ...jen o trochu naráela na neznalost jakéhokoliv ivého
Bhaktivédantovi Svámímu mezitím vzniká lepí ne Rumunsko. Bylo to ale patrnì tím, pøedstavitele této víry, a tak dnes ji s úsmìISKCON (Mezinárodní hnutí pro vìdomí e stejní lidé, kteøí ho vcelku odvánì vem na rtech vzpomínám, jak jsem pøemýlel
Kriny, zkrácenì Hare Krina hnutí) a jeho pozvali k sobì, na nìj záprvní nadení kazatelé se setkávají s Beatles, roveò pozvali (moná pod
Georgem Harissonem, Allenem Ginsbergem nátlakem) policii a on byl
a dalími. Hare Krina se stává souèástí vyhotìn. Èeskoslovensko
kultury hippies a beatnikù. Moná si vzpo- za eleznou oponou navtímenete na píseò Give Peace a Chance, vili Hariké Svámí, Krinakde se v textu vyjmenovávají vichni pøí- kétra Prabhu, Avinastomní, kteøí v ní zpívají - Boby Dylan, John èandra (Bhakti-vaibhava
and Yoko... a na konci zazní ...Hare Kri- Svámí), Ajódhja-pati (Góna, Hare Krina. Byli tam toti i dva áci vinda Mahárád), ale pøeBhaktivédanty Svámího. jámasundar se devím védský emigrant
svým pøítelem dali pøednost tomu, aby Turija dás, který se svojí
v písnièce místo jejich jmen zaznìla první manelkou Alarkou déví
slova mahá-mantry.
dásí byli hlavními strùjci
Melodie s Hare Krina mantrou se do- kázání v Èeskoslovensku
stává i do Formanova muzikálu Vlasy, v té dobì.
který nìkteøí z nás mohli vidìt i v té dobì,
Turija a jeho tehdejí
Allan Ginsberg zpíval mantru na setkáních pøítel Paragati toti na zav Praze, a dokonce i Marta Kubiová zaøa- èátku osmdesátých let pøedila Hare Krina na svoji desku.3 Je vak loili Prabhupádovu Bhagazøejmé, e ve se dìlo spíe v obrozeneckém vad-gítu do èetiny a od
nadení a Hare Krina bylo chápáno spí mezinárodního nakladateljako souèást kultury hippies, ne e by se ství BBT dostali pár tisíc
nìkdo hlásil k Hare Krina hnutí jako ta- výtiskù. Pøevoz tìchto knih
kovému a vìdìl, co vlastnì znamená. Pod- do Èeskoslovenska a jejich
houbí zájmu a úcty k indické exotiènosti rozdávání bylo v té dobì jen
vak setrvalo a moná se i prohloubilo.
Zasvìcení na Krinovì dvoøe v létì 1990. Bhakta Topro nebojácné povahy, ale
má právì dostává jméno Tattva-darí.
právì díky nim se vytvoøily

"
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o tom, e budu jíst jen prasádam, zbytky
po obìti. Moje pøedstava obìti byla toti
spojená s ohnìm a zbytky po obìti - to byl
pøeci jen popel! A díky seznámení s Karlem, prvním vánì praktikujícím oddaným
v Èeskoslovensku, jsem se dovìdìl, e malá
porce jídla se Krinovi obìtuje pomocí manter a oddanosti na oltáøi. On jídlo Svým
pohledem ochutná, a ve, co zbude, je prasádam, neboli zbytky po obìti. Psal se
rok 1985 a v té dobì Turija dokonèil pøeklad
kníky ivot èistého oddaného, díky ní
jsem se definitivnì stal Krinovým oddaným.
Seznámil jsem se i s ostatními, kteøí
praktikovali, co jim jejich situace dovolovala. Napøíklad Boris byl vedoucím kulturního støediska na kraji Bratislavy a ve svém
nadení uspoøádal program Tajomná putá
Indie. Pùjèili jsme si z indického velvyslanectví film The Blue God a spoleènì
jsme se ocitli i na jeviti pøi improvizovaném
zpívání bhadanù. Na kadý takový program samozøejmì chodil stranický dohled
v podobì jednoho estébáka, ale do posudku
kupodivu napsal velmi netradièní a pestrý
kulturní program. Postupem èasu se pøidávali dalí hlavnì z Chrudimi a Mladé Boleslavi. Promítání diapozitivù na nìkolika
polosoukromých programech, zpívání manter a skromné pohotìní - tak vypadaly nae
aktivity smìøované k ostatním lidem. Vynikal v nich hlavnì Radek (Radha-raman dás).
Atmosféra to byla nadená, tajemná
a pionýrská v pozitivním slova smyslu a navíc byl nad námi oblak blíe nespecifikovaného strachu, protoe nikdo z nás pøesnì
nevìdìl, jak moc reimu vadíme nebo nevadíme. Nakonec dolo i na nás a jeden po
druhém jsme absolvovali výslechy na StB.
Nedostudujete, mladý pane, a víte, e
sem vlastnì nepatøíte, jsem si vyslechl od
dvou knírkatých estébákù i já a po návtìvì
Maïarska v roce 1986 a setkání s Turijou
jsem se rozhodl, e odejdu. To se mi povedlo a o rok pozdìji. Setkali jsme se v jugoslávském Záhøebu, zkroutil jsem se pøed
zadní sedaèkou Turijova pronajatého Escorta, on na mì hodil deku a vyrazili jsme
na Rakouskou hranici. Scéna jako z akèního filmu!
Mým hlavním zájmem ve védsku bylo
pomoci Turijovi pøekládat kníky do èetiny
a snait se je íøit. Oddaní v Èechách se
mezitím pøestìhovali do Lanperka a vytvoøili první støedisko, ve kterém zaèali poøádat programy obdobné tìm, jimi jsou známi
i dnes. Kníky byly v té dobì ve speciálním
malém (smuggle in) vydání, aby se dobøe
pøeváely pøes hranice a staré èervené auto,
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které k tomuto úèelu
slouilo, si vyslouilo
pøezdívku PAMHO.
V angliètinì jsou
to první písmena
z Please, accept my
humble obeisances
neboli Pøijmi mé
uctivé poklony, fráze, kterou zaèínají
oddaní své dopisy.
V tomto pøípadì lo
vak o doslovné poklony tìm odváným
Zpívání Hare Krina mantry na ulicích v Brnì (90. léta).
oddaným ze Západu,
Vechny fotografie na dvoustranì: archiv Tattva-darí dáse.
kteøí do nìho sedli
Od té doby se Hare Krina hnutí postupa v dutých stìnách prováeli pøes hranice
nìkolik tisícovek Prabhupádových kníek, nì pøiblíilo podobì, v jaké ho vichni znají
a tìm oddaným, kteøí je v Èechách vyzve- ze západních zemí, a pøi Hare Krina kírdávali. Turijùv pøítel a mozek celého pro- tanech vichni tancují u zase jenom v Indii.
jektu Ravi tak za finanèní pomoci Harikée
n
Svámího pøeváel kníky i do Bulharska,
Maïarska a NDR.
Skuteèným zlomem byl vak a rok Poznámky
1989 a Sametová revoluce. Z Lanperka se
1 Bon Maharád byl uvítán pøedním indologem Dr. M.
Winternitzem a pøednáku (Aryan Conception of Gododdaní pøestìhovali do centra dìní - do
realization) proslovil v Uranii. Blií informace
Prahy a zaèalo asi nejextatiètìjí období pro
bychom nali v BON MAHARAJ, Gedanken über den
Hinduismus, Berlin, 1935; informace pochází z elektroHare Krina hnutí v Evropì od dob Prabnické poty, dopis Bhugumuniho dáse (mbroo@abo.fi)
hupádobých prvních kazatelù. Nadené proJanu Mareovi 31. 7. 2000.
2 Bhaktisiddhánta Sarasvatí (1874-1937) byl velký uèenec
gramy Gauranga-bhadan-bandu v Praze
a kazatel gaudíja-vainavské tradice v Indii. Byl synem
i Brnìnském Semilase, zpívání mahá-mantry
Bhaktivinóda Thákura a jeho ák Bhaktivédanta Svámí
na ulicích a legální prodej knih. Pøi Hare
se stal zakladatelem ISKCONu, Mezinárodní spoleènosti
pro vìdomí Kriny.
Krina mahá-mantøe vichni tancují jen
3 Tajga blues (1967-1970, 1978).
v Indii a v Èeskoslovensku, øíkali nadení
4 Krinovi vyznavaèi si øíkají oddaní (z anglického devotees èi indického bhakta).
úèinkující, kdy se vraceli zpátky na Západ.
Jen málokdo si umí pøedstavit to nadení
a naivní jednoduchost, s jakou jsme to vichni proívali i pøesto, e materiální zázemí
Tattva-darí dás (Tomá Kobes) je praktikujícím oddabylo tristní a dnes by si u asi nikdo nedoným Kriny (vainavou) a na svých stránkách www.
kázal pøedstavit, e by v takových podvaisnava.cz se snaí poskytnout materiály pro inspiraci
vem ostatním, které zajímá indická poutní místa a filomínkách mohl existovat. Ze védska se
zofie.
nastálo vrátil Turija a z Praského bytu
v ulici Na Hrázi se
stalo první oficiální
sídlo Hare Krina
hnutí. Díky Turijovi
také zaèal projekt
Krinùv Dvùr a obì
vegetariánské restaurace Góvinda, které
fungují dodnes. A u
ho ivot pozdìji zavál
kamkoli, nikdo mu
nemùe upøít hlavní
podíl na kázání v Èeskoslovensku v osmdesátých a první
polovinì devadesáNadený kírtan pøi slavnosti na Krinovì dvoøe (90. léta).
tých let.
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Souèasnost hnutí Hare Krina

ODDANÍ U NÁS
PO ROCE 1989
Trilokátma dás

Mluvèí Mezinárodní spoleènosti pro vìdomí Kriny, hnutí Hare
Krina, píe pro Dingir.
Po sedmnácti letech legálního pùsobení se scházely na Václavském námìstí témìø
hnutí Hare Krina v Èeské republice se kadodennì desítky tisíc lidí a Avahari,
ukazuje, e zájem o nì, tolik zøetelný po Narakriti, Níla Mádhava, Rádhá Ramana,
roce 1989, nebyl jen doèasnou a módní Rukminí Ramana a Angarapúrna v dhótích
záleitostí, ale trvá a jetì vzrùstá. Jedním a sárí vyuili této jedineèné pøíleitosti
z dùvodù je skuteènost, e filozofie a kultu- a s velkým nadením zaèali poprvé v Èesra, na nich je hnutí zaloeno, jsou nadèa- koslovensku veøejnì íøit vìdomí Kriny.
V revoluèní atmosféøe bylo pomìrnì
sové a mají lidem co nabídnout v kterékoliv
dobì, a v dávné minulosti, v souèasnosti, snadné distribuovat knihy ríly Prabhupády,
nebo hlad po tomto druhu literatury byl
ale i budoucím generacím.
Zakladatel hnutí A. È. Bhaktivédánta nesmírný. Oddaní èerpali ze zásob knih
Svámí Prabhupáda èastokrát zdùrazòoval, propaovaných ze zahranièí jetì v dobì
e knihy, které pøeloil ze sanskrtu do ang- socialismu a kapesní vydání Bhagavadgíty,
liètiny, se stanou velmi dùleitým zdrojem Zlatého Avatára, rí Iopaniady a ivotoinformací na dalích deset tisíc let a distri- pisu ríly Prabhupády spolu s Vìdeckým
buci tìchto knih povaoval za jednu z nej- poznáním due rychle nacházely nové ètedùleitìjích kazatelských aktivit. Také pro- náøe. Pøíhodnou atmosféru pro kázání brzy
to se jejich distribuce spolu se zpíváním Ha- vyuili oddaní ze zahranièí, Bhaktivaibhava
re Krina mahámantry na veøejnosti staly Svámí a Daj Gurudév, áci ríly Prabhuhlavními èinnostmi oddaných v polistopado- pády, kteøí prezentovali nauku o vìdomí
vém Èeskoslovensku. Kírtirád, oddaný Kriny na veøejných pøednákách, univerz USA odpovìdný za Èeskoslovensko, vy- zitách i domácích programech. Velký ohlas
zval èeské oddané prakticky hned v prvních zaznamenalo nìkolik koncertù mezinárodní
dnech listopadové revoluce, aby zaèali zpí- rockové skupiny oddaných Gauranga Bhavat Hare Krina na veøejnosti v Praze. Tehdy dan Band v Praze, Brnì a Bratislavì.

Hudební vystoupení s tradièními nástroji na Happy Festu v Plzni.
Fotografie na této a následujících dvou stranách z archivu Trilokátma dáse.
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Slovníèek
Bhadan - devocionální hudba a zpìv.
Brahmaèárí - student ijící v celibátu.
Grihasta - osoba v ivotním stádiu duchovního rozvoje, spojeného s péèí
o rodinu.
Harinám - skupinové zpívání svatých
jmen Pána Kriny na veøejnosti.
Mahámantra - velká mantra: Hare
Krina, Hare Krina, Krina Krina,
Hare Hare / Hare Ráma, Hare Ráma,
Ráma Ráma, Hare Hare; zpívání této
mantry je doporuèený proces pro dosaení duchovní seberealizace v souèasném vìku.
Mantra - (man - mysl, tra - osvobodit),
transcendentální zvuk èi védský hymnus, který osvobozuje mysl od iluze.
Prasádam - vegetariánské jídlo, které je
obìtováno Pánu Krinovi; Boí milost.
ástra - zjevené písmo.
Vainava - oddaný Pána Kriny, Vinua.
Poèet oddaných rychle narùstal a bylo
tøeba hledat dalí prostory pro kázání
a bydlení oddaných. Na jaøe 1990 se vrátil
z emigrace ze védska Turíja, dalí z èeských ákù ríly Prabhupády, s touhou zaloit farmu na duchovních principech nauky
o vìdomí Kriny. Po usilovném hledání se
podaøilo najít polorozboøený statek na Beneovsku, jej pùvodní majitelé právì získali
nazpìt. Mylenka obnovení pøirozeného
hospodaøení se jim zamlouvala. Proto souhlasili s prodejem statku a pronájmem pøilehlých pozemkù. Tak vznikl v Mìsteèku
u Beneova dalí projekt, farma Krinùv
dvùr.
Pøestoe na poèátku devadesátých let
bylo moné skoro vechno, bylo tøeba hnutí
legálnì zastøeit. Tehdejí zákon o církvích
vak registraci hnutí jako náboenské spoleènosti prakticky neumoòoval, a proto
nezbývalo, ne se registrovat na Ministerstvu vnitra jako obèanské sdruení. Pod
touto hlavièkou pùsobilo hnutí a do roku
2002, kdy byl pøijat nový zákon o církvích
a hnutí bylo zaregistrováno jako náboenská
spoleènost.
Nadené zpívání oddaných na veøejnosti
kolemjdoucí èasto nechápali, a tak vznikaly
rùzné fámy. Napøíklad o pøidávání drog do
jídla nebo tajné konzumaci alkoholu. Pro
èlovìka zvenku mohlo být tìké pochopit,
e samotné zpívání mahámantry mùe být
pøíèinou spokojenosti. Postupnì se ve spoleènosti vytvoøilo nìkolik táborù lidí s rùzným postojem vùèi harinámùm a dalím
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veøejným aktivitám hnutí. Jedni byli zvìdaví,
o co vlastnì jde a touili se dozvìdìt nìco
víc. Jiní povaovali setkání s oddanými za
zajímavé zpestøení jinak vedního dne. Dalí
nás alespoò tolerovali s postojem, e kadý
má právo zaøídit si svùj ivot, jak sám chce.
A poslední skupinka lidí byli zarytí odpùrci,
kteøí si pøi zaslechnutí Hare Krina zacpávali
ui a vykøikovali nìco v tom smyslu, abychom li radìji poctivì pracovat. Tento druh
lidí byl èas od èasu povzbuzován nìkterými sdìlovacími prostøedky, které íøily
velmi zkreslené informace. Jeliko v té dobì
o hnutí témìø nikdo nic nevìdìl, pøibývalo
rùzných fám a pomluv. Nìkdy staèilo pouít
fotografii oddaných v èlánku o nebezpeèných sektách, jindy v rádiu nebo v televizi
vystrait rodièe tím, e pokud se jejich dìti
zajímají o Hare Krina, tak je mohou definitivnì ztratit. Samozøejmì e nìkteré
rodièe to vydìsilo a snaili se svým dìtem
jejich nebezpeèný zájem rozmluvit. Dluno øíct, e napìtí v nìkterých rodinách èasto
vyhrocovali sami zaèínající oddaní svým
nezralým chováním vùèi rodièùm. Bylo
vidìt, e oddaní mají pøed sebou jetì hodnì
usilovné práce, nejen ve vztahu k veøejnosti,
ale také v rámci výchovy a vzdìlávání nových oddaných.
Pøesto vechno zájemcù neustále pøibývalo a bylo zøejmé, e farma a dva pronajaté byty v Praze a pozdìji ani pronajatý
rodinný domek nestaèí pokrýt zájem. Tak
se postupnì rozvinul kazatelský program
pro kongregaèní èleny zvaný Náma Hatta.
Úèelem tohoto programu bylo podpoøit
vechny zájemce o vìdomí Kriny, jim rodinná situace nebo jiné dùvody nedovolovaly ivot s oddanými. Vichni kongregaèní
èlenové se postupnì uèili základní principy
vìdomí Kriny, zásady èistoty, vaøení vegetariánských jídel a jejich obìtování Krinovi.
Nìkteøí pokroèilejí oddaní zaèali ve svých
domovech poøádat jednoduché nedìlní
programy, jejich hlavní náplní bylo zpívání
Hare Krina mahámantry a vegetariánská
hostina. V roce 1994 oddaní z praského
centra zorganizovali pro kongregaèní èleny
letní soustøedìní na Lazech u Mariánských
Lázní, kde bydlel jámánanda se svou
rodinou. Dalí rok se soustøedìní opakovalo
v Praze a pro velký ohlas bylo nutné v následujících letech pronajmout rekreaèní
støedisko v Protivanovì u Prostìjova, kde
se od té doby kadoroènì poøádají oblíbené
letní tábory. Od roku 1999 významným
zpùsobem pomáhá vem kongregaèním
èlenùm na Moravì støedisko Èakra v Lutotínì u Prostìjova.

DINGIR 1/2007

Vegetariánská restaurace Góvinda v Soukenické ulici v Praze.

Jedním z velmi úèinných zpùsobù íøení
vìdomí Kriny je distribuce prasádam. ríla
Prabhupáda se nìkolikrát zmínil, e hnutí
Hare Krina vejde po podvìdomí jako náboenství kuchynì. Vegetariánské jídlo pøi-

pravené s láskou a oddaností a obìtované
Krinovi je chutné a výivné a prospívá nejen tìlu, ale i dui. S touto mylenkou vznikla první restaurace Góvinda v ulici Na hrázi,
její obliba rychle rostla pøedevím díky

Rozhovor s Narakritim, chrámovým prezidentem v Praze
Mohl bys popsat, co dìlali oddaní v listopadu 1989?
Ani jsem netuil, e 17. listopadu je nìjaká demonstrace. Zrovna v ten den jsme spolu
s Rádhá Ramanem pøeváeli do naí garáe Prabhupádovy kníky, které byly po propaování ze zahranièí doèasnì uschovány u chartistù. Následující den jsme se dozvìdìli,
co se stalo, a ji dopoledne na setkání jóginù v Planetáriu jsme zaèali knihy veøejnì
nabízet.
Oddaní u tehdy pùsobili v Praze?
Vìtina oddaných bydlela spoleènì v Lanperku nedaleko Ústí nad Orlicí, aby nebyli
tolik na oèích Státní bezpeènosti. V revoluèní atmosféøe u nebylo co skrývat, a tak se
týden po 17. listopadu celá skupinka oddaných pøesunula do Prahy, do mého pokoje
v rodinném domku v Dejvicích, kde jsem bydlel spolu s otcem, nevlastní matkou
a dvìma sestrami.
Jaký byl vá hlavní program?
V té dobì se konaly kadý den na Václavském námìstí demonstrace. Hned ráno po
snídani chodili oddaní pravidelnì do podchodu metra na Mùstku, kde zpívali Hare
Krina, rozdávali prasádam a knihy. Já jsem mezitím doma pøipravoval prasádam
a kdy jsem byl hotov, pøidal jsem se k nim. V centru Prahy jsme zpívali kadý den asi
do pìti hodin odpoledne.
Jak reagovala na vae zpívání veøejnost?
Lidé byli velice zvìdaví, vèetnì pánù v edivých oblecích vybavených kvalitními fotoaparáty. Moná ty fotografie stále jetì nìkde leí ve svazcích StB a bylo by zajímavé
je získat. Pozdìji jsme byli pozváni stávkovým výborem, abychom se pøidali se svým
zpíváním k oficiální èásti programu U konì. Po èase se k naemu zpívání a tancování
pøidávaly vìtí skupinky pøevánì mladích lidí, co bylo pro nás velmi povzbudivé.
Co jste dìlali poté, co se situace uklidnila a mezi lidmi vyprchala revoluèní euforie?
Stále jsme pokraèovali v harinámech a distribuci knih a prasádam. Tyto tøi èinnosti
tvoøí dodnes nae nejdùleitìjí kazatelské aktivity. Situace se uklidnila i u mì doma,
nebo jsme nali byt k pronájmu v Libni, v ulici Na hrázi 5, z nìho se pozdìji stalo
první centrum hnutí s pravidelnými nedìlními pøednákami a vegetariánskými hostinami.
Pøipravil Trilokátma dás.
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kuchaøskému umìní Krina Èaitanji. On se
také zaslouil o získání prostor v Soukenické ulici k vybudování dalí restaurace,
která zahájila provoz v kvìtnu 1995.
Kromì ji uvedených základních èinností - veøejného zpívání mahámantry, distribuce knih a prasádam - mohli oddaní
i pøíznivci hnutí zapojit své talenty a dovednosti v celé øadì dalích projektù urèených
pro pøedstavení védské kultury a filozofie
iroké veøejnosti. Vedle obèasných programù na støedních a vysokých kolách mìly
stovky a tisíce lidí témìø ve vech vìtích
mìstech v Èechách a na Moravì monost
navtívit Indický festival nebo Happy
fest, kulturní pásmo s tradièní vainavskou
hudbou, klasickým tancem Bharata Nátjam,
pøednákou, multimediální projekcí, ochutnávkou prasádam a oblíbeným spoleèným
zpíváním a tancováním, pøi kterém èasto
mizí hranice mezi jevitìm a hleditìm.
Velmi pozitivní ohlas tìchto festivalù se stal
podnìtem k úèasti na hudebních festivalech.
Prvním z nich byl Open Air Music Festival
v Trutnovì v roce 1999 vìnovaný hnutí
Hare Krina hlavním organizátorem Martinem Vìchetem. Od té doby patøí kadý rok
jedna z vedlejích scén nejen na Trutnovì,
ale pozdìji i na Sázava Festu pestré, témìø
dvacetiètyøhodinové Hare Krina extázi, kde
jsou klasické bhadany støídány transcendentálním rockem, jazzem a nejrùznìjími
hudebními jamy, divadlem èi tancem Bharata
Nátjam.
Od poloviny devadesátých let prochází
kadé léto èeskými a moravskými vesnièkami pìí mírový pochod Padajátra. Vùz
s ozdobenými Bostvy a podobiznou ríly
Prabhupády je taen mohutným a majestátním volským spøeením a oddaní za celodenního zpìvu kolemjdoucím nabízejí literaturu a prasádam. Kadý veèer Padajátra
pøenocuje v jiném mìstì nebo vesnici
a v podveèer poøádá malý kulturní poøad
pro veøejnost. Tradice tìchto pìích poutí
byla pøevzata z Indie a jejím cílem je kromì
propagace ochrany krav pøiblíit radostný
a jednoduchý vesnický ivot spojený s hlubokou filozofií.
Jedním z nejnovìjích programù je ástra Dána, sponzorovaná distribuce knih ríly
Prabhupády do kol, knihoven, èajoven
a dalích veøejnì pøístupných míst.
Mimo výe uvedené èinnosti pro veøejnost má nepostradatelné místo v hnutí
vzdìlávání oddaných. Od roku 1998 systematicky rozvíjí Centrum pro védská studia
v Praze pìtiletý vzdìlávací systém, kde
vedle komplexní výuky vainavské filozofie
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Védská svatba s obìtním ohnìm v chrámové místnosti na farmì.

a kultury si mohou studenti osvojit tradièní
duchovní vlastnosti a hodnoty popsané
v Bhagavad-gítì a rímad Bhágavatamu,
jako je nenásilí, pravdomluvnost, èistotnost
tìla i ducha, snáenlivost, sebeovládání, atd.
Pøesto, e má hnutí Hare Krina jednoznaènì kazatelský charakter, jeho cílem není
za kadou cenu zvyovat poèet stoupencù.
Hlavním smyslem je nabídnout duchovní
alternativu dnení zmaterializované spoleènosti, tolik pøipoutané ke smyslovému poitku. Stále víc se ukazuje, e vainavská
tradice je pøitalivá i pro dneního èlovìka
ve støední Evropì a není nìjakou suchou

filozofickou spekulací nebo náboenským
dogmatem èi pøeitkem, ale praktickou
ukázkou, jak zamìstnat své pøirozené vlastnosti a schopnosti ve slubì Bohu, a tak
dosáhnout skuteèné spokojenosti a duchovní seberealizace.
n

Více na internetových stránkách
http://www.harekrsna.cz
http://www.govinda.cz
http://www.krisnuvdvur.cz
Trilokátma dás (Antonín Valer, *1960) je èlenem hnutí
od roku 1990 a pùsobí v nìm jako mluvèí. Kromì jiného
usiluje o rozvoj mezináboenského dialogu v Èeské republice.

Rozhovor s Varnáramem, hospodáøem na Krinovì dvoøe
Jak dlouho na farmì pùsobí a co vechno jsi dìlal?
Poprvé jsem navtívil farmu v prosinci 1990 a v kvìtnu 1991 u jsem pøiel nastálo.
Od té doby jsem proel snad vechny sluby. Od úklidu, umývání nádobí, bourání
sutin, zednièení, uctívání Bostev a po práce v zemìdìlství. Kromì toho od roku
1997 zastávám vechny povinnosti chrámového prezidenta.
Mohl bys struènì charakterizovat farmu pøed tìmi estnácti lety a teï?
Pøedevím se zmìnila sociální struktura obyvatel farmy. Na zaèátku tady byl pouze
jeden manelský pár a jinak pøevládali svobodní brahmaèáríni. Dnes tady ijí ètyøi
manelské páry s dìtmi. Struènì vyjmenovat vechny zmìny snad ani nejde. Jenom
namátkou, celá budova bývalého statku prola mohutnou rekonstrukcí, vybudoval se
mlýn, stáje pro konì a krávy, èistièka odpadních vod a úroda z polí je nesrovnatelnì
vyí ne na zaèátku.
Co povauje za nejvìtí úspìch tohoto projektu?
Hlavnì to, e jsme pøes vechny potíe a pøekáky vytrvali v pùvodní mylence závislosti
na pùdì a ochranì krav a postupnì uzavøeli okruh od pìstování zemìdìlských plodin
a po jejich zpracování, spotøebu a prodej produktù.
Jaké jsou plány a pøání do budoucna?
Kromì sobìstaènosti v základních plodinách je mým pøáním, aby se farma stala vhodným
zázemím pro grihasty a modelem alternativního jednoduchého zpùsobu ivota v souladu
s pøírodou a s Bohem ve svém støedu pro dalí generace.
Pøipravil Trilokátma dás.
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Narozeniny ri Èaitanji na Krnovì dvoøe slavili nejen oddaní

DEN NA ROZEZPÍVANÉ
EKOFARMÌ
Martin Koøínek

Za hluboké pøedjarní noci roku 1486 mohli lidé sledovat podivuhodný nebeský úkaz - zatmìní
Mìsíce. A právì této noci se v Bengálsku inkarnoval nejvyí bùh Krna. Narodil se jako dítì
a po zasvìcení získal jméno rí Èaitanja. Zjevení, tedy narozeniny zakladatele, slaví oddaní
Krny svátkem Gaura Púrnimá. Letoní krnovské vánoce pøipadly na 3. bøezna a shodou
okolností právì toho dne bylo lze na noèní obloze spatøit neobvyklý jev - úplné zatmìní Mìsíce.
Vechny cesty vedou na farmu
dvacet metrù klouzal po podmáèené svaité CON (zkratka oficiálního názvu hnutí Hare
Na návtìvu Krnova dvora jsme vyrazili louce smìrem k nedalekému hvozdu. Krna) prodal.
ranním autobusem z Prahy. Jestlie letoní Z pøednáky o vegetariánství se tak rázem
Na Krnovì dvoøe nyní trvale ije dvacet
zima byla tou nejteplejí a nejpøívìtivìjí za mohla stát pìkná jatka. Krkolomný manévr a pìtadvacet lidí (ptali jsme se více oddamnoho uplynulých desetiletí, onu sychravou natìstí skonèil pár metrù od prvních stro- ných, sami se neshodnou), tento poèet zabøeznovou sobotu jako by si chtìla ve mù. Po nìkolika dalích metrech autokrosu hrnuje i tøi rodiny a ètyøi dìti.
vynahradit. V Chotýanech - obci leící asi potkaly oktávii obutou nalehko jen v letních
Pøiblinì tøicet hektarù polností, z nich
deset kilometrù za Beneovem smìrem na pneumatikách dalí komplikace - zabøedla vìtinu mají v ekonomickém pronájmu na
Vlaim - nás pøivítal vítr a mrznoucí dé. do bahna, z nìho se vlastními koòskými symbolických sto let od obce Chotýany,
Na farmu by to mìly být asi dva kilometry, silami nebyla schopna vyhrabat. Redaktoøi obhospodaøuje asi pìtice z usedlíkù ze
na cestu jsme se chtìli optat v restauraci, Dingiru byli jedinými, kdo mohli pomoci statku na plný úvazek. V letní sezónì
ale personál, k naemu pøekvapení, o místní a tlaèit Na ekologickou farmu tak dorazili pøiloí ruku k dílu i ostatní. Na 70-80%
atrakci skoro nic nevìdìl. Nechali jsme nahozeni hlínou, jakoby právì pracovali procentech pozemkù pìstují pøedevím
se tedy nasmìrovat do nedaleké vesnice u hrnèíøského kruhu.
obilniny, dále pak brambory a zeleninu.
Mìsteèko, od tamní eleznièní stanice by
Louky kolem dvora spásají ètyøi voli a devìt
to, dle oficiálního webu (www.krsnuvdvur. Farma a áram
krav. První jmenovaní bývají k práci zacz), ke statku mìlo být, co by kamenem do- Na samotì poblí Mìsteèka hospodaøí pøaeni do jóginských povozù, druhé odhodil. V Mìsteèku nebylo iváèka, vichni bhaktijógini z hnutí Hare Krna ji od roku daným poskytují mléko. Ekologická farma
jetì spali nebo byli za pecí, vyplhali jsme 1990. Tehdejímu restituentovi, jen ne- produkuje nejen potraviny pro své stálé
se tedy k dráze na svahu nad obcí a doufali, movitost pøebral ve znaènì zuboeném sta- obyvatele: mouku mletou pøírodním kae uvidíme zastávku, jene nádraí nikde
vu, se zamlouvala spolupráce na ekologic- menem polnohospodáøi prodávají do tøí
Ve nakonec zaøídil sám Krna, na na- kém projektu. Nakonec statek obèanskému praských Hare Krna restaurací Góvinda
rozeniny jeho inkarnace Èaitanji se sjídìli neziskovému náboenskému sdruení ISK- a do chrámu hnutí na Zlièínì, pøi dobré úrosympatizanti z celé republiky. Ukázalo se,
e vechny cesty vedou na farmu - nae
dilema, zda jít po trati doprava, èi doleva,
vyøeil øidiè pøijídìjícího auta. Míøil rovnì
na slavnost, jeliko vak byl také cizincem
(pøijel a ze Znojma), neznal cestu ani on,
mìl vak kontakt. Po nìkolika telefonátech,
s typickým úvodním oslovením Hare Krna, pøijelo auto ze statku, aby nás navigovalo.
Byli jsme pøizváni do krnovské
oktávie, kterou øídil asi pìtadvacetiletý oddaný. Na první pohled nás zaujala výzdoba
vozu - palubní deska polepená obrázky
posvátných krav. Ná ofér se pøíli nevìnoval øízení a hned se rozafnì rozpovídal
o hnutí Hare Krna. Brzy se ukázalo, jak
mùe být misie nebezpeèná. Oddaný nepøizpùsobil rychlost jízdy stavu polní cesty
Krnùv dvùr.
Fotografie Vojtìch Tutr.
a ná vùz v nekontrolovatelném smyku asi
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dostnou oslavu boha
opakovanou 1 728
krát dennì). Jóginùm
jde o rozvinutí èistého duchovního vìdomí. Nejsme toto
tìlo, ale èistá due
spojená s bohem.
Hmota je iluzorní,
líèí Priya-kírti dás. Na
dotaz, zda hmota tedy skuteènì neexistuje, je jen zdáním majou, jak tvrdí hinduistická tradice, odpovídá sice kladnì,
pak ale doplòuje:
K oslavám svátku patøí divadlo.
Fotografie Vojtìch Tutr.
Hmota je reálná, je
dì se dostane i na bioobchody ve Vlaimi, to materiální energie a má jen doèasný
Beneovì a v Praze. Farma ovem ani tak charakter. Jen vypadá jako nezávislá na
není sobìstaèná a zbylí obyvatelé dvora bohu. Je chybou øíkat jsem toto tìlo,
proto dojídìjí do civilních zamìstnání.
správnì je mám toto tìlo. Vnitønì jsme
vìèní, kvalitativnì jsme stejní s bohem,
Letem krnovským svìtem
rozdíl je jen v kvantitì. Bùh je oceán, my
Zabláceni vystupujeme z auta na zatravnì- jsme jen kapky. Naím úkolem je tedy usponém rozlehlém dvoøe usedlosti. Nejprve kojit Krnu, tak budu automaticky spokojen
obhlííme terén. Hospodáøské budovy jsou i já, dokonèuje Priya-kírti dás filosofickonavzdory estnácti letùm práce stále jetì náboenský exkurs.
dosti zanedbané, zato hlavní dvoupatrový
Pak vyjmenovává základní regulativy
obytný dùm je pìknì opraven.
pro ivot oddaných: ádné maso, ryby ani
Vstupujeme, hned v pøedsíni neunik- vajíèka, ádná intoxikace - drogy, kafe, alneme pozornosti, a do pìti minut je o ne- kohol, ádný hazard, ádný mimomanelský
ohláené pány novináøe z Prahy posta- sex. Je vidìt, e pravidla opakuje u po
ráno. Komunikací s veøejností povìøený ix-kráte, takto rychle pøeøíkaná pak jaoddaný Priya-kírti dás, nás zavede do malé koby ztrácejí obsah i vìrohodnost.
útulné úøadovny a vìnuje nám asi hodinu
Místo abychom se ptali na podrobnosti
èasu. Civilní jméno tohoto tøiatøicetiletého ivota na farmì, naráíme na obvyklou
jógina, odìného v typické bílé dhotí, je Pavel spornou otázku výprav na Mìsíc. Kdy
Vojkovský, inenýr, jak doplní. Krnu vy- Amerièané poprvé dobyli naeho souputznává ji od poèátku 90. let minulého století. níka, Prabhupáda se nechtìl dívat, drel se
Pochází z køesanské rodiny, ale k víøe nebyl védského pojetí, e Mìsíc je obydlen, a pronijak cílevìdomì veden. Otázky po smyslu to se mu pohled na pusté krátery jevil jako
ivota jej tak zaskoèily a na støední kole. podvod. Priya-kírti dás soudí podobnì jako
Èetl Moodyho knihy, napøíklad ivot pøed jeho uèitel, vypoèítává argumenty proti vesivotem, zabýval se reinkarnací, naopak mírné misi a odvolává se na autoritu svatých
èetba bible jej neuspokojovala. Pak se mu Písem: Védy nemají materiální pùvod, jedo rukou dostalo Vìdecké poznání due jich autorem je bùh. V pátém zpìvu je
- pojednání od zakladatele ISKCONu Prab- detailnì popsán ivot na jiných planetách.
hupády - a o smìøování jeho dalího ivota ivé bytosti jsou vude, tøeba i v ohni.
bylo rozhodnuto.
Jetì krátce narazíme na petici, která
Ná rozhovor rychle plyne po tématech. roku 2000 kritizovala pomìry v èeském
Priya-kírti ve struènosti charakterizuje filo- ISKCONu a na èas hnutí zneklidnila. Je
sofii svého hnutí. První a hlavní zásadou je vidìt, e se Priya-kírti dásovi o této kapitole
dennodenní zpívání mahamantry (estnáct- pøíli nechce mluvit. Dle naeho názoru
krát uchopit do ruky rùenec zvaný mala ponìkud bagatelizuje, kdy tvrdí: Pokud
a pøi kadé z jeho stoosmi kulièek pronést vím, ti, kteøí tehdy odeli, pøestali zpívat
známé: Hare Krna, Hare Krna, Krna mahamantru, jinak øeèeno tedy odpadli.
Krna, Hare Hare, Hare Ráma, Hare Ráma, Èas bìí a Priya-kírti dás musí o patro vý,
Ráma Ráma, Hare Hare. Jde vlastnì o ra- má pøednáku o oslavenci Èaitanjovi.



Oslava v chrámové místnosti
Hlavní program oslavy 521. narozenin ri
Èaitanji probíhá v prvním patøe v chrámové
místnosti s Krnovým oltáøem. Není tu
k hnutí, jizba je zcela obsazena asi padesáti
na podlaze sedícími posluchaèi. Vìtina
z pøítomných jsou oddaní odìní v indických
atech - holohlaví mui v bílém, eny v pestrobarevném, s dlouhými vlasy upravenými
do copu.
Priya-kírti dásova zajímavá historickocestovatelská pøednáka o Èaitanjovi je
doplnìna promítáním fotografií a videosekvencí na zeï, mezi malby s výjevy z Krnova ivota. Pohled na promítané obrazy
zobrazující tanèícího Èaitanju a jeho oddané, i na video, které ukazuje podobné
køepèení dnes, nás inspiruje k neodbytnému
pocitu: oddaní jsou vlastnì astní blázni,
kteøí zpívají a tanèí pro Krnu.
O pøestávce rozezní chrámovou místnost v sanskrtu zpívané písnì. Nasládlá,
nìkdy a tìká vùnì zápalných tyèinek,
èasto monotónní, stále se opakující popìvky
a samozøejmì mahamantra na sto melodických zpùsobù, to ve za doprovodu rùzných
exotických nástrojù, hlasitého pøedzpìvování do reproduktorù a pøedevím rychlého
rytmického bubnování Atmosféra proitá
na vlastní kùi a pohled do tváøí kolem nás
pøivádí k rozíøení dojmu z minulého odstavce: nìkteøí jógini bìhem kolovrátkového
zpìvu pravdìpodobnì dobrovolnì zaplouvají do lehkém transu podobnému opojení.
Na programu je dìtská divadelní hra,
líèící jednu z Krnových milostných avantýr
z dob, kdy tento modrý bùh pobýval na Zemi. Pøedstavení nijak nevyboèuje z úrovnì
kolní besídky, oddaní se baví výkony svých
ratolestí. Nejvìtí úspìch ovem sklidí nechtìný okamik: zatím jetì neastnì zamilovaná enská osùbka volá marnì svého
miláèka Krnu, jene lkaní není tak marné
jak by se mohlo zdát, ze zákulisní jizby
vychází dìjem zjevnì zcela nezasaený starí
jógin a ponìkud nechápe dùvod hlasitého
smíchu.
Denní øád oddaných
Na dnení svátek se na Krnùv dvùr sjelo
asi ètyøicet návtìvníkù, pamìtníci tvrdí, e
v letech porevoluèních, kdy byl hlad po
duchovnu, Gaura Púrnimá oslavovalo pøes
pìt stovek hostù. Jak ale vypadá obyèejný
den na farmì? Denní øád se èásteènì mìní
dle roèního období, má mnoho spoleèného
s kláterním ivotem. Oddaní se budí asi
ð Dokonèení vpravo dole v rámeèku.
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Rozhovory s Krnovými oddanými mimo ISKCON

O DÙLEITOSTI
GURUA
Martin Fárek

Dva následující rozhovory pøibliují svìt oddaných, kteøí se
rozhodli vìnovat se duchovnímu ivotu mimo hnutí Hare Krna,
tedy Mezinárodní spoleènost pro vìdomí Krny (ISKCON).
Miroslava D. je studentkou husitské
teologie v kombinaci s religionistikou na
Husitské teologické fakultì Univerzity
Karlovy v Praze.
Jak ses dostala k oddanosti ke Krnovi?
U od dìtství jsem si kladla otázky: co je
po smrti, nebo co se stane s èlovìkem, kdy
zemøe? Narodí se znovu, nebo skuteènì
pøijde do nebe? Nìjak mi nedávala smysl
køesanská pøedstava, e kdy zemøe dítì,
tak tím, e je bez høíchu, automaticky pøijde
do nebe. Ale jaká byla vlastnì zásluha toho
èlovíèka, e se dostal do nebe? To mi vrtalo
hlavou, kdy mi bylo jedenáct nebo dvanáct.
Pozdìji se tátovi zalíbil na stánku èasopis
Návrat k Bohu, a kdy jsem se do nìj zaèetla, øíkala jsem si, e to je to, co jsem hledala. A to mì vlastnì inspirovalo k dalímu

hledání a ke studiu podobných materiálù.
V okolí nebo uvnitø hnutí Hare Krna jsem
se pak pohybovala sedm nebo osm let. Ale
pøipadalo mi to, e v nìm záleí na jiných
vìcech ne na osobních duchovních zájmech
èlovìka. Tøeba zasvìcení je skuteènì spí
záleitostí autorit chrámu, a ne èlovìka samotného. Ta monost byla prostì zhorená,
zejména pro lidi, kteøí ijí mimo chrám.
Monost dosaení urèitého postupu - najít
si duchovního mistra a dostat zasvìcení. Pro
toho, kdo se skuteènì zajímá o bhaktijógu,
je to zásadní záleitost. A jestlie èlovìk
po esti nebo sedmi letech poøád jetì nemá
ani gurua, je to velmi sloitá situace. Øíkala
jsem si: s kým to budu konzultovat, kdy
budu mít nìjaký duchovní problém? Proto
jsem asi od roku 1998 zaèala hledat, jak dál.
z farmy hovoøí jetì o dalí tisícovce pøíznivcù neaktivních.

hodinu a pùl pøed svítáním, v tu dobu je
toti prý vysoká kvalita dobra, vhodná
k poznání transendence. Obøadnì se
oèiují vodou, zpívají specifické mantry.
Zpravidla mezi sedmou a osmou probíhají
pøednáky, pøedèítá se z Bhagavadgíty,
poté je èas na snídani. Hodinu a dvì vìnují
jógini pøezpívání výe zmínìného penza
mahamantry (v Indii prý této èinnosti
vìnují i deset hodin). Program pøes den je
velmi rozlièný podle zamìstnání jednotlivce. Spoleèné veèerní modlitby bývají od
sedmi, spát se chodí kolem deváté nebo
desáté.
Komunitní ivot v èeských zemích
praktikuje celkem asi stovka bhaktijóginù,
mimo farmu je to v praském chrámu na
Zlièínì, v Brnì, a v malých skupinkách
u Prostìjova, na Ostravsku a Klatovsku.
Mimo spoleèenství krnovskou praxi aktivnì ijí asi tøi stovky oddaných. Jógini

Vìda a védy
Na druhé kolo rozhovorù se nám sám nabízí jeden z nejstarích oddaných, tøiapadesátiletý Jaromír Nìmec. ije s rodinou mimo
komunitu, jeho øádové jméno je Daja
Gurudéva. Bìhem komunistické totality il
v zahranièí a Krnovi byl zasvìcen samotným Prabhupádou ve Francii. Podle jeho
zkueností má ISKCON velmi dobré jméno
u Indù ijících v cizinì. Mnozí hindové
nepatøící k hnutí navtìvují prý s oblibou
bohosluby v krnovských chrámech. Oceòují øemeslnicky propracované rituály
bhaktijóginù.
Jestlie z Priya-kírti dáse byla zprvu cítit
obava, co e zas ti novináøi provedou,
Daja Gurudéva pùsobí uvolnìnìji a i jeho
názory znìjí pro ucho moderního èlovìka
pøijatelnìji, a to pøesto, e neopoutí krnovskou ortodoxii. Chválí indickou liberální
mentalitu: Pokud nikomu neubliuje, dìlej
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Mùe nám povìdìt víc o svém uèiteli?
Nárájana Maháráda se narodil v roce 1921
a v roce 1947 se poprvé setkal se svým du-

Jakou monost má na mysli?

Dokonèení èlánku
z pøedchozích stran.

ð

Dozvìdìla jsem se, e existují i jiné vainavské organizace, a také, e i spolubratøi
slavného zakladatele ISKCONu Prabhupády zasvìcují áky i na Západì. V roce 1999
jsem bìhem prázdnin jetì s jednou kamarádkou odjela do Holandska a setkala jsem
se s Bhaktivédántou Nárájanem Mahárádem. Jeho osobnost mì oslovila tím, e je
velice otevøený - není pro nìj dùleitá instituce a skuteènì mu záleí na osobním pøístupu. Podle nìj by kadý mìl opravdu vìdìt, proè chce gurua, proè chce zasvìcení,
a toto vìdomí by v tom èlovìku skuteènì
mìlo uzrát.

Bhaktivédánta Nárájan Mahárád.
Foto: http://www.purebhakti.com.

si, co chce. Tvrdí, e Indové nedokáí
pochybovat o vìcech své víry. Tuto mentalitu jim prý západní lidé zasaení karteziánským mylením mohou závidìt. Ani
Prabhupáda o védách nepochyboval, proto
jeho skepse k astronautùm. Sám Daja
Gurudéva pøiznává, e si s rozporem véd
a vìdy neví úplnì rady. Nesnaí se ale védy
vìdecky vysvìtlit a poukazuje na to, e
neempirické nazírání má starí tradici ne
samotný empirismus.
Daja Gurudéva u musí pøednáet
a nás èeká cesta domù (zamekáme tak
bohuel transcendentální hostinu, kterou
po celodenním pùstu vrcholí oslava svátku
Gaura Púrnimá).
Vlaková zastávka skuteènì leí hned
ve stráni naproti farmì. Lokálka míøí do
Beneova a z pastviny nám nashledanou
dává krnovské hovìzí stádo v èele s majestátním maïarským býkem.
n

Martin Koøínek (*1971) je publicista.
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chovním mistrem Bhakti Pradòána Kéavou Mahárádem. V roce 1952 od nìj obdrel sannjás, to znamená, e od té doby
ije ve stavu odøíkání.
S ním mohu být skuteènì v osobním
kontaktu. Kdy pøijedu na místo, kde právì
pobývá, není problém si s ním promluvit bez
zbyteèných formalit. To je myslím velmi
dùleité. Jeho uèení mi pomohlo, protoe
mi umonilo i jiný pohled na vìc. Dozvìdìla
jsem se spoustu vìcí, které bohuel tady
nebyly ani publikovány.
V èem je rozdíl? O èem hovoøí Nárájana
Maháráda a guruové ISKCONu ne?
Urèitì o klasickém ezoterním díle, na nìm
Èaitanja Maháprabhu lpìl. Mùj uèitel rozebírá témata, o nich se v ISKCONu nemluvilo, protoe prý jsou pøíli ezoterní.
Svého uèitele se mùu zeptat i na velmi
interní duchovní záleitosti. Odpovìdi jsou
tradovány linií uèitelù a ákù, podle uèení
Rúpy a Sanátany Gósváminù (Èaitanjových
pøedních ákù), v náladì odpovídající mystickému jádru jejich uèení.
Dále mì velmi oslovilo, e mám urèitým
zpùsobem volnou ruku, e mùu praktikovat doma. Nejsem odkázána jen na chrám mohla jsem si zbudovat chrám doma.
Odnesla sis nìco z ISKCONu, co je pro
tebe dùleité?
Urèitì, není moné ISKCON jenom negaAnasúja déví dásí a Mádhavéndra dása
jsou manelé. Anasúja pracuje v mìstské
galerii ve Vysokém Mýtì, její mu v grafickém studiu. Mádhavéndra navíc nìkdy
dìlá osobního asistenta kamarádovi na
vozíèku. V souèasné dobì ijí ve vsi
Libecina nedaleko Vysokého Mýta.
Prosím, abyste se nejprve ètenáøùm krátce pøedstavili.
A: Jmenuji se Anasúja déví dásí, to je duchovní jméno, které jsem dostala od svého
uèitele. Je mi 33 let a vìdomí
Krny se vìnuji asi deset rokù.
M: Svým duchovním jménem
jsem Mádhavéndra dása, toto
jméno jsem dostal pøi zasvìcení do zpívání svatých jmen
- Hare Krna mahámantry od
svého uèitele. Mùu na sebe
prozradit, e celý svùj ivot
stojím spí v pozadí veho, co
se dìje. Nesnail jsem se nikdy
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tivizovat. Pamatuji jetì zaèátky v 90. letech, kdy atmosféra byla spontánnìjí.
Spontaneita se trochu vytratila a nastoupila
spíe organizace a hierarchie. I kdy jsem
se s ISKCONem rozela, poøád si samozøejmì váím jeho zakladatele, který byl ostatnì
blízkým pøítelem Nárájana Maháráde.
Myslím si, e hnutí má stále svùj potenciál,
ale jsem dnes u nìkde jinde a hledám nìco
jiného. Urèitì je tam spousta úasných lidí.
Ale jak øíkám, pro kadého je nìco jiného.
Jak èasto vídá Nárájana Maháráde?
Asi tak jednou za dva roky, co je dáno také
tím, e nejblií centrum organizace Nárájana Maháráde je ve Vídni. Tam on jednou
za èas pøilétá. Pro áka je velmi dùleité se
setkat s ním i s ostatními vainavy.
Setkává se tady se svými pøáteli, kteøí
jsou také áky Nárájána Mahárade?
Pravidelnì se scházíme u pøíleitosti vìtích
oslav, jako jsou Gaura Púrnimá nebo Danmátamí, tedy v den pøíchodu rí Èaitanji
Maháprabhua a pøíchodu rí Krny. Bìhem
roku se také samozøejmì setkáváme, kdy
je problém, který je nutno prokonzultovat.
Je moné se dostat k literatuøe nebo
k pøednákám Nárájana Maháráde?
Dnes je díky Bohu monost stáhnout si
vlastnì cokoliv z internetu. Pøednáky Nárájána Maháráde jsou dostupné tøeba z advynikat, nemìl jsem na to dostatek inteligence. To ovlivòovalo celý mùj ivot a dovedlo
mì tam, kde jsem dnes.
Jak jste se dostali na cestu
oddanosti Krnovi?
A: V dobì po ukonèení støední koly jsem mìla vnitøní rozpoloení takové, e jsem se
nìjak nechtìla zaøadit do bìného ivota, jeho náplní a cílem je chození
do práce, zaloení rodiny a podobnì. Hledala jsem nìco víc, nìjaký
vyí cíl, v podstatì jsem hledala sama sebe. Èetla jsem
mnoho knih, ila alternativním ivotem; také jsem vyzkouela psychedelické látky,
díky nim jsem mìla mimosmyslové záitky. Ty byly natolik intenzivní, e jsem se zamìøila na hledání skuteèné
pravdy o dui, o vesmíru,

resy www.purebhakti.com. Pro titìnou
literaturu si musíme dojet do Vídnì. Tady
v Èechách nemáme stálé centrum, kde
bychom mìli nabídku knih.
Uvaujete, e byste centrum zaloili?
Vìtinou studujeme nebo nejsme moc pøi
penìzích, take zaloit centrum je tìké.
Co bys, Mirko, jetì chtìla øíci o Nárájanovi Mahárádovi a o svém duchovním
ivotì pod jeho vedením?
Bylo by to na dlouhé povídání, kdybych
mìla popsat celý vývoj, kterým jsem prola.
Ale nìkteré vìci jsou mi dnes jasnìjí.
Napøíklad teï skuteènì chápu význam duchovního vedení. Vnímám také rozdíl mezi
chápáním sádhany* v ISKCONu a u následovníkù Nárájany Maháráde. V ISKCONu
je sádhána spí lpìním na ètyøech regulativních principech (ádný nedovolený sex,
ádný hazard, nejezení masa, ádné omamné
látky) a k tomu denní meditace na rùenci.
To je samozøejmì dùleité, ale mezi áky
Nárájana Maháráde je to pøedevím vìc
zamylení se nad sebou. Nejde jen o to oddrmolit kadý den estnáct kol na rùenci.
Staèí i ménì, tøeba ètyøi kola, ale skuteènì
upøímnì a se soustøedìním. Sádhanu u nevnímám jako nìco, co musím, ale jako formu, ke které si sama nacházím vztah. n
* sádhana - denní duchovní disciplína.

o Bohu. Vìdìla jsem, e tyto
vìci jsou podrobnì vysvìtleny v ezoterických knihách
z Indie. Pokouela jsem se
praktikovat i buddhistické
meditace, ale poøád to pro
mne bylo jen hledání... Pak
se mi vak dostaly do rukou
knihy o vìdomí Krny, konkrétnì Bhagavad-gítá od ríly rídhara Maháráde,
a knihy od ríly A. È. Bhaktivédánty
Svámina Prabhupády. Tam byla zcela odliná koncepce, ne jakou nabízely ezoterické knihy. Byla to konkrétní, velice teistická a osobní filosofie, kde Bùh nebyl jen
jakési svìtlo nebo duch. Bylo tam øeèeno,
e se jmenuje Krna, a e s Ním lze prostøednictvím oddanosti navázat vztah.
Zajímavé je, e jakmile jsme spoleènì
s manelem pøijali Krnu jako Nejvyí Boskou Osobu, zaèaly se dít vìci. Získali jsme
kontakt na oddané z ISKCONu, dost snadno jsme se stali vegetariány a vzdali se vech
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toxických látek a jiných patných návykù.
Mohli jsme vnímat, e to spojení s Krnou
je ivé, e si nás viml a pomohl nám zmìnit
nae ivoty. To ivé spojení vnímám poøád,
v rùzných ivotních situacích, a to se mi na
praktikování vìdomí Krny nejvíc líbí. Kdy
jsme se spojili s oddanými z ISKCONu,
zaèali jsme podle jejich instrukcí øádnì
praktikovat a zhruba po dvou letech jsme
získali kontakt na rí Èaitanja Sárasvat
Math. Nakonec jsme se rozhodli pøijmout
zasvìcení od naeho souèasného duchovního uèitele, ríly Góvindy Maháráde.
M: Øekl bych, e hlavní byla touha èi zvìdavost poznat nìco víc, ne nám nabízel
svìt. To, co lze poznat naimi smysly, jsme
u mìli snad probádáno, a chtìli jsme
vìdìt, co za tím vím je. Nikdy jsme nebyli
pøesvìdèeni, e toto je vechno, co existuje.
Zkoueli jsme rùzné zpùsoby: skrze drogy,
skrze manelství a jiné vìci, a jsme dospìli
k názoru, e za vím musí být pøítomná
láska. Pak jsme zaèali èíst duchovní literaturu a dospìli jsme k procesùm, jako byla
meditace a dòána. A jsme dostali do rukou
kníky Prabhupády a tam to vechno zaèalo.
Mohli byste pøedstavit svého nynìjího
duchovního uèitelele?
A: ríla Bhakti Sundar Góvinda Dév-gósvámí Maháráda je prezidentem-áèárjou rí
Èaitanja Sárasvat Mathu, svatého chrámu
v Navadvípu v Indii, a celé mise s mezinárodními poboèkami. Je ákem a nástupcem
Jeho Boské Milosti ríly Bhakti Rakak
rídhara Dév-gósvámina Maháráde,
zakladatele rí Èaitanja Sárasvat Mathu,
který ho vybral za pokraèovatele své mise.
Ná duchovní uèitel se narodil v roce
1929 ve vesnici Bamunpara v Západním
Bengálsku. Ve svých osmnácti letech se pøipojil ke svému duchovnímu uèiteli, jemu
vìrnì slouí a dodnes. Je pøedstavitelem
a uèitelem lásky k Bohu podle Gaudíja-vainavské tradice. Napsal mnoho devocionálních dìl, které byly pøeloeny i do angliètiny
a nìkteré jeho pøednáky i do èetiny.
Pravidelnì cestuje po celém svìtì, aby poskytl útoèitì vem, kdo touí po duchovním ivotì. Navzdory svému pokroèilému
vìku je neustále aktivní ve své misi a milostivì dává svou spoleènost svým oddaným
i poutníkùm, kteøí za ním pøicházejí.
Co vás na nìm zaujalo a proè jste si
vybrali právì jeho?
A: Osobnost duchovního uèitele neboli
gurua má mnoho aspektù. To, co mì na nìm
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zaujalo, je jeho milostivá a laskavá povaha.
Je velice pøístupný a jeho shovívavost mi
dává nadìji, e setrvám v procesu praktikování vìdomí Krny, co mùe být pro
zaèáteèníka v tomto prostøedí západní
kultury dost obtíné. Ná uèitel nehledí na
vnìjí nedokonalosti, ale oceòuje hlavnì nai
upøímnost a snahu. Sám svým vlastním pøíkladem nás uèí pokoøe, toleranci a vzdávání
úcty druhým. Jeho osobnost tím pøímo
vyzaøuje. Existuje jedna modlitba, kterou se
oddaný modlí k Pánu: Z hlediska spravedlnosti nemám ádnou nadìji. Své tìstí
mohu hledat jen v milosti, kde nejsou mìøítka dobra èi zla, zásluh nebo provinìní.
Kdy analyzuji a studuji vlastní srdce,
zjiuji, e neznám své vlastní já. Jsem tak
bezmocný a ubohý, e neznám dokonce ani
sám sebe. Jak bych pak mohl vkroèit do
oblasti, kde mi bude nìco udìleno a po
zváení mých zásluh a provinìní? Nechci
to, nechci ádné rozhodnutí, jen je
zaloeno na posuzování... Chtìla jsem tím
øíct, e se necítím kvalifikována øádnì
praktikovat vìdomí Krny a závisím jen na
milosti shora. Myslím, e o tom je hnutí rí
Èaitanji Maháprabhua, a právì tato milost
a náklonnost naeho duchovního uèitele mì
pøitáhla a pøitahuje.

Jeho Boská Milost ríla Bhakti Sundar
Góvinda Dév-Gósvámí Maháráda.

V èem je pro vás vztah s vaím uèitelem
dùleitý?
A: Pro mne je duchovní uèitel pøedstavitelem Boha. Jak si èlovìk mùe pøedstavit
Boha samotného? I kdy se o nìm v písmech
hodnì píe, ale to pøímé spojení s Bohem je
z mého souèasného postavení velice tìké.
A tak pro mne je duchovní uèitel urèitým
zosobnìním nìèeho boského. Je to jako
kdy chce èlovìk zkoumat slunce, musí je
zkoumat zdálky, protoe zblízka by se spálil.
A Krna je nìco jako slunce, které nemùeme zkoumat zblízka, a duchovní uèitel je
tak pro nás pøístupnou formou, jak skrze
nìj, jeho vlastnosti a osobu, bychom mohli
pochopit nìco o Bohu. Proto je v duchovním ivotì uèitel velmi dùleitý: abychom
ke Krnovi pøistoupili správným zpùsobem.

M: Nejprve jsem slouil v organizaci
ISKCON, ale pozdìji jsem ji musel z osobních dùvodù opusit. A pak jsem se octl
sám a hledal jsem, jak pokraèovat. Vìdìl
jsem o jisté sleènì, Malátí, která mìla kontakt na oddané z jiné skupiny, ne byl
ISKCON. Svému souèasnému uèiteli jsem
M: Øeknu k tomu jednu dùleitou vìc, která
napsal a on mi poslal pìkný dopis. Nejlepí
je charakteristická pro kadý vztah: jde
na nìm bylo, e na konci napsal: s láskou,
o komunikaci mezi srdci. Nejedná se o vztah
vá Góvinda Svámí. To mì ohromilo, do té
doby jsem takto uèitele neznal; guru byl
ð Dokonèení rozhovoru
nìkdo nedotknutelný, nedostupný, nìkdo,
na 3. stranì obálky.
ke komu se citovì nedalo
pøiblíit.
Pozdìji jsem byl pozván do Londýna a po pøíjezdu jsem byl pøekvapený
pøijetím v tamním chrámu.
Komunikace mezi oddanými byla velmi osobní.
A pak dorazil gurudéva.
Kdy jsem ho vidìl poprvé,
to byl záitek na celý ivot.
Bylo to, jako kdy slunce
vychází zpoza horizontu.
Bylo v nìm nìco krásného,
a já u jsem vìdìl, e tady
mé hledání konèí, e to je
rí Èaitanja Sárasvat Math, hlavní chrám v Navadvípu,
v Indii.
má rodina a jsem tu doma.
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Hnutí za obrodu ISKCONu vyzývá souèasné vedení organizace

KDO NÁSLEDUJE
PRABHUPÁDU?
Martin Fárek / Václav Dvoøák

Hnutí za obrodu ISKCONu (ISKCON Revival Movement, IRM)
je známé také jako hnutí rtvik. Sanskrtský pojem oznaèuje
obecnì obìtníka, v nìkterých tradicích pak èlovìka, který
provádí rituály v zastoupení svého uèitele. Podle druhého významu je oznaèováno reformní hnutí, které pùvodnì nepovaovalo ádného z ákù zakladatele ISKCONu za dostateènì
kvalifikovaného na roli duchovního uèitele. Podle hnutí rtvik
zùstává skuteèným uèitelem vech dalích generací Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda a jeho áci zasvìcují do èaitanjovské linie v jeho zastoupení.
Poèátky takového pojetí se odvíjejí od
negativní zkuenosti s øadou lidí, kteøí se
ujali role duchovních uèitelù a vùdcù organizace po smrti zakladatele. Dalí Bhaktivédántovi áci tehdy zaèali hledat v korespondenci a nahraných rozhovorech, zda
starý uèitel skuteènì jmenoval svých jedenáct pokraèovatelù v tom duchu, jak to tito
prezentovali celé organizaci. Mezi prvními
propagátory uèení rtvik byli Karnámrta
dása a Rúpa-vilása dása, kteøí pro své pojetí
nali argumenty i v historii èaitanjovské
tradice. Kritické skupinky se postupnì spojily do organizovanìjího hnutí, které v roce
1996 pøedloilo své pojetí GBC (øídící radì
ISKCONu). Návrh pøijat nebyl, ale hnutí
rtvikù získává dalí stoupence z øad bývalých i souèasných èlenù organizace.*
Krnakant dása, jedna z vùdèích postav
reformního hnutí, vydal knihu Poslední
pokyn. V ní pøedkládá nìkolik argumentù
pro trvání doslovné platnosti dopisu zakladatele ISKCONu z èervence 1977. V nìm
se hovoøí o zástupcích, kteøí v té dobì zasvìcovali Prabhupádovým jménem. Krnakant rovnì kritizuje interpretaci tzv. jmenovacích páskù pøedkládanou vedením
ISKCONu. Nahrávky obsahují rozhovor
Bhaktivédánty Svámina s nìkolika jeho
vedoucími áky z kvìtna 1977, týkající se
právì postavení jeho nástupcù. Krnakant
mimo jiné poukazuje na rùzné verze onoho
rozhovoru, které byly v prùbìhu èasu vydány. Selhání øady uèitelù - nástupcù pøipisuje
pøedevím tomu, e údajný poslední pokyn z èervence 1977 nenásledovali, a tak
se protivili vùli svého uèitele.
* Více viz na http://www.iskconirm.com
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Následuje pøíbìh bhakty Václava Dvoøáka, který k rtvikùm nael cestu v ÈR.
Jedná se o mírnì upravenou verzi èlánku
publikovaného v èasopise Hnutí za obrodu
n
ISKCONu v prosinci 2006.
Martin Fárek

Poprvé jsem potkal oddané Krny v roce
1990 na zakládajícím sjezdu èeské vegetariánské spoleènosti. Komunistický reim
skonèil, já jsem studoval na støední kole
a aktivnì jsem se zajímal o ve, co se týkalo
vegetariánství, ekologie a duchovna. Koupil
jsem si tehdy malou kuchaøku a rí Iopaniadu od ríly Prabhupády.
Oddané jsem pak zaèal obèas navtìvovat na farmì Krnùv Dvùr, která je blízko
mé rodné vesnice. Rodièe mìli hospodáøství, take jsem se odmala staral o krávy
a pomáhal jim i na poli. Tehdy zaèali obchodovat s nábytkem a postupnì vybudovali
velkou firmu. Zpoèátku jsem jim pomáhal,
ale uspìchaný ivot v honbì za ziskem mne
neuspokojoval a hledal jsem nìco jiného.
ivot oddaných se mi velmi líbil.
A v knihách ríly Prabhupády jsem nael
nadìji, e mohu i po oputìní tohoto tìla
dál ít, a navíc v duchovním svìtì, kde jsou
krávy a pøátelé a vesnický ivot, který mám
velmi rád. V té dobì chtìl nastoupit na civilní slubu. Od oddaných jsem vìdìl, e se
civilní sluba mùe vykonávat na Krnovì
dvoøe. Vedoucí farmy Turíju dás ale namítl,
e tato monost je pouze pro oddané. Pøesvìdèil jsem ho, e u jsem v podstatì oddaný, a po vyøízení vech formalit jsem
v bøeznu 1993 s nadením nastoupil na est
mìsícù civilní slubu na farmì.

Jedno z èísel èasopisu IRM. Èeská verze tohoto èasopisu s názvem Zpìt
k Prabhupádovi vyla poprvé loni.

V prùbìhu této doby jsem si tak oblíbil
spoleènost oddaných a pøirozený vesnický
ivot, který jsem znal ji z dìtství, e jsem
se rozhodl na farmì zùstat, a proil jsem
zde dalí tøi astné roky. Bìhem mìsíce
jsem zaèal recitovat 16 kol Hare Krna
mahámantry a postupnì jsem si zcela osvojil
ivot oddaných. Na farmì jsme si ili sami
pro sebe, pìstovali jsme si jídlo, starali se
o krávy a jiná centra ISKCONu nìkteré
z nás pøíli nezajímala. Neznali jsme ani
rezoluce GBC (zákony ISKCONu) a ani nás
nezajímaly.
Zpoèátku jsem se hlavnì staral o krávy.
Také proto, e jsem dvì krávy - Sarasvatí
a Sítu - získal od rodièù (pùvodnì je chtìli
dát na jatka). A také proto, e jsem se jako
jeden z mála umìl o krávy starat a dojit. Uèil
jsem krávy tahat vùz, chodil jsem s nimi do
lesa tahat stromy, pracoval na poli. Bylo
úasné dapovat (recitovat mantru) s odpoèívajícím stádem na pastvinì, sedìt na
zemi a opírat se o záda pøevykující krávy.
Nebo vidìt Sarasvatí, jak pøichází z pastviny
sama v èase dojení. Byly to astné dny.
Pozdìji jsem také vaøil pro nae bostva
rí ri Gaura Nitáje, staral se o zpodobnìní
ríly Prabhupády a provázel hosty, kteøí se
pøijídìli na farmu podívat. V té dobì byla
farma velice známá, pøijídìli i novináøi
a televize. Na farmu pøijídìlo hodnì hostù,
nìkterou nedìli v létì i 150. Odpovídal jsem
na jejich dotazy o sobìstaèném zemìdìlství
a také o naí filosofii. Získal jsem tak první
zkuenosti z kázání. Hosté nás obdivovali
a myslím, e nìkteøí nám i závidìli ná
klidný ivot. Hodnì jich také na farmì na
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nìjaký èas zùstávalo a z nìkterých se stali
oddanými.
Turíja dás - zakladatel farmy a ák ríly
Prabhupády - byl pøijímán skupinkou oddaných jako duchovní uèitel a protoe se
mi líbila jeho sluba rílovi Prabhupádovi,
pøidal jsem se ke skupince èekatelù na to,
a Turíja získá povolení GBC dávat zasvìcení ákùm. Mohl jsem tedy dál uctívat rílu
Prabhupádu a øíkat jeho pranáma-mantru
(uctivou formuli pouívanou pøi rituálech
apod.). Turíja mìl pøirozenou autoritu, byl
výborným organizátorem a také skvìlým
obchodníkem. Tím, e prakticky z nièeho
vybudoval známou Hare Krna farmu a dvì
restaurace Góvinda v Praze, inspiroval mnoho oddaných, a tak se skupinka èekatelù
zvìtovala. Avak v roce 1997 po oslavách
narození rí Èaitanji vylo najevo, e Turíja
mìl v prùbìhu budování farmy vztah snad
s nìkolika dívkami, a dokonce s jednou
vdanou enou. Po tomto odhalení místní
zástupci GBC rozhodli, e Turíja musí i s rodinou z farmy odejít.
Pro mì i pro mnoho dalích to bylo
okující. Oddaní zaèali z farmy odcházet.
Roku 1996 jich na farmì ilo asi 40, dnes
asi dvanáct. V té dobì byli také dva guruové
ISKCONu - Harikéa Maháráda a Dagadía Maháráda - pøistieni pøi zakázaných aktivitách. Zaèal jsem se proto více
zajímat o jiné duchovní uèitele. Vidìl jsem,
e uèení souèasných guruù se neshoduje
s uèením ríly Prabhupády. Viml jsem si
také, e se knihy ríly Prabhupády postupnì
mìní. Tomu jsem nerozumìl.
Nejvíce mne v té dobì inspiroval Kundalí dása, který byl tehdy velmi populární jeho knihu Nektar rozliování znali v èeském ISKCONu snad vichni. Kundalí
pøijídìl od roku 1994 pravidelnì do ÈR
a získával následovníky. Na podzim roku
1996 jsem se zúèastnil jeho pøednáek, tehdy ji mimo chrámy ISKCONu. Nerozumìl
jsem tomu, proè je nìkdo v ISKCONU
jeden rok tak populární a druhý rok nesmí
ani vstoupit do chrámu. Poklesávající guruové, zakázané knihy, zmìny v knihách
cítil jsem, e nìco je v ISKCONu patnì,
ale nevìdìl jsem, co. Kundalí øíkal, e chyba
je v nekvalifikovaných uèitelích. Souhlasil
jsem s jeho analýzami, a tak jsem se stal
navzdory varování místních autorit následovníkem Kundalí dáse.
Po návratu z Kundalího semináøe jsem
ji nebyl na farmì vítaný. Asi 3 mìsíce jsem
bydlel u rodièù a poté se mi podaøilo koupit
èást oputìné vesnice v jihoèeském pohranièí. Postavil jsem si zde na jaøe roku 1997
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domek z kamenù a nepálené hlíny a prezentoval tento projekt jako novou Hare
Krna vesnièku - Krnovy domky. Organizoval jsem zde permakulturní - sobìstaèné
semináøe a v blízkých Èeských Budìjovicích
jsem poøádal pravidelné pøednáky z Bhagavadgíty. Napsal jsem dvì knihy o sobìstaènosti a publikoval jsem nìkolik èlánkù a rozhovorù v èeských ekologických èasopisech.
V roce 1998 jsem pomáhal organizovat
Kundalího semináø. Ale protoe jsem pøirozenì zvídavý, ptal jsem se také Kundalího
na jeho filosofii a na jeho postavení gurua.
Po této akci mi Kundalí napsal, e nejsem
jeho ákem, protoe moje otázky nejsou
dostateènì pokorné. Pozdìji jsem pochopil,
e to byl Krnùv plán, jak mì zachránit pøed
dalím neautorizovaným guruem. Pøijal jsem
tedy opìt útoèitì pøímo u ríly Prabhupády; ale stále jsem si myslel, e potøebuji
ijícího, fyzicky pøítomného duchovního
uèitele tak, jak nás to uèili na farmì.
Po dvou letech poustevnického ivota
uprostøed lesù jsem zaèal pociovat potøebu
zaloit rodinu, a tak jsem pøijal nabídku
pracovat v nové vegetariánské restauraci
Avatár v Brnì. Restauraci Avatár zaloil pan
doktor Kobzík, úspìný obchodník se sojovým masem, který pomáhá propagovat
vegetariánství v Èeské republice. Pan doktor je zároveò velkým pøíznivcem ríly Prabhupády. Pomáhal hnutí Hare Krna ji od
samého zaèátku jeho pùsobení v Èeskoslovensku v roce 1990. V Avatáru jsem zaèínal
jako kuchaø. Po esti mìsících mi vak pan
Kobzík nabídl, zda bych od nìj Avatár na
splátky koupil. Souhlasil jsem a v kvìtnu
2001 jsem se stal vlastníkem této restaurace.
V roce 2001 jsem se také seznámil
s milou uèitelkou jógy Madhu deví, která
pravidelnì chodila do Avatáru. V roce 2003
jsme se vzali a v únoru 2004 se nám narodil
syn Michael. V roce 2004 u jsem tedy mìl
úspìnou restauraci, hodnou enu a krásného syna, ale cítil jsem, e pokud má být
mùj ivot úplný, potøebuji jetì duchovního
uèitele. Stále jsem si myslel, e ríla Prabhupáda jím nemùe být. Zaèal
jsem se tedy nìkdy koncem
roku 2004 velmi upøímnì
a vánì modlit ke Krnovi, aby
mi poslal pravého duchovního
uèitele.
Myslím, e Krna odpovìdìl témìø okamitì. Zaèátkem roku 2005 jsem obdrel
e-mail, který mi nabízel zaslání
èasopisu Back to Prabhupada (Zpìt k Prabhupádovi).

Souhlasil jsem a asi za týden jsem obdrel
první výtisk. To, co jsem se dozvìdìl z jeho
obsahu, bylo velmi pøekvapující. Zjistil jsem,
e ríla Prabhupáda mùe být ve skuteènosti
mùj duchovní uèitel, a e ve skuteènosti
vdycky byl! Rozhodující byl pro mne
dokument ríly Prabhupády z 9. èervence
1977, kde se jasnì øíká, e vichni èlenové
ISKCONu mají být jeho áci a e jedenáct
rtvikù má být pouze jeho reprezentanty,
a nikoliv jeho nástupci.
Zaèal jsem pravidelnì komunikovat
s editorem èasopisu Krnakantem dásou,
zaèal jsem plnì podporovat IRM (ISKCON
Revival Movement) a organizovat pravidelné nedìlní programy IRM v Avatáru.
Pozval jsem Krnakanta do Èeské republiky
a v srpnu 2005 se nám podaøilo pøipravit
a zorganizovat v Avatáru úspìný semináø.
Asi tøicet oddaných z celé ÈR se tak dozvìdìlo o posledních pokynech ríly Prabhupády.
Vydali jsme pøeklad Krnakantovy knihy
Poslední pokyn a pøipravili jsme také
speciální shrnující èeské vydání èasopisu
Zpìt k Prabhupádovi. Take milostí ríly
Prabhupády a oddaných mám mnoho plánù,
jak rozíøit misi IRM v Èeské republice.
Vinou zklamání pøi hledání duchovního
uèitele jsem postupnì ztratil nadení pro
zpívání 16 kol mahámantry na rùenci.
Jedním z velkých poehnání, které jsem
získal poté, co jsem se dostal do kontaktu
se skuteènou pravdou o rílovi Prabhupádovi prostøednictvím IRM, bylo to, e jsem
nyní znovu inspirován recitovat 16 kol
kadý den. Byla to jedna z prvních vìcí,
v nich mne Krnakant povzbuzoval prostøednictvím naí korespondence.
Jsem velmi astný, e jsem se dozvìdìl
o IRM a e mùu spolupracovat se skuteènými áky ríly Prabhupády. Jsem astný,
e mohu Krnovi slouit v naí krásné restauraci, rozdávat prasádam (rituálnì posvìcené jídlo) a vaøit pro nae bostvo rí
Góvindy ve spoleènosti oddaných. Velmi
inspirující je také íøit informace o skuteèných pøáních naeho spoleèného duchovního uèitele ríly
Prabhupády a podílet se tak na
obnovì ISKCONu. Stále jsem
s oddanými v ISKCONu v kontaktu a tìím se, a se ISKCON
znovu sjednotí pod vedením
svého zakladatele a jediného
duchovního uèitele, jeho boské milosti ríly Prabhupády.
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Abbé Pierre (1912-2007).
Foto:
http://www.fondation-abbe-pierre.fr

Zemøel populární
francouzský
humanitární
aktivista
abbé Pierre
Paøí 22. ledna - Ve vìku 94 let zemøel dnes
nad ránem v paøíské nemocnici Val de
Grâce francouzský katolický duchovní abbé
Pierre, který si mezi Francouzi získal nesmírnou popularitu a úctu svým úsilím
o pomoc chudým a bezdomovcùm. Nad
úmrtím vyslovili zármutek pøední francouztí pøedstavitelé v èele s prezidentem Jacquesem Chiracem, podle nìho Francie
ztratila ztìlesnìní dobroty. Bývalý prezident Valéry Giscard dEstaing navrhl, aby
byl abbému uspoøádán státní pohøeb.
Abbé Pierre zemøel tuto noc v 5:25 ve
Val de Grâce obklopený nìkolika blízkými
osobami, oznámil úmrtí Martin Hirsch,
prezident humanitárního sdruení Emmaüs,
které abbé zaloil. Pøíèinou smrti byl zápal
plic, kvùli nìmu byl abbé Pierre 14. ledna
hospitalizován. Abbé Pierre, jeho skuteèné
jméno bylo Henri Groues, zaloil první
komunitu Emmaüs v roce 1949. O pìt let
pozdìji pøiel na vlnách rozhlasové stanice
Radio-Luxembourg s burcující výzvou
k pomoci lidem bez pøístøeí. Výzvu, která
se stala slavnou, opakoval jinými slovy
o ètyøicet let pozdìji, protoe problém bezdomovcù zùstal nevyøeen.
Podle komentátorù si abbé Pierre získal
srdce Francouzù i tím, e se nebál øíkat
nahlas, co si myslí, by si tím proti sobì
obèas potval mnoství lidí a nìkdy musel
uznat, e chyboval. Do problémù se dostal
v polovinì 90. let, kdy podpoøil filozofa Rogera Garaudyho, autora kontroverzní knihy
zpochybòující holocaust. Abbé Pierre pozdìji od svého prohláení ustoupil a poádal
vechny, jich se dotkl, o odputìní.
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Ani toto klopýtnutí mu vak neubralo
na oblibì. V letech 1989 a 2003 skonèil
sedmnáctkrát na prvním místì ebøíèku
nejpopulárnìjích Francouzù, který dvakrát
roènì zveøejòuje nedìlník Le Journal du
Dimanche, a patrnì by zùstal na èelném
místì i dál, kdyby nepoádal, aby ho u do
hlasování nezaøazovali.
Angaovanost abbého Pierra zaèala u
za války, kdy pomáhal idùm a podílel se
na zaloení partyzánských oddílù v pohoøí
Vercors. Po válce byl nìjakou dobu i poslancem.
Na veøejnosti se naposledy objevil zaèátkem ledna pøi pøijetí význaèných zástupcù
spoleèenského ivota u prezidenta Chiraca.
Ten mu v roce 2004 udìlil nejvyí z pìti
stupòù nejvyího francouzského vyznamenání - velký køí Øádu èestné legie.
Velkodùstojníkem øádu se abbé Pierre
stal u v roce 1992, ale po devìt let odmítal
toto vyznamenání nosit na protest proti
tomu, e stát odmítá pøidìlit bezdomovcùm
prázdné byty. K oficiálním poctám, které mu
byly prokazovány, byl vùbec celkovì skeptický - podle jeho názoru to byl zpùsob, jakým se politici chtìjí vyvléci ze své odpovìdnosti.
Problém, jeho ulehèení abbé Pierre
vìnoval svùj ivot, nebyl stále vyøeen. Ve
tøiaedesátimilionové Francii ije podle
rùznících se údajù 70 a 100 tisíc lidí na
ulici, svùj byt nemá asi milion lidí a tøi
miliony jsou v obtíné bytové situaci.
Právì tuto zimu se bezdomovci znovu
dostali do centra pozornosti. Tentokrát to
bylo díky sdruení, které si øíká Dìti dona
Quijota a které zaèalo bezdomovcùm rozdávat stany. Napomohly tomu asi ale i blíící
se prezidentské a parlamentní volby. Vìtina
prezidentských kandidátù pøila se sliby
øeení, o nutnosti problém urychlenì odstranit mluvil v novoroèním projevu i Chirac
a premiér Dominique de Villepin øekl, e
od roku 2012 bude v zemi v plné míøe
moné uplatòovat soudnì vymahatelné
právo na byt.
Ze zpravodajství ÈTK.

Zakladatelka
sdruení pro
bývalé muslimy
èelí hrozbám
Zakladatelka Zentralrat der Ex-Muslime,
organizace sdruující ty, kteøí se rozhodli
opustit islám, Mina Hadi, poádala policii
o ochranu poté, co jí zaèaly pøicházet

výhruky. Hadi je íránského pùvodu a ije
v Kolínì nad Rýnem. Narodila jsem se
v muslimské rodinì, ale rozhodla jsem se
nebýt muslimem, sdìlila èasopisu Focus.
Organizaci zaloila proto, aby hájila zájmy
bývalých muslimù. Provokativnì zvolila
název pøipomínající jméno nejvìtí muslimské organizace v Nìmecku Zentralrat
der Muslime in Deutschland, která má asi
800 tisíc èlenù. ena tvrdí, e ona i dalí
èlenové jsou terorizováni a potou jim
dochází mnoství výhrùek smrtí.

Kardinál varuje:
Antikrist je blízko
a bude to
pacifista,
ekologista
a ekumenista
Konzervativní osmasedmdesátiletý kardinál
Giacomo Biffi, který má vysoké postavení
ve Vatikánu, pøi nedávné postní meditaci
urèené dalím vatikánským hierarchùm
vyslovil své obavy, e èas pøíchodu Antikrista je blízko. Uvedl také jeho ideové zamìøení: Bude to pacifista, ekologista a ekumenista. Biffi je ovlivnìný významným ruským
myslitelem Vladimírem Solovjevem (18531900), který v jedné ze svých knih popisuje
pøíchod obávaného faleného Krista, tedy
Antikrista. Pøijde jako ten, který vyøeí politické problémy celého svìta vèetnì náboenských svárù. Bude vypadat jako mírumilovný a citlivý èlovìk vèetnì toho, e
bude vegetarián, ale ve skuteènosti pùjde
o veskrze zlou bytost. Masy jej budou následovat, zatímco zbytky pravých køesanù
- katolických, pravoslavných i protestantských - mu spoleènì budou vzdorovat. Podobnou vizi tedy pøedestøel pøi své meditaci
kardinál i Biffi a zpùsobil tím jistý rozruch
mezi svými posluchaèi. Nebylo to vak
poprvé, co vystoupil s podobným tématem.
Podle Biffiho nemusí být Antikrist pouze
konkrétní jedinec, ale moná i ideologie,
která pøetvoøí køesanství v pouhý systém
hodnot a odstraní z jeho støedu to podstatné: setkání s ivým Kristem.

Církve
prohrály spor
o adopci dìtí
Britské církve neuspìly ve snaze prosadit
výjimku z novì prosazeného zákona o rovnosti (The Equality Act). Tato výjimka mìla
umonit, aby dìtské domovy, které jsou
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zøizovány církvemi, nemìly povinnost vydávat k adopci dìti homosexuálním párùm.
Zákon prosazený v dubnu minulého roku
zakazuje odmítat v procesu osvojování dìtí
gaye a lesbièky. Vláda na konci ledna tohoto roku rozhodla, e výjimku, kterou poadovaly církve katolická a anglikánská, neudìlí. Pøitom se zdálo, e snahy církví mají
podporu ministerského pøedsedy T. Blaira.
Dùvody vlády shrnul ministr kolství
A. Johnson, který pro BBC uvedl: Rozhodnutí neudìlit výjimku je velmi výmluvné.
Síla jeho argumentu spoèívá v tom, e nemùeme zavést legislativu ochraòující gaye
a lesbièky pøed diskriminací a souèasnì
dovolit, aby diskriminace pokraèovala.
Církevním agenturám byla dána lhùta 21
mìsícù, aby se na novou situaci pøipravily.
Kardinál Cormac Murphy-OConnor
hovoøí o nevyhovìní ádosti jako o neodùvodnitelné, zbyteèné a nespravedlivé diskriminaci katolíkù. Katolickou hierarchii v této záleitosti podpoøil i anglikánský arcibiskup Rowan Williams. Poté, co ádost
byla zamítnuta, OConnor prohlásil, e jde
o akt, který vyluèuje katolickou církev
vèetnì její uiteèné charitativní èinnosti
z veøejného ivota, protoe pro katolické
agentury je lepí, aby svou èinnost ukonèily,
ne aby musely poruovat církevní uèení.
Zdá se, e je to první krok a budou následovat dalí,  øekl kardinál.
Paradoxem je, e za diskriminaèní povaují nový zákon i provozovatelé hotelù
znaèky Gay Only, které jsou urèeny pouze
pro homosexuály.
Vechny výe uvedené zprávy podle:
http://www.wwrn.org
s pøihlédnutím k jiným zdrojùm

Elton John
poaduje zruení
náboenství
Na podzim minulého roku média pøinesla
zprávu, e známý britský zpìvák Elton John
prohlásil, e je potøeba zruit náboenství,
protoe z lidí èiní zlé lumíky plné nenávisti, a dodal, e v souèasném svìtì u náboenství prostì nefunguje. Populární umìlec, který na sebe v polovinì minulého roku
upozornil uzavøením legálního homosexuálního svazku, poukazuje na to, e náboenství bylo vdy nástrojem k potlaèování
lidí s netradièní sexuální orientací. John
hovoøí obecnì o náboenství, ale má na
mysli pøedevím katolickou církev, kterou
u nìkolikrát ostøe slovnì napadl. Terèem
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jeho útoku vak není pouze ona. Velmi ostøe
hovoøí také o tìch, kteøí se neustále ourají
v jeho ivotì, tedy o novináøích, které po
pøíletu na tchaiwanské letitì v roce 2004
oznaèil za sprostá a bídná prasata. Pøed
èasem média uveøejnila také jeho výrok, e
je naprosto nezbytné zastøelit vechny fotografy.
Podle: http://www.portal-credo.ru

Známý èeský
muslim opustil
islám
Známý èeský konvertita k islámu Luká
Lhoan, který po øadu let pøedstavoval
a bránil islám v èetných médiích (dva èlánky publikoval také v Dingiru), oznámil pøed
nedávnem na vlastních internetových
stránkách Islámské noviny svùj rozchod
s muslimskou komunitou. Poté poskytl
rozhovor také protiislámsky zamìøeným
stránkám euRABIA.cz.
V nìm vyjádøil nespokojenost s jednáním pøedstavitelù muslimské komunity
v ÈR, ale i ve svìtì. Hovoøí o tom, e islám
unesli ílení muslimové, kteøí jej ideologicky znetvoøili. Je jich sice menina, ale
ti, kdo nejsou stoupenci této násilné ideologie, ale patøí mezi muslimské pøedstavitele, nemají odvahu nebo nechtìjí s tìmito
únosci bojovat.
I nadále podle svých slov chce udrovat
dobré vztahy s liberálnì smýlejícími muslimy, jich je kolem islámské meity v Brnì
hodnì. Zùstali jsme pøátelé, to je vechno.
Co se týká ostatních pøedstavitelù, nevím,
nebavím se s nimi. Ale je moné, e by mì
nìkteøí po vzoru nìkterých èeských muslimek vidìli radìji viset. K tomu dodává:
Muslimové nejprve hovoøí o míru a pak
by èlovìka zabili za jeho svobodné rozhodnutí. V takové pojetí boského práva jsem
nikdy nevìøil a je smutné, e se najdou
muslimové, kteøí jej pøijali. Bojovat s lidskou blbostí je unavující. Navíc nestojím
o to, aby mì nìkdo spojoval se  správnými
muslimy a jejich nadením pro nastolení
totálního ráje ji na zemi. Toto byl také
jeden z podnìtù mého rozhodnutí.
Lhoan vak neopoutí pouze komunitu,
ale islámskou víru samotnou: Nesouhlasím
s vìtinou pøedstavitelù islámu a také
s teology a jejich interpretací pojetí Boha,
humanity i proroctví.
Podle: http://www.eurabia.cz.
Vybral, pøeloil a zkrátil
Milo Mrázek.
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RUSKO:
uskuteèní se
hrozby demolice
kostelù a meit?
Místní úøady v rùzných oblastech Ruska
poadují demolici nìkolika protestantských
kostelù a meit. Dokládá to neobvykle silný
zájem o protipoární bezpeènostní opatøení
a technický stav tìchto budov v posledních
mìsících. Ale napøíklad Oslavná letnièní
církev ve mìstì Abakanu na støední Sibiøi
zpochybòuje oprávnìnost mnoha nalezených závad, napøíklad zanedbání povinnosti
udrovat prostor pod schody prázdný, protoe jediná vìc, která byla v prostoru pod
schoditìm v dobì protipoární inspekce,
byla sklenice okurek. Mezi muslimské
komunity, které èelí problémùm, patøí meita è. 34 v Astrakanu na jihu zemì. Meita
byla prohláena za neschválenou stavbu,
a tak by mìla být odstranìna. Evropský
soudní dvùr pro lidská práva ve trasburku
se rozhodl projednat tento pøípad poté, co
ruský Nejvyí soud potvrdil demolièní pøíkaz. Naopak jako pozitivní vývoj mùeme
uvést pøípad v Samaøe, kde místní obec
staroobøadníkù získala zpìt kostel, postavený ji pøed rokem 1917.

UZBEKISTÁN:
Pastorovi
letnièní církve
v Andijanu hrozí
soudní proces
Pastor uzbecké letnièní církve Dmitrij
estakov èelí nebezpeèí soudního procesu.
Je obvinìn z podnìcování mezináboenské
nenávisti, z vedení ilegální náboenské
organizace a z distribuce extremistických
náboenských nahrávek. Bude-li uznán
vinným, hrozí mu a 20 let vìzení. Obaloba
je pøedevím obranou uzbecké vládní
politiky a útoèí na náboensko-politické
extremistické organizace, které pod záminkou uspokojování náboenských potøeb
zaèaly usilovat o uchopení moci; jmenovitì
se hovoøí o islámských skupinách a letnièních a charismatických køesanech. Tyto
organizace údajnì chtìjí prosazovat skuteèný islám a jednotlivce mìnit v manipulovatelné zombie. Zdá se, e úøady zaèaly
obtìovat pastora estakova v reakci na to,
e nìkolik etnických Uzbekù pøijalo køesanskou víru.
Podle http://www.forum18.org,
pøeloila a upravila Jana Jindrová.
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Esoterická
výstava
z pohledu
skeptika
Miluj svùj ivot: 17. mezinárodní esoterický festival, 27. 10. - 29. 10. 2006, areál základní koly, Na Okraji 43, Praha 6 - Petøiny.
Esoterické festivaly, veletrhy, prodejní výstavy, doprovázené poradnami a pøednákami, se stávají dobovým koloritem. V Praze lze navtívit snad kadý mìsíc nejménì
jednu. Jsou si podobné, lií se hlavnì rozsahem, pravidelný návtìvník tu hledá staré
známé. Odnést si mùeme ledacos, od
módního doplòku a po zázraèný lék nebo
pøedpovìï budoucnosti. A také dojmy,
které závisí na úhlu pohledu.
Festivaly Miluj svùj ivot poøádá
Agentura ANO z Rokycan alespoò dvakrát
roènì, støídavì v Praze a v Plzni. Informace
lze získat nìkolik týdnù a mìsícù dopøedu
na adrese www.ezotera.cz. Sympatickým
rysem bývá dobrovolné vstupné na samotnou výstavu. Úèast na doprovodných pøednákách pøijde ji na nìkolik stokorun.
Skeptici z klubu SISYFOS mají kritické
výhrady k takovým akcím, protoe se tu
zhusta nabízejí a propagují sporné (falené,
podvodné) sluby a výrobky, zaloené na
iracionálních, pseudovìdeckých principech.
Festivaly Miluj svùj ivot jsou problémové
rovnì tím, e se zpravidla provozují ve kolách. V dobì, kdy se nevyuèuje, o prázdninách, svátcích a víkendech, zaplní vìtinu
kolních prostor. Copak není skandální,
kdy kola, které leí na srdci rozumová výchova, pronajme své prostory arlatánùm
a profituje tak na lidské hlouposti? Skeptický klub SISYFOS na tuto praxi marnì
poukazuje. Jde tu ovem o peníze, úèel svìtí
prostøedky! Pokud kola dá na skeptiky
a pøestane mít o esoterické akce zájem, najdou si poøadatelé jinou kolu. Obracet se
v této záleitosti na nadøízené kolní instituce nemá smysl. Dnení koly jsou sobìstaèné, mají vìtí práva i odpovìdnost, ne
tomu bývalo donedávna. Mìlo by se tu
uplatnit veøejné mínìní, mìli by se ozvat
rodièe nebo kantoøi. Bohuel je dnení
veøejnost, vèetnì inteligence, k íøení iracionality témìø lhostejná.
Kritika skeptikù neznamená, e ve, co
se pøi podobných pøíleitostech ukazuje
nebo øíká, je zavreníhodné. Lze tu rovnì
nalézat zajímavé podnìty rozvíjející pohybové a tvùrèí aktivity nebo zdravou ivotosprávu. Bývají sice doprovázeny evidentnì

nadnesenými a klamavými
reklamami, ale ty jsou dnes
obecným jevem.
Festival Miluj svùj ivot jsem navtívil za doprovodu pøítele - novináøe
v pátek 27. 10. 2006 odpoledne. Prohlédli jsme si pouze výstavu. Doprovodné
pøednáky známe jen z publikovaného programu: plánovalo se jich bìhem tøí dnù
129!
Hezké dívky
Výstava byla situována
na chodbách a také v nìkterých uèebnách.
Nespoèítali jsme stánky, odhadem jich bylo
kolem 40.
S nezájmem jsme minuli nabídky bìného prádla a odìvù. Radostnìji jsme uvítali
stánky s obèerstvením. Dostal jsem notnou
ízeò a zakoupil láhev pí-piva. A jsme
u esoteriky. Pí-pivo vaøí pivovar Litovel
z pí-vody, co je velék - ivotabudiè,
vzniklý z obyèejné vody tajnou technologií,
která má nìjak souviset s elementárními
èásticemi, pí-mezony. V informaèním letáku
píí: Podstata úpravy spoèívá ve zmìnì
vlastní frekvence vody. Voda se na jednotlivých úrovních základních stavebních
èástic hmoty harmonizuje. Pravotoèivá
a levotoèivá sloka se vyrovnají. Dochází
tak ke zmìnì mnoství informací vodou
pøenesených. Je to jasné? Pokud ne, máme
tu webovou stránku www.pi-voda.cz. Licenci pro výrobní technologii u nás vlastní
firma SAFFRON z Olomouce, co je zásluha, která neunikla skeptikùm: firma obdrela v roce 2005 cenu Støíbrný Bludný
balvan. (SISYFOS udílí kadoroènì estici
Bludných balvanù - cen za matení èeské
veøejnosti.) Z pí-vody se vyrábìjí desítky
rozmanitých pí-výrobkù. Alespoò nìkteré
nalezneme na kadé esoterické výstavì.
Ètenáøi Dingiru by dali nejspí pøednost
jinému zázraku - diamantové vodì. Její
pùvod je toti o poznání více spirituální, je
to dar andìlù. Tahle voda prý dokáe navyovat vibrace tìla, zbavovat je jedù, opravovat pokozené buòky a napojovat èlovìka
na vyí úroveò vìdomí. To proto, e diamantová voda obsahuje pøes 900 informaèních kódù, a nìkteré z nich mají souvislost se souhvìzdími ORION a PLEJÁDY,
ale rovnì s egyptskými èi mayskými pyramidami. Diamantová voda se neprodává, zájemce dostane troku zdarma. To
postaèí, protoe tahle voda je samoreprodukovatelná, neomezené mnoství získáte
opakovaným øedìním. Zajímavé je, e po-

od Alfa-Omega pøed vesmirnou tabulí

uitá voda, konèící kdesi ve výlevce, vlastnì
diamantizuje kanalizaci, vodní toky i oceány, take se záhy stanou léèivými. Tato
logická, optimistická teorie byla prý ji
empiricky ovìøena na Brnìnské pøehradì.
Pravé poehnání pro planetu! Diamantovou
vodu propaguje brnìnská záhadologická
spoleènost Agartha, èlánky o ní naleznete
v èasopisech Medium a Meduòka nebo na
stránkách www.agartha.cz/diamantova
voda/.
Sláva obou zmínìných vod bledne
srovnáním s nejnovìjím objevem, vodou
svìtla. Ta má posilovat kadou ze 100
biliónù bunìk v tìle i celý imunitní systém.
Má dokonce jít o nejsilnìjí léèivo na zemi,
pracující bez vedlejích úèinkù. Vyléèí
spolehlivì rakovinu i ptaèí chøipku! Voda
svìtla se získá z obyèejné vody opìt tajnou
technologií, zaloenou na poznatku, e
voda je vynikající nositelkou informací,
poèínaje na kvarkové, pøedkvarkové úrovni,
následnì pak i na úrovni bytostné a také
úrovni duchovní.
Uvedené tøi pøíklady zázraèných vod
splòují sen starých alchymistù, jím byla
panacea, velék. Jejich hodnovìrnost se
zdùvodòuje duchovními principy, ale jak
jsme ukázali, také jakýmisi bláboly tvoøenými z vìdeckých termínù. Vìda má pøece
jen dosud jakousi autoritu.
Na pøíkladu vody svìtla je zjevný
konkurenèní boj mezi distributory produktù.
V letáèku se toti praví, e uivatel pí-výrobkù mùe uívat vodu svìtla teprve
16 dnù poté, co s pí-výrobky skonèil. Více
viz www.vodasvetla.cz.
Za vodou svìtla stojí duchovní spoleènost A9 - Èeský institut pro rozvoj
a ochranu díla Ve svìtle pravdy (www.aoinstitut.cz). Institut je podle své internetové
prezentace jakousi odtìpeneckou aktivitou
hnutí Grálu. Obohacuje køesanství reinkarnacemi a obydleným vesmírem. Vesmírné souvislosti byly na výstavì demon-
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strovány na velkých barevných tabulích. Zaujala mì jejich fantastická mylenka, e aè
se pozemané s mimozemany osobnì
nestýkají, dochází k vzájemným výmìnám
duí pøi reinkarnacích. Lidstvo tím èerpá
dobré i zlé z jakési kosmické databanky.
Zvlátní stánek zval na pou pro daran
(jakési poehnání) k Matce Lasanì, útlé
dívence z Jièínska, k ní se jako k duchovní
bytosti sjídìjí lidé z tuzemska i zahranièí
(www.matkalasana.cz).
Rozhovor s vyslancem Matky Lasany
pøeruila nedoèkavá mladá paní: tázala se,
zda bychom mìli zájem o bezplatné testování stresu. Dovedla nás k dianetickému
stánku. Usedl jsem, vzal do rukou kovové
váleèky pøipojené na pøístroj se stupnicí.
Byv dotázán, co mì stresuje, rozhovoøil
jsem se otevøenì o svých pøíbuzných. U nìkterých jmen ruèièka pøístroje ivì reagovala, u jiných nic. Bylo jasné, e tohle mìøení s mými stresy sotva souvisí. Na závìr
mi byla vemlouvavì nabízena kniha ke
koupi. Odpovìdìl jsem (s nadsázkou) e
Hubbardovo dílo dobøe znám, naèe jsem
se od scientologù odpoutal.
Letos jsem marnì pátral po Vesmírných
lidech Ivo Bendy, take jsem si neodnesl
portrét krásné mimozemanky Semjase ani
neznám èerstvé informace o pøipravované
evakuaci lidstva do kosmu.
Postrádal jsem rovnì pøísluníky alternativní medicíny, lékaøe, kteøí pohrdli kolní
(vìdeckou) medicínou a pøiklonili se ke
sporným, èasto historickým, alternativám.
Nevidìl jsem tu homeopata MUDr. Jana
Miklánka, ani detoxikující lékaøe z týmu

Autor èlánku testovaný scientology
(v pozadí stìna tøídy s dìtskými kresbami).

MUDr. Josefa Jonáe. e bychom se s nimi
nìjak minuli? O královnì alternativní medicíny, homeopatii, tentokrát pøednáeli
nelékaøi, èím ji jakoby degradovali na
pouhou léèitelskou praktiku.
Svéráznou skupinou jsou jasnozøiví
hvìzdopravci, numerologové a dalí vykladaèi minulosti i budoucnosti. Ti èasto spojují
svoje schopnosti s léèitelstvím. Na naí výstavì byli zastoupeni pøevánì kartáøi a kartáøkami, pøipravenými odlehèit dùvìøivce
o nìjakou tu stokorunu. Známý, charismatický pan Jiøí Sehnal, mezi nimi nechybìl.
Shodou okolností jsem byl poádán regionální rozhlasovou stanicí, abych pomocí
mobilu vstoupil do ivého vysílání relace
s jistým kartáøem z Jihlavy, a to právì v dobì, kdy jsem dlel na výstavì. Uchýlil jsem
se s mobilem do kouta, a inspirován pohledem na pana Sehnala pøenesl svoji mysl
i mluvu do jihlavského studia. (asnìme nad
kontrastem mezi tím, o èem je tu øeè a úrovní dnení vìdy a techniky!) Jihlavský kartáø
úvodem zabodoval, kdy nechal moderátora
sejmout karty, naèe úspìnì vystihl jeho
osobnost. Na to jsem vysvìtlil posluchaèùm,
e pouil psychologického triku, tzv. barnumského efektu, kdy charakteristika je
podána natolik obecnì, e se v ní a na
nìjaký detail najde prakticky kadý. Kartáø
to odmítl, nadále hájil svoji jasnovidnost
a vyzval mne k pokusu: pøedpoví mi budoucnost na pùl roku dopøedu, pøedpovìï
uloíme v zalepené obálce u notáøe, po pùl
roce obálku otevøeme a uvidí se. Opáèil
jsem, e takhle jednodue se nelze dobrat
pravdy. To bychom musili pøesnì definovat,
co je úspìná pøedpovìï, vylouèit náhodu
a monost, e si kartáø pøedem o mnì zjistí
informace. Potom by lo o velice nároèný
kontrolovaný experiment. Pokud se takové
experimenty provádìly, ádnou jasnovidnost nepotvrdily. Kartáø byl dobøe pøipraven: pøipomenul stanovy klubu SISYFOS, podle nich máme zkoumat sporné
jevy. Podle mého nejde v jeho pøípadì
o sporný jev, ale o evidentní podvod (pokud
se to bere vánì), i kdy pøipustíme, e
kartáø sám nemusí být podvodníkem, mùe
být obìtí sebeklamu.
Podobnou debatu jsem mohl vést i s nìkterým kartáøem pøítomným na výstavì.
Nejde tu o plodný dialog, ale o prezentaci
pøedem známých, mimobìných stanovisek.
O smyslu takových debat lze pochybovat,
snad mohou pouèit nezaujaté pozorovatele.
Záhy se dostavila únava a výstavu jsme
opustili. Je moné, e nám leccos zajímavého ulo. Odnesli jsme si informaèní letáè-

ky, kde jsme si mohli pøipomenout, s èím
jsme se jetì setkali nebo co jsme pøehlédli,
napø. regresní terapii, kineziologii, léèivé
mandaly, odruování kodlivých zón atd.
Hlavnì se tu propagovaly mnohé dalí
esoterické akce - výstavy, kurzy, zájezdy,
ordinace léèitelù, poradny, knihkupectví.
Rozmanitá a rozsáhlá nabídka by nebyla
myslitelná bez odpovídající poptávky.
Otázku po její pøíèinì ponechme v tuto
chvíli bez odpovìdi, nebyla by jednoduchá.
n

Doc. RNDr. Èenìk Zlatník, CSc.,
uèitel Strojní fakulty ÈVUT, matematik,
pøedseda Èeského klubu skeptikù SISYFOS.

SCIENTOLOGICKÁ
CÍRKEV
OTEVØELA V BERLÍNÌ
NOVOU BUDOVU
Scientologická církev v Berlínì otevøela
v sobotu 13. ledna 2007 svojí novou budovu
v mìstské èásti Charlottenburg. Slavnostnímu otevøení pøihlíely více ne 4 tisíce
návtìvníkù - èlenové církve a dalí významné osobnosti, napø. prof. Jurgen Redhardt,
èestný profesor Univerzity v Giessenu; dr.
Hubertus Mynarek, teolog a sociolog;
a Almog Burstein, zakládající èlen Evropské
nadace pro lidská práva a toleranci, který
na tuto akci pøiletìl a z Izraele. Mezi úèastníky bylo také cca 200 scientologù z Èech
a ze Slovenska.
estipodlaní budova ze skla a oceli
o rozloze 4 000 metrù ètvereèních zahrnuje
také rozsáhlé audiovizuální informaèní
centrum pro veøejnost, kterým mùe kdokoli projít a dozvìdìt se více o scientologické víøe, jejích praktikách a také církevních aktivitách v Berlínì i v dalích èástech
svìta. Na obrazovkách je moné shlédnout
ivot a dosaené úspìchy zakladatele scientologie L. Rona Hubbarda èi mezinárodnì
uznávané programy, které vyuívají jeho
objevù pøi úspìném boji s drogami, negramotností, kriminalitou, úpadkem morálky èi
poruováním lidských práv.
A právì to je dùvod, proè tady ta církevní organizace existuje, aby si kdokoli
mohl zodpovìdìt otázku Co je scientologie, øekla prezidentka berlínské církve
Sabine Weberová. Nae dveøe jsou otevøeny pro kohokoli. Chceme, abyste zjistili sami
pro sebe, kdo skuteènì jsme. Chceme,
abyste sami pro sebe zjistili, co skuteènì
dìláme.
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Nová budova Scientologické církve
v Berlínì je odrazem dneního svìtového
rozmachu scientologie, jen zahrnuje 7 500
církevních èi misijních organizací a skupin
ve 163 zemích. A kadá z nich tvrdì pracuje
na dosaení cílù scientologie, mezi které
patøí svìt bez válek, bez ílenství a kriminality, kde schopní lidé mohou prosperovat,
a kde mohou být vichni svobodní, aby
dosáhli vyích úrovní. Jen za loòský rok
bylo na celém svìtì otevøeno 1 500 nových
církevních èi misijních organizací a skupin
a rùst bìhem posledních 5 let byl vìtí ne
za pøedchozích 50 let dohromady.
V samotném Nìmecku jsou organizace
Scientologické církve registrovány jako náboenské spolky (podobnì jako vìtina
meninových církví). Nìmecké soudy uznaly scientologii jako dùvìryhodné (bona fide)
náboenství ve více ne 40 pøípadech. Rozsudek jednoho z nich také jasnì vyvrací
vechny pomluvy a útoky ze strany nìkterých politikù, které probìhly nìmeckým
(a následnì také èeským) tiskem. Správní
odvolací soud v Bádensku-Württembersku
rozhodl v prosinci 2003, e na základì
posledních vìdeckých etøení ohlednì cílù
scientologické organizace nebyly nalezeny
ádné hmatatelné náznaky, které by podpoøily tvrzení, e uèení zakladatele scientologie L. Rona Hubbarda je pouíváno jako
zástìrka pro komerèní aktivity. Pøes tyto
pozitivní soudní výroky vak pøetrvávají
v nìkterých zemských oblastech diskriminaèní opatøení vùèi církvi nebo jejím èlenùm
n
- napøíklad v Bavorsku.

Spor
o dvì písmenka

tu èást hnutí Chabad, která prohlauje, e
M. M. Schneerson je mesiá, a proto nikdy
nezemøel.
Spor se vyhrotil tak, e v prùbìhu let
docházelo a k nejrùznìjím násilným sporùm a pùtkám okolo této plakety i k jejímu
tajnému èi násilnému snímání a znovuumísování.

Jedno staré idovské vyprávìní líèí, jak
jistého obchodního cestujícího pøepadla
neèekanì v cizím tetlu (idovském mìsteèku) choroba. Protoe se zdravotní problémy
stále zhorovaly, rozhodl se, e musí navtívit lékaøe. Zastavil tedy na
ulici starého ida a poádal
ho, aby mu doporuèil nìjakého dobrého a zkueného
lékaøe, který by mu zaruèenì
pomohl.
Onen id se chvíli zamyslel a pak povídá: Myslím
si, e byste mìl vyhledat dr.
Epsteina, to je velice zkuený lékaø. Ostatnì, léèil
vechny dùleité mue naeho tetlu - rabína Kohna
zl, klenotníka Goldsteina
Menachem Mendel Schneerson (1902-1994).
zl, obchodníka RosenFoto: http://studentorgs.utexas.edu/cjso/Chabad
zweiga zl i kantora Katze
Situace je natolik kuriózní, e se zdá,
zl.
Ten, kdo neví, co znamenají ona dvì e kdy v tìchto dnech Nejvyí newyorský
písmenka za kadým jménem, nejen, e soud øeí spor dvou frakcí hnutí Chabad
nepochopí tento vtip, ale také nepochopí ani o vlastnické právo na budovu ústøedí, jedná
podstatu sporu v ústøedí chasidské vìtve se z velké èásti právì o to, kdo z nich bude
Chabad v Brooklynu, která je asi dnes vùbec moci umístit tabulku se svojí verzí nápisu.
nejaktivnìjí idovskou skupinou s tisíci Bude to pùvodní vedení, které chce napsat
misionáøù po celém svìtì, vèetnì Èeské za jménem zl a které ovládá vrchní budovu,
republiky. Tento spor je znovu aktuální nebo novì zvolení pøedstavitelé, kteøí tato
v tìchto dnech, protoe se právì dostal pøed dvì písmenka nechtìjí a ovládají synagogu
v suterénu?
newyorkský nejvyí soud.
Nejde tedy jen o bìný vlastnický spor.
Ona dvì záhadná písmenka jsou zkratA
celá
kauza je znaènì sloitá a spletitá.
kou
dvou
hebrejských
slov:
Zichrono
LiJiøí Voráèek,
Chvílemi
se zdá, e se jedná o to, zda získá
vracha,
která
znamenající
Jeho
památka
a
mluvèí scientologické cíkve v ÈR a SR
v
celém
Chabadu
navrch smìr, který hlásá,
je
poehnaná.
A
tato
vìtièka
se
v
idovj.voracek@scientologie.cz
e
Schneerson
byl
mesiá, nebo ten, který
ském
prostøedí
pøidává
povinnì
za
jméno
Dalí informace o berlínské organizaci naleznete
kadého, kdo zemøel. Proto se také tato dvì ho za mesiáe nepovauje. Pak se ale ukana http://www.scientology-berlin.org.
písmenka stala jádrem zuje, e spor je vlastnì daleko teologiètìjí
sporu v ústøedí Chaba- a e jde o to, zda Schneerson zemøel, aby
vstal z mrtvých jako mesiá (a má mít zl),
du.
Nedlouho poté, co anebo jenom na èas odeel, aby se jako
v roce 1994 zemøel mesiá vrátil. A v souèasné dobì se dokonce
poslední rebe tohoto zdá, e nakonec spor je jenom o to (protoe
hnutí, Menachem vichni stejnì Schneersona za mesiáe poMendel Schneerson, vaují), zda se o jeho mesiáství má veøejnì
byla na budovu ústøedí mluvit, nebo ne.
Není tedy divu, e minulý týden soudce
v Brooklynu umístìna
plaketa pøipomínající, Nejvyího soudu prohlásil, e není schopen
e právì Schneerson v této kauze rozhodnout a celý pøípad
poloil její základní ká- odroèil.
n
men. Za jeho jménem
Tomá
Novotný
se automaticky objevilo zl.
Redakèní poznámka
Na 4 000 lidí se selo na slavnostním otevøení nové budovy
Tato dvì písmenka Naposledy vyel obsáhlejí referát o hnutí lubavièských chaScientologické církve v Berlínì. Foto: Scientologická církev.
vak velice pobouøila sidù Chabad v èasopisu Dingir v èísle 3/2004.
Pøíspìvky v této rubrice nemusejí vyjadøovat stanovisko redakce.
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9. roèník

Úvodníky
Mrázek Milo, Jeden národ pod ochranou
Boí, 2/06, s. 37. tampach Ivan, Polarita,
nebo paleta náboenských postojù, 3/06, s. 73.
Vojtíek Zdenìk, Èetí muslimové v Dingiru,
1/06, s. 1; Konec svìta a budoucí blaenost,
4/06, s. 109.
Èlánky
Bara Pavel, Nová xenofobie, 1/06, s. 2-5.
Bezdìk Robert, Ve znamení filadelfické kultury,
4/06, s. 110-113. Èrniè Ale, Religiozita popkultury, 3/06, s. 76-78. Kvasnièka Daniel, ifra
postmoderní spirituality, 1/06, s. 6-7. Ostøanský Bronislav, Univerzální súfismus, 3/06,
s. 74-75. Pijáèek Miroslav, Bùh v ivotì Romù,
2/06, s. 38-39.
Z domova
Duchková Anna, Mistr v roli zkoueného,
1/06, s. 10-12. Hanych Pavel, Skuteènì uzavøení, 4/06, s. 120-121. Kya Leo, Boí mu
Ulf Ekman, 4/06, s. 118-119. Mrázek Milo,
Èasopis pro rebely, 3/06, s. 81-83. Smolen
tìpán, Tovarystvo vèera a dnes, 2/06, s. 4042. Vojtíek Zdenìk, Polévka, mýdlo, spása,
1/06, s. 8-9.
Zahranièí
Ber Viktor, Moc a víra v Salemu, 1/06, s. 4243. Spal Karel, Ruská pravoslavná církev
v zahranièí, 4/06, s. 114-116. Velechovský Petr,
Vedení svìdkù Jehovových, 3/03, s. 78-80. Vojtíek, Zdenìk, patný zákon kazí dobré mravy,
4/06, s. 116-118.
Téma
Èike Radovan, Odluka tátu a cirkví v USA,
2/06, s. 48-49. Fárek Martin, Kasty v Indii:
Ideál bráhmana, 3/06, s. 98-99. Fier Adam,
Èeské muslimky, 1/06, s. 24-26; Jsou adventisté
jetì adventisté? 4/06, s. 129-131. Hanu Jiøí,
Objev ortodoxie, 3/06, s. 87-88. Hoek Pavel,
Kdo jsou evangelikálové , 2/06, s. 50-51.
Landres Shawn a Bolger Ryan, Objevující se
duchovní paradigma, 2/06, s. 56-58. Lhoan
Luká, Èeská muslimská komunita, 1/06, s. 22;
Muslimové a média, 1/06, s. 27. Mendel Milo,
Muslimové v èeských zemích a na Slovensku,
1/06, s. 16-18. Motl Jiøí a Novák Martin,
Náboenský rozmìr kontrakultury, 2/06, s. 5254. Mrázek Milo, Muslimská unie, 1/06, s. 23;
Americký svatý experiment, 2/06, s. 44-48.
Noble Ivana, Dìdictví reformních idejí, 3/06,
s. 89-91. Ostøanský Bronislav, Odraz islámu
v èeském písemnictví, 1/06, s. 14-16. Pargaèová
Viola, í´a, heterodoxní proud islámu, 3/06
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s. 96-98. Reme Prokop, Hlubinnì analytický
výklad Apokalypsy, 4/06, s. 127-128. Sadek
Vladimír, Falený mesiá abtaj Cvi, 4/06,
s. 132-133. Smolen tìpán, Amerika oèima
aristokrata, 2/06, s. 54-55. tampach Ivan,
Islám a evropská kultura, 1/06, s. 12-13;
Konzervativní a progresivní podoby náboenství, 3/06, s. 84-87; Konce a zaèátky v náboenstvích svìta, 4/06, s. 122-123. Vojtíek
Zdenìk, Èeský boj o meity, 1/06, s. 19-21; Tøi
komunitní experimenty, 2/06, s. 58-60;
Nadcházející vìk blaenosti, 4/06, s. 124-126.
Vymìtal Mikulá, Mezi liberalismem a ortodoxií, 3/06, s. 92 -95.
Rozhovor
Vojtíek Zdenìk, Muslimem díky Koránu. Rozhovor s Muhamedem Ali ilhavým, 1/06, s. 2829. Koøínek Martin, Mrázek Milo a Tutr
Vojtìch, Po velkém trápení pøijde astná
epocha. Rozhovor s Frantikem Mráèkem,
4/06, s. 134-136.
Recenze
Duek Pavel, Brainwashing - vymývání mozku
(K. Taylorová: Brainwashing, Praha 2006),
4/06, s. 142-143. Hoek Pavel, Bara a Kropáèek proti støetu civilizací, (P. Bara: Západ a islamismus, Brno 2001; L. Kropáèek: Islám
a Západ, Praha 2002), 1/06, s. 32-33; Výzva sektobijcùm (Z. Vojtíek: Pastoraèní poradenství
v oblasti sekt a sektáøství, Praha 2005), 2/06,
s. 64-65; Prùvodce krajinou nových náboenství
(C. Partridge, ed.: Encyklopedie nových náboenství, Praha 2006), 4/06, s. 142. Kalaè Petr,
Uèení mistrù (Josef Veselý, Praha 2005), 2/06,
s. 62. Koøínek Martin, Nepovedená uèebnice
sektologie (H. O. Wiebeus: Sekty a lovci duí,
Plzeò 2006), 4/06, s. 140-141. Mrázek Milo,
Pøíbìh nelítostné víry (J. Krakauer: Ve jménu
nebes, Praha 2005), 2/2006, s. 61-62. Suer Jan,
Náboenství a jídlo (T. Bubík a M. Fárek, eds.,
Pardubice 2005), 2/06, s. 64. tampach Ivan,
Zùstává zamèeno (B. Cathy, C. Chantal a R. Nicole: Klíè k náboenství, Praha 2006), 2/06,
s. 66; Andìlé exaktnì dokázáni? (E. Pále:
Angeologie dìjin, Bratislava 2004), s. 106-107;
Syrovì o náboenských deziluzích (P. Dvoøáková: Promìnìné sny, Brno 2006), 4/06,
s. 140. Vojtíek Zdenìk, Souhrnnì o terorismu
(M. Mare: Terorismus v ÈR, Praha 2005),
2/06, s. 63.

Esoterica 2006, 1/06, s. 35; Lama Ole Nydahl
opet v Praze, 2/06, s. 67. Vojtíek Zdenìk, Rosikruciánský Nový rok 3359, 1/06, s. 34; Spor
o mlèenlivost, 1/06, s. 35; Ritvikové také v Praze, 2/06, s. 103.
Práce studentù
Tùmová Milue, Èemu vìøí svìdkové Jehovovi,
2/06, s. 70-71; Setkání se svìdky Jehovovými,
3/06, s. 104-105.
V rámeècích
Duchková Anna, Spor mystických kol, 1/06,
s. 10; I mistr se mùe mýlit (z rozhovoru
s J. Vackem), 1/06, s. 11 (spolu se Z. Vojtíkem).
Mácha Viktor, Náboenský svìt Indiánù, 2/06,
s. 46. Mrázek Milo, Øímskokatolická hnutí
prosazující tridentskou liturgii, 3/06, s. 83;
Tradicionalismus v pravoslaví, 3/06, s. 85;
Významné postavy ruské exilové církve, 4/06,
s. 115. Naqvi Zuzana, Muslimkou v Èesku,
1/06, s. 24-25. Smolen tìpán, Rozhovor
s P. Frantikem Hylmarem, provinciálem
jezuitù, 2/06, s. 41. tampach Ivan, Obèanské
náboenství, 2/06, s. 47; Implicitní náboenství,
3/06, s. 77. Veverková Kamila, Jako modernismus oznaèujeme, 3/06, s. 89. Vojtíek
Zdenìk, Major Pieter H. Dijkastra, národní
velitel Armády spásy V ÈR, 1/06, s. 9; Bill
Hybels, 2/06, s. 42; Salem Baptist Church,
2/06, s. 43; Ulf Ekman (*1950), 4/06, s. 119.
Sestavil Milo Mrázek.

Události
Hoek Pavel, Prolínání svìtù, 4/06, s. 138.
Mácha Viktor, Poehnání nepomùe, 4/06,
s. 139. Vojtíek Zdenìk, Rói Kaisen na návtìvì v Èeské republice, 4/06, s. 139. Peta
Jaroslav, erab Gjalcchän v Praze, 4/06, s. 139.
Zprávy
Mácha Viktor, Prach jsi a v prach se obrátí
na buddhistický zpùsob, 1/06, s. 34; Veletrh

Rudá Dákynì - enský buddha nejvyí
moudrosti vech buddhù. V pravé ruce
drí zahnutý sekáèek, kterým protíná
vechno malicherné, v levé lebeèní misku s nektarem vysvobození. - Z výstavy
Odkaz Tibetu, kterou pøipravilo plzeòské Západoèeské muzeum ve spolupráci s Buddhistickým centrem v Plzni.
Více na www.odkaztibetu.cz.
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r e c e n z e
náboenství
jako
kolektivní pamì
Adela Kvasnièková: Náboenstvo ako
kolektívna pamä: prípad Slovenska
a Èiech, Univerzita Komenského v Bratislave, 2005, 122 s. ISBN 80-223-2124-9.
Je známé, e jedním z kulturních rozdílù
mezi dnením územím zemí Koruny èeské
a Slovenskem je odliná religiozita. Èeská
republika se podle èetných sociologických
etøení ukazuje jako jedna ze zemí s nejmením poètem náboenských spoleèností
na svìtì, pro Slovensko je naopak pøítomnost køesanství ve spoleènosti pomìrnì
významná. Nicménì studií, zamìøených
právì na komparativní sledování religiozity
v tìchto zemích, není mnoho. Text slovenské socioloky (nejen) náboenství je první
monografií tohoto ánru, je se snaí aplikovat stejné metody a stejná mìøítka na sledování pøítomnosti náboenství v èeské
a slovenské spoleènosti, které mají vést
k porozumìní výe zmínìnému rozdílu.
Rozsahem je to publikace nevelká, ale
jde o hutný, informacemi nabitý text. Jak
dobøe vystihuje její název, je zamìøena na
dvì témata. První, jemu je vìnována první
ze tøí kapitol, se vìnuje porovnávání statistických dat ze dvou sledovaných zemí.
Druhé téma je vìnováno teorii kolektivní
pamìti, jak ji rozpracovává pøedevím
francouzská durkheimovská sociologická
kola. Tøetí, stìejní kapitola práce A. Kvasnièkové obì témata spojuje, a je tedy zamìøena na aplikaci této teorie na interpretaci
statistických údajù o náboenství v Èesku
a na Slovensku. Pojïme sledovat autorèin
poèin popoøadì.
První kapitola (Sociologické zmeny na
Slovensku a v Èechách po Nenom rozvode) zaujme toho, kdo rád sleduje statistická data. Autorka porovnává synchronnì
i diachronnì údaje vzelé ze sèítání lidu
od dob tìsnì pøed vznikem spoleèného
státu, z dob Èeskoslovenska i po rozdìlení
republiky. Vímá si odliné dynamiky v obou
zemích, o které tato èísla nìjak vypovídají.
Autorka se snaí pøekonat unáhlená hodnocení a generalizace, k nim pøi srovnávání
takovýchto údajù mnohdy dochází. Tato
zjednoduování èasto nezohledòují rozdíly
mezi Èeskem a Slovenskem v osídelní èi na
úrovni regionù nebo zjednoduují èi pøeceòují vliv ètyøiceti let ateistické propagandy. Nìkteré regiony na Slovensku a v ÈR
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vykazují významné podobnosti, napø. slovenský západ a východ Moravy, jiné jsou
naprosto kontrastní (oravsko-kysucká oblast s 97% obyvateli hlásících se k nìjaké
církvi a nìkteré lokality na severu Èech, kde
se k bez vyznání hlásí více ne 80% lidí).
Uvedené diferencie asociujú rozdiely medzi
ortodoxnými a misijnými krajinami, hoci ide
o lokality geograficky nie príli vzdialené,
ktoré boli desaroèia súèasou jedného
malého tátu, s jednotnou ateistickou politikou (s. 21). Pøedevím si ale autorka
vímá narùstajících rozdílù po roce 1993.
Jedním z nejvýznamnìjích je vzrùstající
trend pluralizace náboenské scény v Èesku smìrem k netradièní religiozitì, která je
na Slovensku statisticky bezvýznamná
(V ÈR se v roce 2001 ke kolonce jiné
a nepøesnì urèené pøihlásilo 2,2% na Slovensku k iné 0,0%). Naopak spoleèným
trendem je nárùst v kolonce bez vyznání
(s. 22).
Druhá kapitola knihy (Sociologické
prístupy k náboenským zmenám) je svým
zamìøením odliná. Autorka ètenáøe seznamuje s u nás ne dostateènì známou sociologickou tradicí navazující na E. Durkheima
(konkrétnì francouzské badatele M. Halbwachse a D. Hervieu-Légerovou) a s tím,
jak se v ní pracuje s pojmem kolektivní pamìti v kontextu modernizace a postmodernizace spoleènosti. Kolektivní pamì je
základem sociální identity jedince socializovaného v nìjakém spoleèenském prostøedí i identity celých
sociálních skupin. Zahrnuje nejen
spoleènou minulost, ale i spoleèné
vzpomínání na ni. Bez vìdomí
a pøipomínání si toho, jaké má
spoleènost dìjiny, o jaké historické události spoleèné hodnoty
a normy opírají svou legitimitu,
je budoucnost této spoleènosti,
a tedy i identita jedincù, kteøí
v dané spoleènost nacházejí své
bezpeèné zázemí, ohroena. Tato
kolektivní pamì urèuje i obsahy
pamìti individuální. Zatímco pro
tradièní spoleènosti byla typická
propojenost jednotlivých skupinových pamìtí (rodinná, tøídní,
náboenská, národní aj.) a tyto
skupinové pamìti vytváøely jednu
celkovou kulturní pamì, pro
proces modernizace umoòující èi
nutící jedince mít vícevrstevnou
sociální identitu, je typická pluralita takovýchto pamìtí, pøièem
Jeden
jednotlivé druhy jsou od sebe od-

dìlené a na sobì nezávislé. Vytrácí se tedy
ona spoleèná kulturní pamì spojující
vechny jedince v konkrétní spoleènosti.
Subjektivistická, na jedince zamìøená
pozdnì moderní spoleènost pak prochází
procesem odlehèování pamìti a dochází
a do stavu amnézie (s. 54). Hovoøí se také
o vypaøování (s. 52), instantentizácii èi
pulverizaci pamìti (s. 48). Pamì ztrácí
opìrné body a kontinuitu, místo toho je
zamìøená na krátké okamiky, které se
rychle støídají bez vzájemného navazování.
Svou roli v tom sehrávají prostøedky masové
komunikace, které pøíjemce zahlcují informacemi, ale nenapomáhají dávat je do
vzájemné souvislosti (s. 46-47).
Autorka sleduje, jak ve svìtle této teorie
její zastánci vysvìtlují sociální roli náboenských institucí, projevy sekularizace èi naopak návrat náboenství do veøejného prostoru a pluralizaci náboenské scény. Spolu
s nimi si vímá dominance subjektivity
v náboenském ivotì souèasných lidí:
Potvrdzovanie individuálnej subjektivity
v duchovnej sfére sa tie prejavuje v rozvoji
náboenskej praxe à la carte - èie pod¾a
jedálneho lístka, z ktorého si mono slobodne vybera a ¾ubovo¾ne sklada (s. 52).
Na místo tradièní autority vytváøející obsah
kolektivní náboenské pamìti tedy nastupuje jedinec nucený vybírat si podle vlastního úsudku a vlastních potøeb. Náboenský
subjektivismus není vlastní jen jedincùm,

z grafù v práci Adely Kvasnièkové.
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vytváøejícím si vlastní spiritualitu (vìøící
brikolérové, s. 60), ale i hnutím, které proti
proudu sekularizace oivují tradièní náboenské instituce, jakými je napø. charismatické hnutí (v katolické církvi a protestantských církvích). D. Hervieu-Léger jako
typický pøíklad subjektivismu pøedkládá
výpovìï pøísluníka jedné charismatické
skupiny: Vetko, èo sa deje, vetky udalosti
majú náboenský zmysel. Lene je to zmysel
len pre mòa. Kadý si ho musí objavi na
základe vlastnej osobnej skúsenosti. Francouzská socioloka zde hovoøí o paradoxním subjektivním integralismu (s. 60).
V závìru této pøevánì kompilaèní
kapitoly je moderní kultura ve vztahu k náboenství charakterizována právì jako
paradoxní (v chestertonovském duchu):
Situace náboenství v moderní dobì neznamená, e lidé nevìøí, ale naopak e vìøí
èemukoliv. Moderní lidé jsou ménì náboentí (v tradièním smyslu) ne proto, e jsou
racionálnìjí, ale proto, e nedokáí udret
obsahy kolektivní pamìti (s. 64). Pro dokreslení je pøipomenutá známá skuteènost,
e tam, kde vyklidila prostor tradièní náboenská témata, nastupuje napø. konzumace
horoskopù (s. 49).
I kdy jde o hutný odborný text, je
moné øíci, e mu nechybí ani moment
napínavého oèekávání. Týká se vztahu mezi
tím, èemu je vìnována první a druhá kapitola. V klíèové tøetí kapitole (Meniace sa
náboenské pamäti na Slovensku a v Èechách) se autorka snaí èíst statistická data
prizmatem teorie kolektivní pamìti. V úvodu kapitoly se odkazuje na jiné sociology,
vlastnì socioloky náboenství, které teoretickou perspektivu aplikovaly na interpretaci empirického materiálu z konkrétních
geografických oblastí: Polku I. Borowik
(Polsko, Rusko a jiné zemì východní Evropy) a Britku G. Davie (Evropa), jejich postupem i tøídìním rùzných druhù kolektivní
pamìti se nechává inspirovat.
Ono oèekávání je vak naplnìné jen
z èásti. Je vak pravdou, e vlastnì hned
v úvodu k celé knize je ètenáøi sdìleno, e
nemá èekat na hotové odpovìdi, ale pouze
pøedstavení struktury problematiky skrze
výzkumné otázky (s. 6). Jde tedy o cíl spíe
skromný, ale mùeme øíci, e poctivì splnìný. Autorka nás provádí po jednotlivých
metodách vzpomínání si spoleènosti na
své náboenské koøeny, a to skrze obøady,
symboly, slavení svátkù èi institucionalizované náboenské vzdìlávání a klade
pøedevím inspirativní otázky pro pøípadné
konkrétní výzkumy.
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Církve jsou ve svìtle zmínìné teorie
pøedstaveny jako institucionalizovaní stráci
pamìti, která má v rùzných historických
podmínkách rùznou podobu: oficiální státní
pamì èi naopak státem zakázanou pamì
nebo pamì alternativní. Dnení církve hrají
roli pamìti v zastoupení, kdy náboenská
pamä je udrovaná nieko¾kými pre vetkých (s. 71). Úkolem sociologie pak je
zkoumat, jak tito vichni umoòují, aby
oni nemnozí udrovali ve veøejném prostoru vzpomínky na náboenské tradice.
Jak jsou vnímány a pøijímány jejich aktivity,
pøípadnì jak na nich participují. V této
souvislosti nechává A. Kvasnièková promlouvat opìt statistiku a seznamuje nás
s pøesnými (v pøípadì Slovenska) èi pøiblinými (v pøípadì ÈR) poèty úèastníkù
rituálù pøechodu (køest, svatba, pohøeb),
pøi nich zvlátì vyniknou rozdíly mezi
obìma sledovanými zemìmi: Kontrastní je
napø. údaj, e na celém Slovensku je 90%
zesnulých pochováno køesanským obøadem, zatímco v Praze je patrnì polovina
pohøbù bez jakéhokoliv (nejen náboenského) obøadu (s. 74 a 77). U i samotný
fakt, e na Slovensku statistické roèenky
obsahují takovéto údaje, zatímco v ÈR
nikoliv, je pro sociologa náboenské pamìti
výmluvný. (Slovenské roèenky mají kapitolu
Kultúra a náboenstvo, èeské Kultura
a sport, s. 75).
Pøes vechen svùj zájem o pøesná èísla
vak autorka zdùrazòuje, e takto pojatou
sociologii nezajímají ani tak poèty modlících
se, jako obsahy, formy resp. vzorce modlení:
Ide o otázky, ko¾kí a ako poznajú kresanské modlitby, aká je socializácia modlenia.
(s. 72). Podobnou otázku si autorka klade
v souvislosti s nahrazováním starých tradic
novými (døíve mocensky prosazovaný Dìda
Mráz, nyní komerènì atraktivní sv. Valentýn
èi Haloween): Celkove v sledovanom kontexte meniacich sa náboenských pamätí je
tu sociologicky zaujímavá otázka, kto, ktoré
skupiny oivujú a udriavajú tradície uctievania svätcov/svätíc, patrónov/patrónok,
akými spôsobmi, èi pri akých príleitostiach. (s. 87).
Dalí vhodné a zajímavé otázky se týkají
zprostøedkovávání náboenské pamìti skrze
vzdìlávání, a to buï formou konfesního
pìstování pamìti tradièní, nebo v souèasné dobì více odpovídající vzdìlávání zamìøené na náboenský pluralismus, jeho
cílem je umonit studentùm porozumìt
a respektovat vícero náboenství, pøípadnì
si z nich vybrat. Spolu s G. Davie se vak
nae autorka ptá, zda takováto pluralitnì

náboenská pamì nemùe vést naopak
i k devalvaci náboenství jako takového
a nakonec ztrátu autenticky náboenské
pamìti (s. 78-79). K tomu klade nìkolik
témat, kterým se sociolog mùe v tomto
kontextu vìnovat pøi srovnávání náboenského vzdìlávání a jejich plodù v ÈR a na
Slovensku.
Ji jsme zmínili, e nai autorku zaujalo
téma náboenských paradoxù moderní
spoleènosti, které shledává i ve sledovaných
oblastech:
[Na] jednej strane klesá poèet cirkevných obradov, na druhej strane sa stretávame s inou podobou nárastu obradov.
Ak na jednej strane je zaznamenaný
trend poklesu cirkevných krstov, na
druhej strane sa [ ] rozmáha, ba
vlastne uz je tandardom krstenie
nejrôznejích artefaktov, zvierat. Ak na
jednej strane mnostvo heterosexuálnych
párov vôbec odmieta rituál sobáa, ako
iba zdrap papiera, na druhej strane je
pre netradièné homosexuálne páry uzákonenie rituálu sobáa priam politická
agenda. Ak trend pohrebov bez akéhoko¾vek obradu je vzostupný, zároveò nie
sú raritou (predtým nebývalé) pohrebné
rituály domácich zvierat (s. 77).
Toto jsou jen nìkteré z oblastí, v nich
si autorka klade výzkumné otázky. Dalími
jsou média, materiální kultura (architektura,
viditelné náboenské symboly), legislativa
regulující èinnost náboenských spoleèností
aj.
Pokud budeme mít na pamìti (teï nikoliv té kolektivní) vlastnì skromný cíl,
který si autorka v úvodu své práce vytyèila,
a nenecháme se unést oèekáváním, e po
pøeètení této knihy budeme znát vechny
podstatné shody a rozdíly èeské a slovenské
religiozity a rozumìt jejich pøíèinám a souvislostem, mùeme text hodnotit jako úspìný a pøínosný. Jde o støízlivý, ideologicky
nepøedpojatý (co dnes vùbec není samozøejmostí) a metodologicky poctivý text.
Snad jen po formální stránce by bylo vhodnìjí, kdyby autorka pomohla ètenáøi
v orientaci ve svém hutném odborném textu
rozsáhlejím èlenìním kapitol a podkapitol
(zvlátì ve tøetí èásti).
Publikace má své místo v knihovnách
akademických pracovi, které se z nìjakého hlediska zabývají vìdeckým studiem
náboenství.
Milo Mrázek
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Èo sa stalo
v hnutí Nazaret
Neformálne hnutie Nazaret zaloil saleziánsky kòaz Ján Augustín Beòo (19212006) v pädesiatych rokoch 20. storoèia
ako reakciu na snahu komunistického
reimu zlikvidova rímskokatolícku cirkev
a hodnoty, ktoré prezentovala. Hlavnými
cie¾mi hnutia bolo pôsobenie medzi mládeou a v rodinách a duchovná príprava na
kòazské povolania.
Don Beòo roku 1941 vstúpil do rehole
saleziánov a v roku 1951 bol tajne vysvätený
za kòaza.V roku 1950, kedy i vznikla mylienka hnutia bola väèina reho¾níkov uväznená; po nejakom èase zaèali rehole vrátane
saleziánov pracova v podzemnej cirkvi.
V r. 1950 prichádzajú saleziáni o vetky
reho¾né domy. Preto sa zaèali stretáva
s mládeou a neskôr s rodièmi tajne po
bytoch, domoch, chatách... Keïe i náboenská literatúra bola zakázaná, vydávali sa
len samizdaty, knihy sa prepisovali v domácnostiach, okrem iných i zoity s meditáciami
dona Beòa. Don Beòo so skupinou saleziánov pracovali s rodinami, pripravovali
prednáky, duchovné obnovy, cvièenia,
usmeròovali výchovu detí.
Hnutie Nazaret bolo rozírené po celom
Slovensku, malé spoloèenstvá existovali
v takmer kadom väèom meste. Najrozírenejie vak bolo v Banskej Bystrici
a blízkom okolí, kde don Beòo pôsobil.
Hnutie a jeho pridruené zloky v rámci
podzemnej cirkvi prenikli i do okolitých
krajín, najmä Po¾ska, ale tie Èiech, Ukrajiny a Maïarska. V roku 2005 patrilo na
Slovensku k hnutiu pribline 50 kòazov a asi
200 rodín.
Významnú úlohu v hnutí zohrával duchovný vodca, ktorý v pravidelnom kontakte s rodinou usmeròoval ivot veriacich
pomocou tzv. referovania.1 Spoèiatku
v spoloèenstve vládol radostný a otvorený
duch, malo nádherné ideály, ale postupom
èasu sa prièinením niektorých kòazov zaèali
prejavova charakteristiky sekty.2
Sekta - áno èi nie?
Uzavretý systém a ve¾ká autorita kòazov
viedli k tomu, e si zaèali nárokova výhradné právo rozhodova o èlenoch spoloèenstva vo vetkých oblastiach ich ivota.3
ivot v hnutí, koncentrovaný okolo osoby
a úlohy duchovného vodcu, sa zaèal podoba ivotu v sekte. Roky muselo by od
neho prijímané vetko bez námietky alebo
skúmania veci. Na prvom mieste nebol Boh,
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ale hnutie a jeho duchovné vesa koncentrovalo na moralidenie. Pripomienky veriacich
zovanie zamerané na izolovaboli povaované za neschopnie sa od irej spoloènosti
nos plni vô¾u Boha. Tá vak
a odcudzenie svetu, prièom
bola vô¾ou predstavite¾ov hnusvetom ako takým sa opovrtia. Tí rozhodovali o vetkom,
hovalo. Citový, kultúrny
napr. o tom, èo kúpi do doa spoloèenský ivot povaomácnosti, kde sa zamestna,
vali za zbytoèný, oberajúci
kde býva. Veci ako rádio,
o èas na konanie skutkov spátelevízia èi telefón boli zakasy a slúiaci len k sebauspokoDon Beòo.
zované, deti nesmeli chodi na
jovaniu èloveka. Kòazi viedli
Foto:
plaváreò, podanie rúk sa neodseparovaný spôsob ivota od
http://www.sdb.sk.
porúèalo kvôli vzniku zmysostatných kòazov, mali k nim
lového pokuenia.
rezervovaný a negatívny vzah. Separovanie
U takto vedených ¾udí dochádzalo bolo vlastné i èlenom, nezapájali sa do
k strate individuality, potláèaniu kadej ivota farnosti, ignorovali a neprijímali iných
iniciatívy a v koneènom dôsledku úplnej kòazov. Hnutie nátlakom izolovalo stústrate ich slobody. Pri riadení ivota rodín pencov od kadého kontaktu, ktorý mohol
sa kòazi odvolávali na slová z biblie, vy- poskytnú èlenovi iný poh¾ad na svet a cirtrhnuté z kontextu a interpretované do- kev. Systematicky pracovalo na odcudzení
slova. Nepovo¾ovalo sa ani samotúdium rodinných prísluníkov. Povaovali ich za
pápeských encyklík a sledovanie inej ruite¾ov jednoty s Bohom a obtia duliteratúry. Predstavitelia sa odvolávali na chovného rastu.
cirkevné dokumenty (podávané iba s komentárom Jána Beòa), ale tie, ktoré neboli Hnutie a rodina
v ich línii, odmietali.
Pod¾a hnutia existuje len manelstvo alebo
zasvätený ivot, slobodný stav hnutie nePsychická manipulácia
uznáva. Èlenovia sa museli neustále skúma
Duchovné vedenie systematicky smerovalo a èo najrýchlejie rozhodnú pre jednu
k zmene osobnosti èloveka cez emocionálne z týchto ciest. Na to slúili duchovné cvia vierouène nesprávne naviazanie vedeného. èenia, kde boli úèastníci vystavovaní silnému
Keï èlovek urobil zlú vec, nepýtal sa v du- psychickému nátlaku zo strany exercitátochu, èo na to hovorí jeho svedomie, ale èo ra. 4 Ten nerozhodnos èlena charakterizona to povie duchovný vodca. Svedomie val ako bránenie sa Boiemu hlasu, preto
èlenov bolo formované zásadou, e nepo- mnohé rozhodnutia pre kòazstvo, ktoré
slunos voèi duchovnému vedeniu je ne- vzili z takýchto duchovných cvièení, neboli
poslunosou voèi Bohu. Existovala zásada, slobodné. Dievèatám, ktoré videli svoje poe kde je duchovné vedenie, tam svedomie slanie v rodine, sa neodporúèalo tudova
s odôvodnením, e Boh nepotrebuje diplom.
musí ís nabok.
Hnutie zasahovalo do slobodnej vo¾by
Hnutie bolo zaloené na tvrdej spravodlivosti bez milosrdnej lásky, motivaèným mladých ¾udí pri výbere ivotného partnera
prostriedkom bolo írenie strachu z Boha. - kòazi si vyhradzovali právo poveda, koho
Emotívne podèiarkovanie Boha ako spra- si má mladý èlovek vzia za manela. Prevodlivého sudcu a zdôrazòovanie Boej hnaný dôraz sa kládol na hierarchický rozsudcovskej úlohy viedlo k chápaniu Boha mer v rodine a extrémne sa zdôrazòovala
ako vykonávate¾a trestu. Hnutie írilo strach bezmedzná podriadenos eny - manelky,
z moci diabla, jeho pôsobenia, vplyvu ktorá musí mua vo vetkom poslúcha.
a pokúania. Ak niekto z hnutia odiiel, Hlavou rodiny vak nebol v koneènom dôostatní èlenovia mali zakázané ho zdravi, sledku mu, ale duchovné vedenie, ktoré
nesmeli sa na neho dokonca ani pozrie urèovalo i intímny ivot manelov. Sexualita
a boli nútení si myslie, e je v òom diabol. bola spájaná len s mnohopoèetným rodièovstvom, bez oh¾adu na fyzické, psychické,
ekonomické, èi sociálne problémy eny a roUzavretos, elitárstvo a výluènos
Hnutie sa pokladalo za výnimoènú elitu, diny neboli manelia oprávnení oddiali, èi
jedinú cestu, cez ktorú sa èlovek dostane nema ïalie diea. Manelský ivot v hnutí
k Bohu. V èlenoch sa pestovala pýcha, ve- bol teda ivotom nadmernej a zbytoènej
domie, e ich cesta je správna, spochyb- zdranlivosti, alebo ivotom rezignovanej
òovali sa ostatné hnutia a nekriticky po- eny plodiacej jedno diea po druhom.
ukazovalo na ich chyby. Duchovné vedenie Sexualita bývala hlavnou témou kázní i spo-
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vedí, pri ktorých spovedníci kládli intímne
otázky, iadali hovori podrobnosti, doslova
deptali ¾udí, èo spôsobilo zahanbenie, znechutenie a odmietanie ïalej spovede.
Èlenovia sa stretávali i pri tzv. referovaní, kde boli nútení verejne hovori o súkromných a intímnych veciach. Tento násilný a zahanbujúci spôsob hnutie odôvodòovalo tým, e spoloèenstvo musí pozna
problémy svojich èlenov, aby sa mohlo za
nich a za vyrieenie ich problémov intenzívnejie modli. Tie to malo prispieva
k budovaniu cnosti, pokory a poslunosti
Bohu, no najmä bezvýhradnej poslunosti
duchovnému otcovi.
Problematická bola i výchova detí v rodinách, výchovné problémy mali i uèitelia
a vychovávatelia v kolách, pretoe sa
ako zaèleòovali do kolektívu. Prirodzené
spoloèenstvo im bolo cudzie, nechápali jeho
význam, nevedeli sa nadchnú pre spoloènú
vec, vyhýbali sa spoloèným výletom èi táborom. Bývali nervózne, trpeli samotou
a ostatní ich odmietali. Spôsoby vedenia
èlenov v hnutí spôsobovali neraz vnútorné
zranenia a niekedy i psychické poruchy.
Viacerí lekári referovali o prípadoch psychických naruení, ktoré boli spôsobené
ne¾udským vedením v hnutí. Pacienti boli
zaaení rozpoltenosou, nesústredenosou, nervozitou a smútkom.

malo do 5 rokov uskutoèni vnútorné
ozdravenie. Don Beòo vak zaráajúcim
spôsobom dòa 7. novembra 2004 osobným
listom vylúèil z kòazského zdruenia
a z hnutia 14 kòazov vrátane hlavného
zodpovedného a dve tretiny hlavnej rady.
Boli to práve tí kòazi, ktorí sa snaili
realizova dané usmernenia.
Dekrétmi banskobystrického biskupa
Baláa bolo vykonávanie vetkých foriem
apotolátu èlenmi hnutia, ich zakladate¾a
a ich vedenia na území Banskobystrickej
diecézy zakázané a samostatným dekrétom
bolo 17. 1. 2005 hnutie Nazaret zruené.5
Biskupi Konferencie biskupov Slovenska na
plenárnom zasadaní dòa 9. 11. 2005 vydali
vyhlásenie, v ktorom jednohlasne vyjadrujú
nesúhlas s èinnosou hnutia Nazaret a Betánia6 na území katolíckych diecéz.7
Napriek týmto skutoènostiam, hnutie
i jeho zloky existujú a vykonávajú svoju
èinnos naïalej. Pod¾a rôznych zdrojov, po
vydaní zruujúcich dekrétov hnutie mnoho
èlenov opustilo, prípadne sa skutoène snaia
repektova a postupova pod¾a doporuèení a usmernení biskupa Baláa. Naïalej
vak existujú skupiny a je ich pomerne stále
dos, v ktorých od kritizovaných praktík
neustúpili.

Ako ïalej?
Bol Nazaret hnutím, ktoré prispievalo k forZákaz èinnosti
movaniu zrelých kresanov, alebo spoloèenHnutie Nazaret nieko¾ko desiatok rokov stvom, ktoré malo na svojich èlenov deexistovalo so schválením biskupa bansko- truktívny vplyv? Pod¾a bývalých èlenov
bystrickej diecézy. Po páde komunistického malo hnutie Nazaret mnoho pozitívnych
reimu sa hnutie uchádzalo o cirkevné stránok. Za jeho najväèí prínos povaujú
schválenie. Pri overovaní pôsobenia hnutia nasmerovanie pri h¾adaní viery, duchovný
sa popri kladnom hodnotení vyskytli i kri- program, denné rozjímanie, výchovu k veèernému hodnoteniu,
tické pripomienky, ktoré
spoloèné modlitby
spísala Teologická komiv rodine. Ïalím pozisia Konferencie biskupov
tívom bolo spoznávaSlovenska v roku 2002
nie ¾udí s rovnakým
v dokumente Výhrady
zmý¾aním i obetavých
voèi hnutiu Nazaret.
kòazov, ktorí rodinám
Hnutiu vyèíta silné autopomáhali a podpororitatívne prvky, príliné
vali ich.8 I kritici prizdôrazòovanie úlohy duznávajú hnutiu pozitívchovného vodcu, selekne pôsobenie a úprimtívny prístup k cirkevnú túbu po autenticným dokumentom, izolákom kresanskom iciu od ostatných veriavote. Nazaret sa spocich.
èiatku snail uskutoèV auguste 2004 na
òova to, k èomu cirplenárnom zhromadení
kev vyzýva veriacich:
kòazov hnutia Nazaret
osobný vzah k Biblii,
im dal banskobystrický
ivot v spoloèenstve,
biskup Balá usmerneVyhlásenie biskupov z roku 2005.
skromnos, meditáciu,
nia, pod¾a ktorých sa
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orientáciu na rodinu, ochotu riadi sa kresanskými zásadami napriek riziku nepochopenia.9 Ïalím prínosom hnutia bola duchovná literatúra, ktorej bolo v období
jeho vzniku nedostatok. Kolovali po celom
Slovensku, formovali reho¾níkov a kòazov
v seminároch.10
Dobre myslená idea stroskotala na konkrétnych ¾uïoch. Nemono tvrdi, e vetci
kòazi hnutia sa dopúali vetkých chýb,
v hnutí existovala dobrá vô¾a i obetavos.
Nedostatky vak boli tak rozírené a váne,
e sa stali charakteristikou hnutia - hnutia
s charakteristickými sektárskymi praktikami.
V septembri 2006 zakladate¾ a vodca
hnutia J. A. Beòo zomrel. Vo svojom testamente prosí o odpustenie vetkých ... ktorým som nejako, èi vedome alebo nevedome
ublíil zlým príkladom alebo zlým slovom
a takisto prosím, aby aj oni odpustili mne
a prosím, aby si spomínali na mòa pred
Pánom Bohom, pred ktorého tvár raz vetci
prídeme. 11 Aké bude hnutie bez svojho
vodcu, aká budúcnos ho èaká, kam bude
smerova? Uvedomí si a napraví svoje chyby
a omyly? Dokáe sa vzda svojich pochybných praktík a vráti sa na cestu lásky a pochopenia? To vetko sú otázky, na ktoré dá
odpoveï len èas. Mono vak dúfa, e tak,
ako to býva i v ivote, i v tomto prípade koniec bude znamena nový zaèiatok... n
Iveta Husenicová
Edièná poznámka
Èlánok vychádza z bakalárskej práce Sekty a kultové závislosti, obhájenej roku 2006 na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Bol spracovaný pod¾a
dokumentu Teologickej komisie biskupov Slovenska Výhrady voèi hnutiu Nazaret. Jeho úplná verzia je na adrese
http://www.slovanet.sk/integra/clanky/extremyNazaret.pdf.
Poznámky
1 Referovanie - verejné rozprávanie pred vetkými èlenmi
napr. o duchovných zlyhaniach, ich dôvodoch, ivotnej
ceste, ¾uïoch, s ktorými sa èlen stretáva. V hnutí bolo
pociované ako príli násilné, èlenovia boli nútení verejne
hovori o súkromných a intímnych veciach.
2 Èerveò, J. (2005) Beòovci  hnutie èi sekta?, http://
cerven.blog.sme.sk
3 Tamtie.
4 Exercitator - vedúci kòaz, koordinátor duchovných cvièení, zameraných na prehåbenie kresanskej viery, na
hlbie osvojenie si vierouky, náboenského cítenia a cirkevnej disciplíny.
5 http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=2005012014
6 Betania - zdruenie slobodných ien pridruené k hnutiu;
organizácia pre zasvätené slobodné eny, ktoré nepôsobia v rúchu, ale v civile.
7 http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=200511160
10.
8 Kolková T. 2005. Hnutie Nazaret pochovali vlastné extrémy. In: Rozmer, Èasopis pre kresanskú duchovnú
orientáciu, roè. VIII, 2005, è. 2.
9 Gális, V. (2005) Prípad beòovci. http://tyzden.sk/
printart.php?
10 Kolková, T. 2005. Hnutie Nazaret Viac kody ako osohu.
In: Zrno, Kresanský týdenník pre mladých duchom,
2005, è. 9.
11 http://www.sdb.sk/?sprava=525.
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d o p i s y
Èo kazí
dobré vzahy
Reakcia JUDr. Jána Jurana, riadite¾a cirkevného odboru MK SR na èlánok PhDr.
Zdenka Vojtíka patný zákon kazí dobré
mravy v èasopise Dingir 4/2006.
PhDr. Zdenka Vojtíka si vysoko váim.
Jeho prítomnos na podujatiach v Slovenskej republike je vdy významnou udalosou pre nau odbornú verejnos. Dòa 18.
9. 2006 som vyuil stretnutie s ním na
krátku osobnú konzultáciu, týkajúcu sa
návrhu na registráciu Ateistickej cirkvi neveriacich. Keïe v tom istom èase prebiehala aj podpisová kampaò Cirkvi Jeia
Krista svätých neskorích dní, spomenuli
sme v rozhovore aj túto tému. Trochu ma
zarazilo, keï pán PhDr. Vojtíek vyslovil
názor, e formulácia uvedená v záhlaví ich
podpisového hárku nebude pre úèely registrácie dostaèujúca. Ete viac ma vak prekvapil - a musím ia¾ kontatova, e ve¾mi
negatívne - jeho èlánok patný zákon kazí
dobré mravy, zverejnený v èasopise Dingir
èíslo 4, roèník 2006. Pri jeho písaní nepochybne vychádzal z ohováraèských, konpiratívne teórie rozvíjajúcich internetových
èlánkov Karola Nagya, na ktoré sa aj
vo svojom èlánku odvoláva. Skutoènos je
ove¾a prozaickejia. Nako¾ko naozaj nemáme èo taji, pokúsim sa uvies jasne a struène moje vysvetlenia a uvies tak veci na
pravú mieru.
Zákon èíslo 308/1991 Zb. o slobode
náboenskej viery a postavení cirkví a náboenských spoloèností v znení neskorích
predpisov, ktorý PhDr. Vojtíek oznaèuje
ako slovenský a zlý, vznikol na Úrade
vlády ÈSFR v Prahe a schválilo ho Federálne zhromadenie Èeskej a Slovenskej
Federatívnej Republiky dòa 4.7.1991. Ako
je známe, v Èeskej republike platil a do
roku 2002. Pod¾a tohto zákona bola v roku
1995 registrovaná ako samostatná cirkev
Luterská evangelická církev a. v. v Èeské
republice, ktorá sa odtiepila od Slezské
církve evangelické augsburského vyznání.
Pod¾a dostupných údajov sa k spomínanej
cirkvi hlási 5412 vericich a má 5 farských
zborov. Ak teda predloila k návrhu na
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Tématem pøítího èísla Dingiru je
èeská mystika 20. století,
od Weinfurtera po manele Tomáovi.

registráciu 10 000 podpisov pod¾a vtedy
platnej legislatívy, v nijakom prípade nemohlo ís o riadnych èlenov cirkvi. Pod¾a
mojich informácií sa k tejto cirkvi prihlásili
okrem jej èlenov aj èlenovia iných cirkví
a osoby bez vyznania. Pri jej registrácii sa
preto muselo nepochybne vychádza zo
irej interpretácie pojmu hlási sa k cirkvi
alebo náboenskej spoloènosti. Napokon,
iný výklad je pod¾a môjho názoru ako
moný, nako¾ko samotný zákon tento pojem nikde bliie nedefinuje. Cirkevný odbor
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
vdy zastával toto stanovisko. V naom liste
èíslo MK - 529/2001 - CO zo 7. 6. 2001
uvádzame:
Zákony regulujúce registráciu cirkví
a náboenských spoloèností prirodzene
nestanovujú, aká smie a aká nesmie by
vnútorná motivácia osôb pre podpísanie
hárku deklarujúceho ich hlásenie sa k cirkvi
èi náboenskej spoloènosti, preto nemusí
nevyhnutne znamena èlenstvo v nej pod¾a
vnútorných predpisov danej cirkvi èi náboenskej spoloènosti. Vnútornou motiváciou
pre podpis takéhoto hárku môe by aj
sympatia k nej alebo iný dôvod.
V období od roku 2000 sme na cirkevnom odbore MK SR konzultovali problematiku registrácie cirkví s pribline
dvanástimi subjektmi, vrátane Cirkvi Jeia
Krista svätých neskorích dní. Táto cirkev
predloila ministerstvu svoj návrh na registráciu 26. 9. 2006. Ete predtým, 14. 9. 2006
predloila návrh na registráciu Ateistická
cirkev neveriacich, ktorá vak na rozdiel od
iných subjektov nezbierala podpisy verejne
a s cirkevným odborom MK SR okolnosti
registrácie nekonzultovala. Pod¾a vyjadrenia splnomocnenca prípravného výboru
tejto cirkvi zbieranie podpisov im trvalo tyri
mesiace, èie museli s ním zaèa aspoò o tri
mesiace skôr ako Cirkev Jeia Krista
svätých neskorích dní. Návrh na registráciu
Ateistickej cirkvi neveriacich MK SR odmietlo rozhodnutím z 18. 12. 2006. Práve
okolnosti týkajúce sa návrhu na registráciu
tejto cirkvi ukázali v celej írke nedostatky
zákona èíslo 308/1991 Zb. v oblasti registrácie cirkví a náboenských spoloèností, èo
viedlo dvoch poslancov Národnej rady
Slovenskej republiky k podaniu poslaneckého návrhu na novelizáciu tohto zákona.
Cie¾om návrhu je spresnenie podmienok
registrácie. Návrh na registráciu bude
moné predloi, ak cirkev preukáe, e sa
k nej hlási najmenej 20 000 jej plnoletých
èlenov. V návrhu sa tie presnejie vymedzujú náleitosti, ktoré majú obsahova

Pøíspìvky v této rubrice nemusejí vyjadøovat stanovisko redakce.
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podpisové hárky a základný dokument
zakladanej cirkvi. Týmito opatreniami by sa
malo èiastoène zamedzi registrácii tých
subjektov, ktoré by chceli zneuíva postavenie a práva plynúce z registrácie.
Ministerstvo kultúry SR si samozrejme
vie predstavi aj lepí zákon ako je terají
a vie ho aj vypracova. Zatia¾ vak musíme
repektova ten súèasný. Ako tátni zamestnanci môeme robi len to, èo nám zákon
dovo¾uje. Registrácia Cirkvi Jeia Krista
svätých neskorích dní bola dôsledkom
striktného dodriavania zákona a nie jeho
obchádzania. Taktie nepovaujeme za
nemorálne informova o podmienkach registrácie. Sme naopak presvedèení, e ako
registrujúci orgán sme povinní takéto
informácie poskytnú kadému subjektu,
ktorý o ne prejaví záujem.
Dúfam, e uvedené skutoènosti vniesli
svetlo do posudzovania procesu registrácie
Cirkvi Jeia Krista svätých neskorích dní
a pomôu rozptýli vetky temné podozrenia.
n

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

POZVÁNÍ
A KONTAKTY

Fotografie z praského chrámu odkazuje k èlánku o èeských satanistech
na str. 6-7.
Foto: Lubo Winiewski - MF Plus.

Hnutí Hare Krna je tématem tohoto èísla èasopisu Dingir. Snímek z ekologické farmy Krnùv dvùr z poloviny 90. let je pozváním k reportái z oslav
svátku Gaura Púrnimá na této farmì.
Foto: Ivan Rigel.

Knihovna a poradna se zamìøením na nová náboenská
hnutí: Spoleènost pro studium sekt a nových náboenských
smìrù, Husníkova 2075 (budova Fakulty humanitních
studií UK), 158 00 Praha 13, návtìvní hodiny v úterý
a ve ètvrtek od 15,30 do 17,30, e-mail: info@sekty.cz,
http://www. sekty.cz, telefon 257 31 46 46. Data pravidelných semináøù pro veøejnost Spoleènosti pro studium
sekt: 12. dubna (téma: druidství a keltské novopohanství)
a 31. kvìtna 2007 vdy od 17 do 20 h v posluchárnì
Evangelické teologické fakulty UK, Èerná 9, Praha 1.
Na titulní stranì: harinám, prùvod oddaných se
zpìvem Hare Krna mantry, v Praze na Václavském námìstí.
Na protìjí stranì: svatba v èeském Krnovì
spoleèenství.
Obì fotografie i fotografie na zadní stranì
obálky: ISKCON, laskavì poskytl Trilokátma dás.

38

Snímek ze ètvrti Crown Heights v newyorském Brooklynu, obývané mnoha
pøísluníky idovského hnutí Chabad, se vztahuje k události, o ní na str.
30 referuje Tomá Novotný.
Fotografie: Adam Fier.
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RÍ KRINA
Krina je Bhagaván, Nejvyí Osobnost Boství. rímad
Bhagavátam (1.3.27), hlavní písmo vainavské koly, odhaluje Krinovu totonost: Krina je samotný Bùh (krinas
bhagaván svajam) - není jen èástí nebo projevem Boha jako
mnoho jiných bostev v Indii. Je pùvodním zdrojem vech
projevù, dokonalý Bùh. Pøed zhruba 5 000 lety pøedvedl na
zemi svoji vìènou lílu, neboli duchovní èinnosti. Vainavská
tradice nám sdìluje, e Krina se tìmto èinnostem vìnuje
vìènì, ale na naí planetì je projevil jen tehdy.
Mezi rùznými Krinovými zábavami tvoøí ty následující
jádro indické kultury - Jeho narození v Kánsovì vìzení, hravé
a neposedné dìtské èinnosti coby syna Nandy a Jáódy,
zabíjení rùzných démonù, lakování se rí Rádhou a gópími,
srdcervoucí odchod z Bradi do Manhury, Jeho èinnosti krále
v království Dvárace, schùzka s Rádhou na Kurukétøe a vyslovení Bhagavad-gíty.
Nìkolik Krinových zábav odráí ulechtilost, a dokonce
odplatu, jako v pøípadech, kdy zbavuje svìt zlých sil. Pøesto
vak Krinovo zjevení zdùrazòuje pøevahu lásky nad mocí
apøívìtivosti nad majestátem. Zatímco vìtina pojetí Boha
vyvolává pocity úcty a báznì, Krina navozuje dùvìru a osobní vztah. Vainavtí básníci naznaèují, e Jeho nádherné
vzezøení - tmavì modrá barva pleti, velké oèi podobné lotosu
a dlouhé havraní vlasy - jako by vyzývá dui a volá po vzájemném vztahu. Øíká se, e kdy nìkdo zaslechne Krinovu
flétnu, nezbývá mu nic jiného, ne se za Ním rozbìhnout ve
stavu boského ílenství.
Z knihy Stevena J. Rosena Skrytá sláva Indie, BBT 2006
ð

Dokonèení rozhovoru ze stran 21-23.

zaloený na nìjakém tìlesném pojetí. Vztah musí být zaloen
na výmìnách srdce, tak tomu øíkáme. A takový vztah, doufám,
se svým duchovním uèitelem mám. Na tom je zaloený celý
duchovní pokrok. Já pøi zasvìcení slibuji, e budu následovat
svého uèitele, a on, e mne bude chránit a dovede mne. Jak

Nejvyí Pán je ztìlesnìním pravdy, vìdomí a radosti a je
známý jako Góvinda, Krina. Nemá poèátek, je pùvodem
veho a pøíèinou vech pøíèin.
Brahma-sanhitá 5.1

jinak by to mohlo fungovat? Tak mùe uèitel pøedat ákovi své
poselství, které realizoval skrze srdce. Musíme jednat ze srdce,
jinak to není vztah. A tento vztah v nás probouzí chu vìnovat
se duchovním praktikám.
Co byste øekli o èinnosti jeho ákù v ÈR a také o vaem
centru v Libecinì?
A: Snaíme se být otevøení kadému, kdo má zájem o kontakt,
a za tímto úèelem udrujeme centrum rí rídhar Góvinda
Sangha, které je v Libecinì u Vysokého Mýta. Není nás mnoho
a jsme roztrouení po Èechách, dokonce k nám pøijídìjí i oddaní a zájemci ze Slovenska a Polska. Pravidelnì organizujeme
oslavy vainavských svátkù a vání zájemci se k nám mohou
i pøistìhovat. Máme internetové stránky, vydáváme èasopis
a pøeloili jsme do èetiny i nìkolik kníek.

Chrámová místnost v èeském centru rí rídhar-Govinda
Sangha v Libecinì.
Fotografie manelé Anasúja a Mádhavéndra.
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M: Dùm v Libecinì byl poøízen proto, aby mohlo vzniknout
centrum rí Èaitanja Sárasvat Mathu u nás. Podaøilo se to díky
tomu, e jsme se setkali s Bilvalamangalem dásem, holandským
ákem ríly rídhara Maháráde. On mìl peníze, já zase èas.
Tehdy jsme jetì se enou bydleli na Slovensku. Hledali jsme
dùm, a jsme v roce 2003 nali a zakoupili dùm v Libecinì.
Dùm byl spí zøíceninou. Do léta loòského roku se nám podaøilo
vybudovat chrámovou místnost. V souèasné dobì se chystáme
dostavìt støechu. V podkroví by vznikly dalí místnosti. Mohli
bychom nabídnout lepí ubytování pro více lidí.
n
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