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PRAVOSLAVÍ V DINGIRU
Milo� Mrázek

Ve stovkách miliónù se poèítají lidé, kteøí se hlásí k pravoslavnému nábo-
�enství. Jeho kultura dala vzniknout samostatnému civilizaènímu celku.
V na�í zemi se podle výsledkù sèítání lidu z r. 2001 k pravoslavné církvi
pøihlásilo dvacet tøi tisíc vìøících, a ta tak zaznamenala od pøedchozího sèítání
relativnì vysoký nárùst (by� z vìt�í èásti díky poètu zahranièních pracovní-
kù). Patøí tak k nejvìt�ím z malých církví u nás. Èe�tí pravoslavní køes�ané
se hlásí k dávné tradici místního slovanského køes�anství.

Dingir pravoslaví zatím vìnoval minimální pozornost. Proto jsme se roz-
hodli vìnovat toto èíslo právì jemu. Úvodní èlánek k tématu napsal doc.
V. Ventura z katolické fakulty v Olomouci, který struènì mapuje smìry ve
východním køes�anství. Na to navazuje èlánek J. Stránského o tzv. nechal-
cedonských èi starobylých východních církvích. Na jednu z nich � koptskou
církev - a na její vztah k muslimské vìt�inì v Egyptì se zamìøila arabistka
Viola Pargaèová. Pravoslavná autorka dr. M. Luptáková ètenáøùm pøibli�uje
význam ikon v pravoslavné spiritualitì. Pravoslaví je jistì správnì chápáno
jako východní podoba køes�anství, nicménì setkáme se i se snahami spojit
pravoslaví se západní liturgickou tradicí. O nìkterých tìchto snahách pojed-
nává èlánek doc. I. �tampacha. Následují portréty dvou, v mnohém jistì
odli�ných, významných osobností pravoslaví 20. století. První je americký
konvertita Serafím Rose, který objevuje tradièní východní køes�anství jako
alternativu moderní západní kultury. Druhý portrét od doc. J. B. Lá�ka popi-
suje postavu Alexandra Menì, který naopak zdùrazòoval potøebu pravoslaví
nechat se inspirovat moderním køes�anstvím na Západì. Èlánek pravoslavného
teologa doc. G. Vopatrného shrnuje dìjiny èeského pravoslaví. Tradiènì
s tématem souvisí i rozhovor. Ilustraèní fotografie pøiblí�í ètenáøi jedno
z nejvýznamnìj�ích center pravoslaví - Svatou horu Athos. Drobným textem
je doprovodil jejich autor P. L. Hoffman, student pravoslavného bohosloví.

Tìchto nìkolik málo èlánkù samozøejmì zdaleka nemù�e pokrýt celou
�íøi otázek, které se pøi setkání s pravoslavím vynoøují. Stranou a� na drobné
pøíspìvky v info-rubrice zùstala kontroverzní témata, jako je napø. ruský

antisemitismus v car-
ské dobì, vztah pra-
voslavné církve k to-
talitním re�imùm
v komunistických ze-
mích nebo spojení
pravoslaví a naciona-
lismu èi omezování
nábo�enské svobody
v pravoslavných ze-
mích v dobì souèas-
né. V dal�ích Dingi-
rech se jistì najde
prostor i tato témata
otevøít.
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DISKUSE O GIBSONOVÌ�UTRPENÍ KRISTA�
Gibsonùv film odhalil trendy souèasného amerického �idovství a køes�anství

J. Shawn Landres a Michael Berenbaum, pøelo�il Zdenìk Vojtí�ek

Utrpení Krista Mela Gibsona (Icon 2004) a kontroverzní veøejná diskuse, která tento film obklo-
pila, byly velkou epizodou v americkém nábo�enském �ivotì. Veøejná diskuse o filmu zaèala
se stejnou emocí, která podle zpráv evangelia uvedla pa�ije samotné: strachem �idù.

DISKUSE O GIBSONOVÌ�UTRPENÍ KRISTA�
Na pøelomu let 2002 a 2003, kdy se o filmu
zaèalo mluvit poprvé, a v zimì roku 2004,
kdy mìl premiéru, bylo cítit, �e veøejný �i-
vot amerických �idù je problematický,
ba dokonce depresivní, sklíèený a tísnivý.
Antisemitské násilí vzrùstalo jak v Evropì,
tak v islámském svìtì. Vandalství proti
�idovským institucím a násilí proti �idùm
odrá�ely zvý�ené napìtí na Støedním Vý-
chodì - zøejmì nikdy nekonèící konflikt
mezi Izraelci a Palestinci. Oficiální i po-
pulární kritika Izraele a izraelské vlády - a�
u� oprávnìná, nebo nepøimìøená - byla
zneu�ita èástmi evropské populace jako
oprávnìní k místním útokùm na �idy. Tato
situace, zostøená �novým antisemitismem�,
pøispìla ke vzrùstajícímu pocitu izolace
a strachu mezi mnoha americkými �idy.
Aèkoliv srovnání souèasných událostí se
30. léty 20. století je silnì pøehnané, nebez-
peènì zavádìjící a zbyteènì pobuøující,
znìla taková srovnání �idovskou komuni-
tou. Urèila kontext, v nìm� mnoho americ-
kých �idù pøijalo zprávu o brzké premiéøe
Utrpení Krista Mela Gibsona.

Ameriètí �idov�tí pozorovatelé byli
první, kdo opatrnì poukazovali na to, �e
populární, politicky konzervativní herec
a re�isér tvoøí film o posledních dvanácti
hodinách �ivota Je�í�e Nazaretského, køes-
�anského Krista. To, �e otec tohoto filmo-
vého tvùrce údajnì popíral holocaust,
jenom zvý�ilo podezøení �idù. Prohlá�ení
rabína Marvina Hiera z Centra Simona
Wiesenthala, které bylo první oficiální reak-
cí na film ze strany veøejnì èinné osobnos-
ti, dalo v bøeznu 2003 pa�ijový pøíbìh vý-
slovnì do souvislosti s �nezøízeným vyvra�-
ïováním �idù� tak, �e prohlá�ení zjevnì
odkazovalo na holocaust. Srovnání nebylo
pøekvapivé. Mnoha �idùm asociuje sym-
bolika pa�ijí dosud nezapomenuté vra�dy
�esti miliónù �idù.

Jak Abraham Foxman, �éf americké
�idovské organizace Liga proti hanobení,

a Hier prosazovali svùj názor na Gibsonùv
film a jak strhli pozornost médií k tomu, co
pova�ovali za vzrùst svìtového antisemitis-
mu, nechtìnì a nevìdomì pomohli postrèit
film do prvoøadé mediální pozornosti. Hier
a Foxman mo�ná oèekávali, �e Gibson
odpoví na jejich varování tak, aby se vy-
hnul dal�ím obvinìním z antisemitismu
nebo z popírání holocaustu. Gibson neza-
reagoval, ale jeho obránci postavili obvinìní
na hlavu: film nebyl antisemitský, nýbr�
útoky na nìj byly protikøes�anské. Èím více
�idov�tí mluvèí protestovali, tím byla �ob-
rana� køes�anství pøed �útoèníky� silnìj�í.

Gibson a jeho spojenci �ikovnì vyu�ili
kritiky Utrpení jako nástroje marketingu
a pøed premiérou vytvoøili nebývalou míru
veøejné pozornosti. �Spøádali� tisková pro-
hlá�ení jako spiknutí, které má znièit film
a diskreditovat køes�anství. To Gibsonovi
umo�nilo spatøit se v roli muèedníka a hrdi-
ny a být takto vidìn i jinými. Jako Imitatio
Dei se Gibson mohl cítit jako ukøi�ován od
�idù.

Kdy� se Utrpení Krista koneènì objevi-
lo v kinech, jeho výbu�ný úspìch zname-
nal jedno z øídkých období v novodobé
americké historii, v nìm� se �idé cítili jako
kulturní outsideøi. Film se stal finanèním
triumfem a pøivedl do kin nové diváky, kteøí
jdou zøídka na mláde�i nepøístupné filmy

a hledí na Holywood s podezøením a po-
hrdáním. Køes�an�tí diváci opou�tìli kina
èasto ti�e a zahanbenì, s dojetím a mnohdy
v slzách. Ale mnoho �idù mezi diváky této
reakci údajnì nerozumìlo. Pro generaci
�idù, kteøí si zvykli vidìt sebe tak, �e jsou
integrální èástí americké kultury a �e jsou
jejími tvùrci a hybnými silami, nejen její-
mi pasivními podílníky, byla zku�enost
outsiderù naprosto neèekaná a zdrcující.

Je paradoxní, a proto snad i matoucí, �e
toto postavení outsiderù se znovu objevilo
v dobì, kdy ameriètí �idé se zaèali vyrovná-
vat se skuteèností svého spoleèenského
a politického vlivu. Dokonce i chvástavý
�nový antisemitismus�, který otravuje �i-
dovské komunity, je výrazem vzteku násil-
nických, ale v podstatì bezmocných aktérù
na okraji spoleènosti. Tento vztek se obrací
proti skupinì, ji� vnímají jako motor glo-
balizace a jako ty, kteøí z globalizace pro-
fitují.

Médii �ivená kontroverze kolem filmu
(byl, nebo nebyl antisemitský?) zastínila
úkol, který film uvalil na køes�anskou teo-
logii a køes�ansko-�idovské vztahy. Je�í�ùv
populární nábo�enský apel není v Gibso-
novì filmu sly�et ani vidìt: film neobsahu-
je témìø �ádnou zprávu o Je�í�ovì uèení.
Jednou z pøíèin je Gibsonova oddanost
penitenciální teologii. Podle této støedovìké

�My�lenka kolektivní viny �idù za Je�í�ovo ukøi�ování je pozdìj�í církevní koncept
z doby, kdy køes�anská komunita byla ji� pøevá�nì ne�idovská a zøetelnì od judaismu
oddìlená. ... Hlavním nositelem tohoto posunu jsou pozdìji ... pa�ijové hry, které se
v Evropì objevují ve 12. století ... �Byly to právì pa�ijové hry, které podnìcovaly
proti�idovskou nenávist a jsou hlavním zdrojem negativních postojù vùèi �idùm
dodnes,� potvrzuje køes�anský teolog Bernard E. Olson. V prùbìhu historie se pa�ijo-
vé hry stávaly tak silným podnìtem k násilí, �e byly v roce 1539 v Øímì zakázány,
proto�e pravidelnì vedly k vra�edným útokùm na �idovské ghetto. Jinde si takové
starosti nedìlali. V carském Rusky byly podporovány a následné pogromy tolerovány.
�Gibsonùv film,� konstatuje teolog Steven Prothero, �je pøesnì v tradici tìchto her.
Není jen filmem postmoderním, ale i antimoderním. Je to film støedovìký. Spojuje
motivy støedovìkých pa�ijí s akèním filmem a jeho násilím.��

Tomá� Kulka, Respekt 13. - 18. 4. 2004
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zován válkami uvnitø nábo�enských tradic:
válkou liberálù proti konzervativcùm, fun-
damentalistù proti tradicionalistùm, kvie-
tistù proti aktivistùm. Jak marketingová
kampaò ve prospìch Utrpení Krista, tak
diskuse o filmu ukazují, �e zlomová linie
v americkém køes�anství není mezi protes-
tanty a katolíky ani mezi evangelikály a pro-
testanty hlavního proudu. Zlom je mezi me-
siánskými progresivisty a pietistickými
konzervativci.

Ka�dý z tìchto pojmù u�íváme velmi
opatrnì. Mesián�tí progresivisté usilují
o postupné uskuteènìní nebeského králov-
ství ína Zemi. Zahrnují �kálu od protestantù
a katolíkù, jejich� zájmem je obroda tohoto
svìta, a� k postmileniálním køes�anským

damentalismus,
a� u� je islámský,
�idovský, køes-
�anský, hinduis-
tický anebo a� je
tím, co mnozí na-
zývají fundamen-
talismem rétoriky
a politiky �ame-
rické svobody�.
V mnoha pøípa-
dech je to funda-
mentalismus s po-
litickou agendou,
fundamentalis-
mus, který spí�e

vyluèuje ne� zahrnuje, který démonizuje,
spí�e ne� vítá druhé, který odsuzuje høí�ní-
ka a nejenom høích a høí�níka pova�uje za
nespasitelného. Fundamentalisté pova�ují
liberální nábo�enské my�lení za pøíli� kom-
promisní, pøíli� racionální a za neschopné
odpovìdìt na otázku smyslu mnoha post-
moderním mu�ùm a �enám. Nezdá se jim,
�e by liberální my�lení mìlo schopnost spa-
sit ty, kdo jsou ztraceni.

Slovník druhé strany s výrazy jako
�padnutí za obì�� nebo �postavení outsi-
derù� mnoha køes�anùm a �idùm ztì�oval,
ne-li znemo�òoval rozpoznávat, oè druhým
jde. V kombinaci s fundamentalistickým
strachem ze zmìny takový slovník vyluèu-
je mo�nost pokroku a tranformace - podle
tohoto pohledu na svìt jsou �idov�tí kritici
Utrpení nepolep�itelnì �protikøes�an�tí�
a v�ichni obhájci filmu jsou nav�dy vra�ed-
ní antisemité. A souèasnì se ov�em ame-
rický nábo�enský �ivot polarizuje do té
míry, �e �idé nejsou schopni pochopit
køes�anskou perspektivu pohledu na film
a køes�ané nedoká�í vidìt film �idovskýma
oèima. Jedni jsou zaslepeni zobrazením
�idù, druzí majestátem utrpení.

I kdy� nìkteøí ukvapenì hovoøí o válce
mezi civilizacemi, je jasné, �e souèasný
americký nábo�enský �ivot je charakteri-

víry mohla být Je�í�ova smrt vykupitelská
jenom tehdy, pokud míra jeho utrpení odpo-
vídala mno�ství nepravosti, ji� mìla tato
smrt oèistit. Podle tohoto názoru Je�í�ova
smrt úplnì nestaèí - je to umuèení, utrpení
nevinného, které se stává základem køes�an-
ské víry.

V tomto bodì se �idé a køes�ané mohli
zapojit do smysluplnìj�ího mezinábo�en-
ského rozhovoru o filmu. Dokonce i pro  ty
køes�any, kteøí nesdílejí penitenciální teo-
logii, je pravdìpodobnì nepochybné, �e
Je�í�ovo utrpení pøinejmen�ím pøispìlo
k jeho vykoupení svìta a �e utrpení je dù-
le�itou souèástí toho, co znamená �ít køes-
�anský �ivot. Pa�ijní pøíbìh a jeho vrchol
na velikonoèní nedìli je oslavou vítìzství
nad utrpením a smrtí: Je�í�ova obì� �ivota
rukou øímského impéria zaji��uje lidstvu
vìèný �ivot v nebeském království. Pro
køes�any (a zvlá�tì pro ty, kteøí se nadále
cítí bezmocní na okraji spoleènosti) Je�í-
�ovo utrpení znamená odhalení jeho lidství
a spoleèenské vyøazenosti. Ale pro �idy
utrpení nevykupuje, ale spí�e zraòuje, ubli-
�uje a nièí; to, na èem zále�í, je uchovat
utrpení v pamìti. Zda tato pamì� mù�e být
vykupující, zále�í na tom, jak se lidé cho-
vají v tom, co po utrpení následuje.

Jestli�e je pro køes�any otázkou, jak vzít
na sebe køí�, aby utrpení bylo vykupující,
pak je pro �idy otázkou, jak �ít tváøí v tváø
utrpení. Jaké zobrazení utrpení mù�e nej-
lépe zrodit køes�anskou dùstojnost, solida-
ritu a vyjádøení víry, nadìje a lásky? A jak
mù�e utrpení, uchované v pamìti, pomoci
ve vykonávání �idovského pøikázání tikkun
olam, nápravy svìta? Takové otázky jsou
jádrem mezinábo�enského dialogu v jeho
nejlep�ím slova smyslu.

Utrpení Krista je zneklidòující feno-
mén, který se objevil v nepokojných do-
bách. Neodbytnou vá�ní na�ich dní je fun-

Náznak a symbol bývají pùsobivìj�í ne� �vìrný� popis. Takto vyjá-
døil Bièování na poèátku 14. st. Ugolino di Nerio.

�Gibsonova tradicionalistická zbo�nost ... se vrací k obrazu Je�í�e jako virtuosa ve
sná�ení utrpení, který svou zbo�nou vùlí podá maximální obìtní výkon a pøekazí
ïáblovy plány, do nich� jsou vta�eni zlí �idé i Øímané. Je�í�ovo poselství o bo�ím
království prakticky nepøijde ke slovu. Dominují scény muèení, inspirované nikoliv
evangelii, nýbr� ponìkud perverzní fantazií vizionáøky Kateøiny Emmerichové, její�
kniha Hoøké utrpení, zbo�òovaná v dobì pozdní katolické romantiky 19. století, pøi-
ná�í pøesné poèty ran a hrùznost muèících nástrojù, o nich� v Bibli není ani slovo
- v Gibsonovì filmu si je v�ak mù�eme vychutnat nad v�echno pomy�lení.�

Tomá� Halík, Mladá fronta dnes, 10. 4. 2004
Poznámka redakce Dingiru: Dílo Anny Kateøiny Emmerichové (1774-1824) ��ivot a umuèení Pána na�e-
ho Je�í�e Krista� v �esti svazcích vydalo v letech 1993-1998 nakladatelství Arca JiMfa, Tøebíè.

Nemístná není ... obava z vyvolání proti-
�idovského cítìní. Polarita dobra a zla
je tu nastolena s mimoøádnou pøíkrostí.
Zosobnìním nejodpudivìj�ího zla nejsou
øím�tí katani, spí�e zrùdy ne� lidské by-
tosti, ale pøedstavení velerady, nemilo-
srdnì �ádající smrt Krista, zmuèeného
k nepoznání. Nepouèená naivní mysl tu
mù�e snadno podlehnout dojmu - a bez-
dìky tak v sobì obnovit hluboce zako-
øenìnou emoci, kterou pìstovala køes-
�anská praxe pùldruhého tisíciletí. Tak
dlouho toti� trvalo, ne� køestanstvo za-
èalo nahlí�et, �e biblický lid Izraele byl
Bohem ustanoven reprezentantem v�e-
ho lidstva. �e Krista (který byl �idem
stejnì jako Maria, apo�tolové i prvokøes-
�ané) usmrtili nikoli �idé, ale lidé. Do-
sud jsme zcela neprohlédli následující
proradnost: zlé tu�ení, �e je Kristus lid-
mi dnes a dennì znovu køi�ován, lze po-
tlaèit tím, �e se zloèin bohovra�dy pøi-
soudí exkluzivním viníkùm - �idùm. Jak
snadné! Toto, zdá se, Gibson nedomys-
lil.

ð    Dokonèení na dal�í stranì dole.

Petr Pøíhoda, Perspektivy,
pøíloha Katolického týdeníku, 13. - 19. 4. 2004
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PYRAMIDAA ASTROLOGIE

z  d o m o v a

rekonstrukcionistùm.* Pietistiètí kon-
zervativci naopak sledují vnitøní oddìlení
od �pøíli� svobodomyslného svìta�, který
je ve své své podstatì hluboce individua-
listický, a dokonce atomizovaný. Zahr-
nují nejen meditativní askety a kvietisty,
ale také premileniální** aktivisty. Gibso-
novo Utrpení je plodem pietistického

konzervativismu a jeho kritici jsou vesmìs
mesián�tí progresivisté, zklamaní odtr�e-
ním filmu od svìta.

Závìrem: v souèasné dobì je èlenství
v nìkterém nábo�enském táboøe právì tak
(ne-li víc) zále�itostí pøíslu�nosti ke komu-
nitì jako zále�itostí souhlasu s doktrinální-
mi výpovìïmi. Pøíslu�nost ke komunitì
spí�e ne� sama víra lépe popisuje �idovství
a køes�anství v souèasné Americe a pøed-
povídá jejich vývoj. Proto se ocitnou evan-
gelikální a fundamentalistiètí køes�ané ve-
dle tradicionalistických a konzervativních
katolíkù, kdy� se cítí být �napadeni� a hájí
svou branku. A kdyby se �idé nedostali do
mediální pozornosti, do�lo by pravdìpo-

Bronzový balvan v kategorii dru�stev se
tentokrát kutálel do sféry esoterického byz-
nysu, kde záøí firma Phoenix, vyrábìjící
amulety. Støíbrný Bludný balvan v kate-
gorii dru�stev obdr�eli jeden pyramidolog
a dva úøedníci Mìstského úøadu Vimperk.
Ti mohli zabránit postavení obludné plas-
tové patnáctimetrové pyramidy v �umav-
ském lese, ale ani protest mnoha organiza-
cí, iniciativ èi institucí je nepøimìl bláznivé-
mu projektu Anatolije Iaguiiaeva èelit. Zá-
konu se prý neprotivili, ale podle mínìní
skeptikù i místních obèanù zdravému ro-
zumu a citu k èeské krajinì ano. Pyramida
stojí a pøevy�uje stromy, i kdy� v�ichni sli-
bovali, �e bude ni��í. Iaguiiaev sliboval
experimenty s klíèivostí semen, místo toho
v ní nabíjí pyramidální energií solventní
zájemce.

Anticena Bludný balvan není udìlová-
na jen pavìdcùm a esoterickým podnika-
telùm, ale v�dy i nìkterým médiím, které
�arlatány a okultní teorie propagují. Letos
se v kategorii dru�stev o zlato podìlila

Mladá fronta Dnes a moravský deník Rov-
nost za �nekritickou propagaci alternativní
medicíny a za �íøení neovìøených zpráv
a dezinformací�. MfDnes upozoròuje na
kvality obskurních léèitelù a biotronikù
v pravidelné rubrice pøílohy �Zdraví a �i-
votní styl�. �arlatánùm takto zaji��uje re-
klamu externista Jiøí Kuchaø z Regenerace.
Líèí napøíklad, jak utonulý mladý mu� le�el
v nemocnici v hlubokém bezvìdomí s trvale
po�kozeným mozkem, lékaøi nedávali ro-
dinì �ádnou �anci. Mladíka zachránil dìèín-
ský léèitel Valdemar Gre�ík jakýmsi záhad-
ným pùsobením na dálku. Gre�ík pomohl
prý té� nemocnému v Austrálii - zbavil ho
autismu tím, �e naru�il pevnou slupku jeho
aury. (MfDnes, 12. 12. 2003)

V pyramidì lze vyhlazovat vrásky, èis-
tit ple� a té� dobíjet léèivé byliny a ener-
getizovat vodu! Tvrdí v èlánku �Domácí
pyramida doká�e léèit� Rovnost (6. 12.
2003). V èlánku �Kineziologie - návrat ke
starým èínským metodám léèení� se v Rov-
nosti 10. 11. 2003 zase pí�e: �V�ichni chá-

pou, kdy� má vnuèka modré oèi po babièce.
Ale kdy� má problémy v sexuální oblasti
a kineziologie jako pøíèinu odhalí, �e ba-
bièka byla za války znásilnìna, toto zji�tìní
nechtìjí pøijmout. A pøitom jde o stejný
pøenos genetické informace.� Je�tì�e sebe-
vìdomí, v�evìdoucí laici za pomoci nìkte-
rých �urnalistù opravují vìdu a vyvracejí
pøírodní zákony�

Mezi jednotlivci získal bronz bojovník
s èárovými kódy Ing. Vlastimil �ert. Lé-
èitel - dálkaø Jan Hnilica dostal støíbro. Dia-
gnostikuje zájemcùm choroby a udílí jim
rady vedoucí k vyléèení bez velkých nákla-
dù a cirátù, a to distanènì neboli telepatic-
ky, jasnovidnì a prostøednictvím domov-
ského èasopisu Regenerace. Staèí mu vy-
slat do vzdálených orgánù jasnozøivý vhled.
Mám sedmiletou dceru, které se chytne
ka�dá nemoc, kdy� to takhle pùjde dál, hol-
ka urèitì brzy umøe, pí�e ponìkud drsnì
matka. Imunitní systém je naru�ený, dívka
má infekèní lo�iska v krku, �aludku, støe-
vech a má vyèerpané ledviny, informuje
matku léèitel. Pomù�e prý tøezalka a ko-
pøivy. Témìø v�em nemocným doporuèuje
magnetizérskou kùru, bylinné èaje, hlavnì
z natì a koøene pampeli�ky, a odstranìní
geopatogenních zón. Na v�echny potí�e,
nemoci a bolesti kombinuje Hnilica kolem
deseti rad.

Zlatou barvou nastøíkaný valoun z èes-
ké øeky pro jednotlivce si mohl odnést Petr
Messany. Tento astrolog je pøedstavitelem
spí� bavièského proudu staroslavné pavìdy,
o to víc pøitahuje pozornost a nadìje dùvìøi-
vých. V textech napsaných vlastní rukou se
pochopitelnì chválí, pøitom nápadnì èasto
pou�ívá alternativní gramatiku. Správnì
astrologicky pøedpovìdìl, �e se èeským
prezidentem stane jemu milá hvìzda �ou-

Sisyfos udìloval po�esté Bludné balvany

Vìra Nosková

Slavnostním krokem, provázen hudbou a zraky napjatých divá-
kù ve zcela naplnìné posluchárnì Pøírodovìdecké fakulty UK
v Praze, vchází prùvod v antických øízách. Èe�tí skeptici, èleno-
vé celosvìtového skeptického hnutí, pøi�li obdarovat vybrané
laureáty za �matení èeské veøejnosti�, jak praví stanovy Komité-
tu pro Bludné balvany.

PYRAMIDAA ASTROLOGIE

* Køes�an�tí rekonstrukcionisté jsou vlivná èást americ-
kého nábo�ensko-politického pravicového hnutí. Cílem
hnutí je rekonstruovat lidskou spoleènost �podle bib-
lického zákona�.

** Premilenialisté oèekávají svìtovou katastrofu pøed dru-
hým pøíchodem Krista a nastolením tisícileté øí�e, post-
milenialisté oèekávají postupné zlep�ování tohoto svì-
ta a podílejí se na nìm.          Obì vysvìtlivky: redakce.

dobnì k vnitrokøes�anským �arvátkám
mezi pøívr�enci doslovného a symbolic-
kého výkladu ukøi�ování. To by pravdìpo-
dobnì vedlo k serióznímu výzkumu køes-
�anských vìdcù, jak porozumìt historic-
kému Je�í�ovi.  n

ð    Dokonèení z pøedchozích stran.

J. Shawn Landres (*1972), C. Phil University of Ca-
lifornia, Santa Barbara, je sociální antropolog a dokto-
rand na katedøe religionistiky na UCSB. Pùsobí jako
vìdecký pracovník na University of Judaism v Los An-
geles.
Michael Berenbaum (*1945), PhD. Florida State Uni-
versity, je profesor teologie. Øídí Sigi Ziering Institute
na University of Judaism v Los Angeles. Jeho nejnovìj�í
knihou je �A Promise to Remember: The Holocaust in
the Words and Voices of its Survivors.�
Spoleèná kniha obou tìchto autorù �After The Passion
is Gone: American Religious Consequences� vyjde na
podzim 2004.
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Vìra Nosková (*1947) je publicistka a pøedsedkynì
Èeského klubu Sisyfos.

nu �Hamdu illáh� a hodnì myslím na to,
�e mne probudil a já jsem díky nìmu �ivá.
Tak zaèíná den praktikujícího muslima.
Musí� toti� rozli�ovat muslima praktiku-
jícího, tradièního a toho, který má pouze
muslimské jméno.
Jak �ije islám ka�dou minutu �ena?
Muslimská �ena je velmi, velmi�nevím
jak to øíci, ale já chápu jako skuteènou
èest, být muslimkou. Tak to cítím. Proè?
Proto�e islám mi dává v�e, co potøebuji.
Odpovìdìl na v�echny mé otázky ohled-

Rozhovor s Hatid�ou
Hatid�a je uèitelkou angliètiny v me�itì
Krále Fahda. Za války �ila v Nìmecku se
svou rodinou. Rodièe jsou muslimové
spí�e jen podle jména. Po válce Hatid�a
nalezla islám jako svou jedinou víru.
Hatid�o, co pro vás èiní islám, obklopený
jinými nábo�enstvími, tím pravým?
Kdy� se mne ptá� na nábo�enství, musím
øíci, �e islám je zpùsob �ivota. Jako musli-
mové �ijeme islám ka�dý den a ka�dou
minutu.
Co to znamená?
Ka�dé ráno pozdravím na�eho Pána, øek-

�Nejlep�í práva pro �ivot �enì poskytuje islám.�

Zemì je rozdìlena na Federaci Bosny a Her-
cegoviny a Republiku Srbskou. Zatímco
druhá èást je ryze srbská, ve Federaci s met-
ropolí Sarajevem nalezneme  populaci Bos-
òákù, Srbù, Chorvatù i �idù. Sèítání oby-
vatelstva nebylo dosud ukonèeno, ale uvá-
dí se asi 43% bosenských muslimù, 31%
ortodoxních Srbù, 17% katolických Chor-
vatù a �idovská men�ina. Jejich zastoupení
se pak rùzní podle regionù.

Zajímavým místem setkání ètyø nábo-
�enství je Sarajevo. Staré i nové mìsto se
chlubí mnoha nábo�enskými stavbami. Sta-
ré me�ity mají orientální ráz, novodobé jsou
pováleènými dary arabských státù (napø.
Saudské Arábie). Mìsto se py�ní i mnoha
katolickými i pravoslavnými kostely a nì-
kolika synagogami. A pokud byste náho-
dou nemohli najít �ádnou me�itu (èní v�ak
témìø do oblak), brzy se vám pøipomenou:
pìtkrát dennì se zde toti� z tlampaèù roze-
zní ezán, svolávající k modlitbì.

Øíká se, �e islám po válce zesílil. Okol-
ní svìt si to vykládá jako hledání nové
národní identity. Místní vám poví, �e jde

o niternou zále�itost, spojenou s èistou
vírou. Ta je toti� bìhem války èasto jako
jediná dokázala podr�et. Bosna není islám-
skou zemí, a tak je zde víra soukromou zá-
le�itostí ka�dého. Není ani zvykem o víøe
moc mluvit. Nábo�enská diskrétnost a sná-
�enlivost umo�òuje tvoøit nábo�ensky plu-
ralitní prostøedí.
Zbo�ní muslimové
Mezi muslimy jsou ti, kteøí skuteènì  prak-
tikují islám, v men�inì. Za tyto praktiku-
jící jsou pova�ováni ti, kteøí se modlí pìtkrát
dennì a vykonávají s tím spojenou oèistu,
postí se v mìsíci ramadánu, odvádí nábo-
�enskou daò islámské organizaci a pøinej-
men�ím uva�ují o pouti do Mekky, pokud
ji u� nevykonali.

Praktikující �eny nosí pokrývku hlavy
márámu, odhalující pouze tváø, a volnìj�í
dlouhé obleèení. V souèasnosti lze na uli-
cích spatøit velmi módnì zahalené a krásnì
upravené mladé dívky, které pocházejí
z bohat�ích rodin, je� obnovily svou víru.
Pro tyto �eny i dívky v�ak platí nìkdy vel-

Islám v Bosnì je bohatì rozrùznìný a snad i na postupu

Jana Kulhánková

Ji� po staletí zde �ijí vedle sebe ètyøi rùzné kultury, ètyøi jiná
vyznání. Bosna a Hercegovina pro�la svou nìkdy strastiplnou,
jindy kulturnì i ekonomicky plodnou minulostí a zachovala si
dozajista svou multikulturnost. Vzájemná sná�enlivost v�ak
utrpìla hluboké rány.

ISLÁMV DNE�NÍ BOSNÌ

ð    Dokonèení na dal�í stranì dole.

byznysu Halina Pawlowská. Ta sice nomi-
nována nebyla, a dokonce se ani politice
nevìnuje, ale jen o fous to prý nevy�lo, pre-
zidentem se stal Václav Klaus, jeho� úspìch
pøedpovìdìt nebyl ov�em �ádný kum�t. Petr
Messany køtí desky a knihy, objevuje se
mezi prostým lidem v kouzelnických ko-
stýmech, je hotov v�dy a v�ude pøispìchat
s astrologickým odhadem.

Balvany chtìl za pomoci ztepilých Grá-
cií pøedat zástupce bájného Sisyfa Jiøí Gry-
gar, ale letos nebylo komu, laureáti si pro
kamení nepøi�li narozdíl od loòského roku,
kdy se dostavili v�ichni kromì Karla Gotta.
Diváci byli zato od�kodnìni kulturním pro-
gramem nazvaným �Umíme to lépe�.
Leto�ní skeptický podveèer zavr�ila di-
vadelní skeè mladých hercù o esoterickém
podnikání v oblasti pøevtìlování. Hra se
jmenovala �Cestovka Inkarna� a sepsala ji
autorka tohoto èlánku. Øeditelka a mana�ér
Inkarny dokázali po zaplacení klienta vtìlit
do jím vybraného jedince nejen v minulosti,
ale dokonce i v budoucnosti.

Bludné balvany jsou ta�kaøice, která
upozoròuje na balamucení obyvatelstva, na
okrádání lidí prodejem výrobkù a slu�eb,
které nemohou fungovat tak, jak to výrobce
deklaruje. Skeptikùm monitorujícím tuto
bizarní oblast nemohlo ujít, �e esoterika
a okultismus jsou pøedev�ím výdìleèný
podnik, který jedny povy�uje (zasvìcence,
jasnovidce apod.) a druhé poni�uje (pøede-
v�ím nemocné, bezradné, neúspì�né, dùvì-
øivé, odevzdané èi nepouèené).

n

Poèítaèový odborník Martin Bloch v roli
obøadníka.            Foto: Jiøí Nosek.
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Kulturní program v medrese.           Foto: Jana Kulhánková.

mi striktní pravidla pro kontakt s mu�i èi
pro opou�tìní domu. �ena se nemá chovat
vyzývavì ke svému okolí a spí�e se dr�et
rodinného krbu. Man�elka poslouchá mu�e
a èasto øídí domácnost, zatímco on se stará
hlavnì o práci.

Jsou to vìt�inou ony pøísnìji praktiku-
jící muslimky, komu vadí západní trendy,
uchvacující Bosnu - násilí v televizi, mo-
derní hudba, odkrytá tìla èi piercing v pup-
ku. Podle nich tyto novoty poru�ují morálku
a zbyteènì zneklidòují ty �eny, které se
sna�í vytváøet ideální muslimskou rodinu.
Jen men�ina muslimek ale chodí pravidel-
nì na modlitbu do me�ity, vìt�ina �en se
modlí doma. Modlitba je pøece jen èasovì
nároèným ritem, proto�e vy�aduje - kromì
jiného - èistotu tìla i �atù. V zamìstnání by
se muslim musel nìkolikrát za den uvolnit

a to v Bosnì ne-
ní zdaleka tako-
vou samozøej-
mostí jako v is-
lámském svìtì.

Kromì no-
vých me�it se
v muslimském
prostøedí roz�iøu-
jí medresy, islám-
ské �koly a kul-
turnì nábo�enská
centra. Pro veøej-
nost jsou poøádá-
ny pøedná�ky,
které se týkají
otázek islámu.
Výstavbu i nejrùznìj�í vzdìlávací kurzy pro
mláde� podporuje arabský svìt a posílá

rovnì� do Bosny imámy, islámské du-
chovní, kteøí jsou èasto stoupenci vah-
hábismu, ortodoxního islámského smì-
ru. Mezi praktikujícími vìøícími nalez-
neme i men�inu muhád�iù, váleèných
veteránù z Východu, za války bojujících
v bosenské armádì.

Ne u v�ech obyvatel se v�ak tyto
radikálnìj�í islámské skupiny setkávají
s vlídným pøijetím, proto�e Bosòáci
chtìjí uhájit vlastní osobitou podobu
víry. Bosna v �ádném pøípadì neusiluje
o to, aby se stala islámskou zemí. Sna�í
se smìøovat spí�e na Západ a i kdy�
k nìmu má výhrady, chce se integrovat
do Evropy.

Muslimové z tradice
Pøevá�nou èást bosenských muslimù mù�e-
me oznaèit jako muslimy tradièní. Jejich
víra je pøedávána v rodinì, naplòuje srdce,
ale není praktikována podle v�ech pøíkazù
Koránu a místních zvyklostí. Tito vìøící na-
v�tíví me�itu jednou dennì, jednou týdnì
nebo jen pøíle�itostnì, v�dy v�ak bìhem
ramadánu a navazujícího svátku Bajrámu.
Jestli�e se nikdo z bosenských muslimù ne-
dotkne vepøového, zdaleka to neplatí i pro
alkohol. Na rozdíl od �zakázaného masa�
je k dostání v�ude stejnì jako cigarety. Mu�-
ská obøízka je dodr�ována striktnì.

Jiným dodr�ovaným obyèejem jsou
modlitby pro zvlá�tní pøíle�itosti. Napøíklad
k modlitbì za mrtvé se sejdou �eny v bytì
nejbli��í pøíbuzné zesnulého celkem pìtkrát

nì mých práv. Nejlep�í práva pro �ivot
�enì poskytuje islám. Pokud se vracíme
dìjinami zpìt, �enská práva pøicházejí
v dobì, kdy zaèal být hlásán islám nebo
spí�e kdy byl, díky Muhammadovi, mír
s ním, zjeven Korán. Pokud srovná�, jak
tehdy �ily �eny na Západì a �eny v islám-
ských zemích, je zde velký rozdíl.
Islám tedy prostupuje celý vá� �ivot...
V islámu je skuteènì v�e popsané do de-
tailù. Musí� tato pravidla brát s lehkostí.
Nìkdo si øekne: ó, mùj Bo�e, modlit se
pìtkrát dennì? Jak bych se ale mohla ne-
modlit k Bohu, kdy� mi v�e dává? Nosila
jsem tøeba kontaktní èoèky. Øíkala jsem
si: proè to nosit? Pak jsem témìø pøi�la o
zrak a a� teï je doká�i ocenit. Tak�e prosté
vìci, kterým se neustále divíme... A jed-
noho dne jsi bez vody èi elektøiny a zpa-

nikaøí�. Proto musíme v�e cenit a dìkovat
Bohu.
Èím se li�í �ivot muslima v Bosnì a mus-
lima v nìkteré z islámských zemí?
Jak jsem øekla, je rozdíl mezi praktikujícím
a nepraktikujícím muslimem. Bosna je de-
mokratická zemì, tak�e zde ne�ijeme po-
dle �ari´atského zákona, ale podle pravidel
na�í zemì. A ta se sna�íme zkombinovat
s pravidly Alláha, na�eho Pána a Stvoøitele.
Bosna není islámská zemì. V�e, co je svá-
záno s vírou, je privátní zále�itostí.

Jeliko� Bosna není islámská zemì, ne-
mù�eme �ít islám kompletnì. Ze stejného
dùvodu se zde ale cítím volnì. Proto�e jsme
v demokratické zemi, ka�dý si tu mù�e �ít
podle sebe. Kdy� bude� chtít jít ven nahá,
mù�e�. Je to na tobì. Já se rozhodla zahalit,
proto�e mi to vyhovuje a cítím se tak vol-
nì.
Kdy jste se vlastnì poprvé zahalila?

Ví�, já pocházím z nepraktikující muslim-
ské rodiny. Zaèala jsem se pokrývat v Nì-
mecku. Kdy� se mne tam jako uprchlíka
nìkdo zeptal, proè jsem muslimka a co
vùbec musím jako muslimka dìlat, neby-
la jsem schopná odpovìdìt. Neznala jsem
islám dobøe. Tak jsem se o nìj zaèala za-
jímat - zaèala jsem èíst. První knihou byl
Korán v bosenském pøekladu. Nejlep�í
cestou k poznání islámu je si prostì sed-
nout, vzít do ruky Korán a èíst. Zde nalez-
ne� odpovìdi na v�echny své otázky, na-
lezne� zde v�echny instrukce... Ná� po-
byt na Zemi má úèel. Pokud jej zná� a zná�
i cestu, která k nìmu vede, mìla bys ji
následovat a �ít podle pravidel této cesty.
Vím, �e ná� Pán, Alláh, nás stvoøil. Zná
nás proto nejlépe. Stejnì jako já znám
svou dceru a doká�u pøedvídat, co udìlá.
Alláh nás zná a ví, co potøebujeme.
Hatid�o, moc vám dìkuji za rozhovor.

ð    Dokonèení z pøedchozí strany.

Me�ita krále Fahda, dar Saúdské Arábie
Sarajevu .    Foto: Jana Kulhánková.
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Rozhovor s Mons. Mato Zovkièem
Katolictví pøedstavuje v hlavním mìstì
Bosny a Hercegoviny jedno ze ètyø vy-
znání. Spolu s pravoslavnými a �idy jsou
øím�tí katolíci vùèi muslimùm men�inou.
Mato Zovkiè pùsobí jako generální vikáø
v sarajevské katedrále.
Jací náv�tìvníci k vám pøicházejí na m�i?
Jaké jsou národnosti?
U nás jsou etnická a nábo�enská identita
toto�né. Nenajdete Bosòáka, který by byl
katolík. V�ichni jsou muslimové. Zrovna
tak jsou témìø v�ichni Srbové pravoslav-
ní. Lidé, kteøí sem pøicházejí, jsou katoliètí
Chorvati. Slovincù, Albáncù a kosov-
ských Albáncù zde není mnoho. V Sara-
jevu je nyní kolem osmnácti tisíc katolíkù,
ale tento poèet se sni�uje.
Jak vnímáte souèasné postavení køes�anù
v Bosnì?
Situace se li�í podle regionù. V Hercego-
vinì, kde jsou Chorvati etnicky zastoupeni

nejvíce, je situace jiná ne� v Banja Luce,
kde byli katolíci vyhnáni ze svých domovù.
Pak máte støední Bosnu se sarajevskou die-
cézií, kde �ijeme s muslimy a pravoslav-
nými u� po staletí. V Sarajevu je osmdesát
procent muslimù, ale i my, katolíci, zde
máme své instituce. Funguje zde biskup-
ství, teologický semináø a vydáváme zde
dva katolické èasopisy.
Jste tedy výraznì men�inou. Jaké jsou zde
vztahy mezi majoritami a minoritami?
Pokud jste pøíslu�níkem majority, vìt�inou
ignorujete minoritu. Tøeba v Banja Luce
máme majoritu pravoslavných Srbù, kteøí
se tam cítí jako bossové. V západním Mos-
taru se tak cítí chorvatská vìt�ina. Tady
v Sarajevu muslimská majorita ká�e tole-
ranci, ale nìkteøí z muslimù nerespektují
nemuslimy. Èasté jsou pøípady slovních
urá�ek, smìøovaných øádovým sestrám.
Jaké jsou va�e osobní vztahy s musli-
my?

Za tøicet let, co jsem zde, mám s nìkterými
z nich dobré vztahy. Znám nìkteré imámy
z Islámské teologické fakulty a nìkolik
rodin. Dùvìøuji jim a oni dùvìøují mnì.
Já osobnì se sna�ím být tolerantní, res-
pektovat ostatní a �ít svou vlastní iden-
titu.
Tato oblast je multikulturní u� dávno.
V èem je to dnes jiné?
Ano, v Bosnì �ila po staletí smí�ená popu-
lace muslimù, køes�anù a �idù. V�dy bylo
jasné, kdo mìl hlavní slovo. Za dob støe-
dovìkého království byli bosen�tí panov-
níci katolíci, a proto mìli katolíci hlavní
slovo. Poté následovala ètyøsetletá vláda
muslimù. Tehdy oni byli èíslo jedna.
Bìhem dob sjednocené Jugoslávie mìli
rozhodující místo Srbové. Nyní usilujeme
o pluralitní demokracii. Uèíme se, jak ji
zøídit. Není to snadné.
Dìkuji za rozhovor. Do videnja.

�Uèíme se �ít v pluralitní spoleènosti.�

Modlitba za mrtvé.
Foto: Jana Kulhánková.

v prùbìhu jednoho roku od smrti.  Pøi této
pøíle�itosti stejnì jako pøi náv�tìvì hrobu
�se uèí� (recitují) El-Fátihu, modlitbu, která
otevírá Korán, a také modlitbu smutku.

Znalosti tradièních Bosòákù o islámu
ov�em nebývají nijak hluboké. Mnoho
z nich (hlavnì mladých lidí) vzalo do ruky
Korán a� v dobì nedávné, pováleèné. Nì-
kteøí ale nyní ètou jednu nábo�enskou knihu
za druhou. Literaturu, zlacené obrazy s Al-
láhovým jménem nebo islámskou hudbu se-

�enete v me�itách nebo v jejich blízkosti.
Me�ity jsou zároveò kulturními centry.
Muslimové podle jména
V Bosnì v�ak najdeme i nevìøící, kterým
zùstalo jen muslimské jméno. Mohou to být
napøíklad lidé ze smí�ených man�elství. Ta-
ková man�elství se ale nìkdy nesetkávají
s velkým pochopením. Nezøídka se rodina
takového svého pøíbuzného zøekne a pøe-
stane s ním komunikovat. Man�elé se pak
sami musí rozhodnout, v jaké víøe a zda
vùbec ve víøe budou vychovávat své dìti.
Takový konflikt bývá pro Bosòáky velmi
tì�ký, proto�e �iroká rodina pro nì hraje
velkou roli.

Dobré vztahy s pøíbuznými jsou toti�
nedocenitelné. U� tøeba proto, �e èasto
nìkolik generací �ije v jednom domì nebo
jednom bytì. Rodinným pøíslu�níkùm se
musí pomáhat a o staré dobøe peèovat
(témìø zde neexistuje model ústavní péèe
o seniory). Pokud rodina nevìstu pøijme,
stojí na její stranì. Tøeba i v pøípadì roz-
vodu, pokud je �ena tou po�kozenou stra-
nou. Rozvod je ale jako ne�ádoucí èin spí�e
vzácný. Bosòáci rádi prohla�ují, �e jejich
rodinné vztahy jsou narozdíl od Západu
výborné.
Muslim�tí mystici
V Bosnì �ijí roztrou�enì skupiny dervi�ù Jana Kulhánková (*1983) - studuje na Fakultì humanit-

ních studií Univerzity Karlovy v Praze.

(súfijù), kteøí obývají zvlá�tní domy - teki-
je. Mnoho tekijí, postavených èasto ve ska-
lách, bylo bìhem války znièeno. Tajemná
bratrstva, praktikující mystickou formu is-
lámu, v�ak pùsobí dál. Scházejí se za
úèelem speciálních rituálù s vyvoláváním
jména Alláhova. Místní lidé o nich skoro
nemluví a vlastnì se o nich ani mluvit nedá.
Jsou to osoby èasto velice vzdìlané a èlovìk
musí nav�tívit jejich kruh, aby nìco málo
z jejich uèení a zpùsobu �ivota poznal.

n
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MATKAA BOHYNÌ

Dívka, �ena, avatar
Matka Meera se narodila jako Kamala Red-
dy ve vesnici Chandepalle v indickém státì
Ándhrapradé� 26. prosince 1960. Její rodi-
na nebyla nijak výraznì religiózní a Kama-
la prý nevyrùstala v �ádné specifické hin-
duistické tradici, i kdy� byla rodièi pova�o-

vána za neobyèejné dítì.3  Výjimeènost dìv-
èátka záhy rozpoznal její strýc B. V. Red-
dy, který od té doby vystupoval v roli její-
ho ochránce a horlivého propagátora. Pøe-
vzal malou Kamalu do své péèe a kdy� jí
bylo ètrnáct let, rozhodl se ji vzít do á�ra-
mu (klá�tera) v Pondicherry, kde jsou po-

svátné hroby �rí Aurobinda a Sladké
Matky, dvou významných duchovních
osobností hinduismu. Aurobindo Ghose
(Gho�, 1872-1950) byl jógin a zakladatel
systému integrální nebo té� purna jógy.4
Po jeho smrti �íøila jeho my�lenky oddaná
poboènice Mira Alfassa, známá jako �Mat-
ka� nebo �Sladká Matka�. Oba se prý stali
jejími prùvodci a uèiteli - pochopitelnì na
duchovní úrovni.

Pan Reddy zapsal ètrnáctiletou Matku
Meeru na dívèí kolej, ale vzal ji zpìt do
svého domu, nebo� uznal, �e ona formální
vzdìlání nepotøebuje. Mìl øíci: �Matèin
úkol stojí nad v�emi a mimo v�echny rozu-
mové smysly.�5 Ji� v dìtství toti� Kamala
procházela silnými duchovními zku�enost-
mi. Jak podrobnì rozebírá její �ivotopis,
sepsaný oddanou Adilak�mí Olati, první
samádhi (stav jednoty s Nejvy��ím Bo�-
stvím) pro�ila ve vìku �esti let a od té doby
�ila jen v Bo�ství.6  Cestovala vesmírem,
v�emi duchovními svìty, setkávala se s vý-
znamnými jóginy a mystiky minulosti,
s bohy a bohynìmi, a nakonec dospìla a�
k nejvy��ímu Bytí. Získala schopnosti
bohù, pro�la v�emi mystickými zkou�ka-
mi, zvítìzila nad silami zla a - kromì jiného
- se roku 1978 ztoto�nila s Adi�aktí (prvot-
ní �aktí, Nejvy��í Matkou) a splynula se
Svìtlem Paramátmanu. Plnì si uvìdomila
svùj posvátný úkol, který  spoèívá ve zpros-
tøedkování sestupu Bo�ského Svìtla na na�i
Zemi. Svìtlo Paramátmanu tak zaèalo se-
stupovat roku 1979.7

V Pondicherry pøesvìdèila o svém po-
slání dva pøední èleny á�ramu a získala øadu
obdivovatelù. Mezi nimi byli i cizinci,8
a tak Matka spolu s panem Reddym pod-
nikla nìkolik zahranièních cest. Nejvý-
znamnìj�í byla patrnì náv�tìva Kanady

v roce 1981. Její kanad�tí stoupenci zalo�ili
Nadaci Matky Meery. V roce 1982 se vda-
la za Nìmce9 a o rok pozdìji koupila dùm
v Thalheimu10  poblí� hessenského mìsta
Limburg. Matka Meera se v Nìmecku usa-
dila pøedev�ím proto, �e zde jejímu tehdy
ji� tì�ce nemocnému strýci byla poskytová-
na lékaøská péèe.11

Vztah pana Reddyho k Matce by asi
vydal na samostatnou studii. Balgur Venkat
Reedy byl prý v Indii vá�eným a dobøe si-
tuovaným mu�em. Okruh Matky Meery ho
líèí jako velkého svìtce a bo�ího proroka.
Jeho celo�ivotním posláním bylo peèovat
o Matku Meeru a pøed svou smrtí v roce
1985 mìl údajnì øíci: �V tomto �ivotì ani
v �ádném dal�ím nechci nic jiného, ne� být
s Ní, a vykonávat její práci, a být Jí k u�itku,
jak nejlépe mohu.�12  Pro souèasné pøízniv-
ce není jen velkou duchovní osobností, ale
pøedev�ím vzorem vroucí lásky a oddanos-
ti k Matce.

Její pøíznivci pøipisují Matce odvracení
pøírodních katastrof, uzdravování a dal�í
zázraky. Popisují její stateènost pøi operaci
nosu roku 1986 a hovoøí o dokonalé har-
monii mezi ní a pøírodou, proto�e v den,
kdy lékaø Matce trhal zub, pr�elo a foukal
silný vítr.13  Láskyplnì a s ú�asem sledují
Matku pøi domácích pracích - pøi bo�ském
kuchaøském èi zahradnickém umìní apod.
Dar�an bez jediného slova
Dar�any -  setkání s Matkou Meerou - se
konají ka�dý týden od pátku do pondìlí
veèer v pronajatých prostorách zámku
Schaumburg nedaleko sídla Matky. Trvají
asi dvì hodiny (podle poètu úèastníkù)

Pro pohled bohynì s hnìdýma oèima se jezdí do Nìmecka

Luká� �tursa

Na letácích, jejich� prostøednictvím inzeroval organizátor z Brna
zájezd na dar�an* Matky Meery v listopadu 2003, jsme mohli
èíst o �spojení s Nejvy��ím Bo�ským Svìtlem� èi o �rozpou�tì-
ní karmických uzlíkù�.1 Pra�ská agentura Anaháta, její� majitel-
ka také poøádá zájezdy na dar�any, zase na webových strán-
kách tvrdí, �e pouhý pobyt v pøítomnosti Matky Meery umo�òuje
pocítit Nejvy��í Bo�ství.2

MATKAA BOHYNÌ

* Dar�an (dosl. spatøení) oznaèuje v indické nábo�enské
tradici setkání s bo�stvím, které se mù�e stát také díky
setkání s duchovním mistrem.

Matka Meera. Fotografie z obálky knihy
�Matka� od Adilak�mí.

Pan Reddy v rozhodující dobì - roku
1979. Fotografie z knihy �Matka� od Adi-
lak�mí.
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a mají svùj pevnì urèený prùbìh. Taková
setkání jsou jedinou mo�ností, jak se s Mat-
kou setkat, nebo� kromì úzké skupiny dlou-
holetých oddaných Matka Meera �ádné
pøedná�ky nebo interview neposkytuje.

Pøedem ohlá�ení úèastníci dar�anu se
shromá�dí pøed budovou a jsou vpou�tìni
za bedlivého dozoru nìkolika oddaných.
V pøedsíni si zují obuv a odlo�í pøebyteèné
vìci, pøípadnì se napijí vody po�ehnané
Matkou, která je tu pøipravena. Poté vstu-
pují do sálu a jsou uvádìni na místa. Celá
místnost je zaplnìna �idlemi, pouze v pøed-
ní èásti je køeslo pro matku a nìkolik medi-
taèních pol�táøkù. Místnost je prostorná, bez
nábytku, dobøe osvìtlená a naplnìná vùní
vonných tyèinek. Kdy� se v�ichni usadí,
pøichází Matka odìná v pestré sárí. Vedle
ní se posadí její poboènice Adilak�mí a její
neteø Saraswátí.

Setkání se odehrává v naprosté tichos-
ti. Jednotlivci pøistupují v øadách z nìkolika
stran postupnì pøed Matku, kde poklekají
a vkládají hlavu do jejích rukou. Po nìkoli-
ka vteøinách hlavu zvednou a dívají se mat-
ce Meeøe do oèí, pak vstávají a odcházejí
zpìt na své místo, modlí se, meditují nebo
Matce v tichosti dìkují. Bìhem dar�anu se
takto vystøídají v�ichni úèastníci. Matka a
po ní i náv�tìvníci odcházejí. V pøedsálí si
mohou koupit knihy, obrázky Matky nebo
devocionálie, napø. modlitební �òùry, pøí-
vìsky nebo vonné tyèinky.

Dar�anu se úèastní a� 250 osob. Mezi
nimi pøeva�ují Nìmci, ale je mo�no zazna-
menat mnoho anglicky, rusky a francouzsky
mluvících úèastníkù. Nìkolikrát do roka
pøijedou i poèetné skupiny z Èeské repub-
liky. Úèastníci jsou spí�e mladí èi støedního
vìku, star�í �edesáti let výjimeènì, dìti �ád-
né (nevydr�ely by dvì hodiny ti�e sedìt).

Matka prý dìtem v�dy �ehná pøes jejich ro-
dièe. �eny mají pøevahu nad mu�i v pomìru
asi dvì ku jednomu. Celosvìtový poèet
pøíznivcù Matky Meery lze tì�ko odhad-
nout, pøedpokládáme nìkolik tisíc, v ÈR
mù�e být a� stovka pravidelných úèastníkù
dar�anù.
Stíny i svìtla supramentálního svìta
Existují ov�em i kritické pohledy na dílo
Matky Meery. Lutz Lemhöfer14  si v�ímá
svìdectví bývalých stoupencù, kteøí refero-
vali o vyu�ívání oddaných èi o konfliktní
atmosféøe kolem Matky a zejména o pøí-
padu A. Harveye. Andrew Harvey byl pat-
náct let �ákem a jeho kniha Hidden Jour-
ney15 Matku Meeru na Západì proslavila.
Zlom v jejich vztahu nastal tehdy, kdy�
Matka vyjádøila nesouhlas s jeho homo-
sexuální orientací. Harvey si také pozdìji
stì�oval napøíklad na zákaz pøístupu ne-
mocných AIDS na dar�an a o osvícení
Matky nahlas zapochyboval.

Citlivá je u duchovních vùdcù i otázka
penìz. Matka Meera od náv�tìvníkù nepøi-
jímá kromì dobrovolných darù za dar�an
�ádné pøímé platby. Èe�tí organizátoøi zá-
jezdù ov�em úètují za cestu autobusem, po-
ji�tìní a ètyødenní ubytování v penzionech
bez stravování kolem pìti tisíc korun.

Pokud je nám známo, mezi oddanými
v Thalheimu a jejich okolím není �ádné
pnutí. Pøíliv zájemcù o duchovno znamená
pro region nemalé ekonomické pøilep�ení.
Jméno Matky Meery se dokonce objevuje
jako jedna z polo�ek v nabídkách okolních
penzionù pro turisty vedle památek a atrak-
cí.

Zdá se, �e náv�tìvníci dar�anù oèekávají
pøedev�ím odstranìní  svých zdravotních,
partnerských a jiných potí�í. Øada z nich

svìdèí o tom, �e po dar�anu cítili velkou
úlevu. Èasto vìøí, �e díky modlitbám k Mat-
ce jim bylo pomo�eno v rùzných �ivotních
situacích. Mnozí jsou pøesvìdèeni, �e se na
dar�anu v Thalheimu setkávají s Bohem
v lidské podobì. Pro jiné znamená setkání
obohacení a inspiraci pro duchovní hledání.

Postava subtilní indické �eny z Thal-
heimu,16 kterou její pøíznivci pova�ují za
inkarnaci Velké Matky,17 reprezentuje �en-
ský bo�ský archetyp. Oddaní18  i Matka19
jsou ochotni spatøovat stejný bo�ský prin-
cip jak v bohyních hinduismu, tak v køes-
�anské Pannì Marii. Stejný princip ostatnì
reprezentuje v souèasném èeském prostøedí
i o témìø tøicet let mlad�í dívka, která pod
jménem Matka Lasana pùsobí v domì
svých rodièù v obci Mladìjov na Jièínsku.
Její pøíznivci jí pøisuzují stejné vlastnosti
a schopnosti, jaké má mít Matka Meera.
I za Matkou Lasanou proudí pøíznivci, kteøí
oèekávají Svìtlo èi uzdravení a kteøí vypra-
vují o svých zku�enostech slovy plnými lás-
ky, vdìènosti a oddanosti.20  Uèení Matky
Lasany je toto�né s uèením Matky Meery
a také dar�an probíhá (a� na nìkolik detailù)
stejnì. Matky si nekonkurují - naopak, zdá
se, �e èe�tí náv�tìvníci u Matky Meery jez-
dí i za Matkou Lasanou a �e �enský aspekt
Bo�ství pro�ívá v souèasné dobì v urèité
èásti spoleènosti svou konjukturu.          n
Poznámky

1 Pøíznivci Matky Meery vìøí, �e kdy� pøi dar�anu polo�í
hlavu do jejích rukou (ona ji nìkolik vteøin lehce dr�í
na místì spánkù), dochází k oèi�tìní jejich karmické zá-
tì�e, resp. jsou rozvazovány uzlíky na údajném nevidi-
telném páteøním vláknu tak, aby po nìm mohlo stoupat
duchovní Svìtlo vzhùru.

2 Pøihlá�ka na dar�an Matky Meery, poøádaný 29. 4. -
4. 5. 2004 agenturou Anaháta, cituje Úvod knihy: Mat-
ka Meera, Odpovìdi. Vlastní náklad, 2001, angl. 1997.

3 Matka Meera, Odpovìdi. Vlastní náklad, 2001, angl.
1997, str. 9.

4 Bowker, J. et al. (1997). The Oxford dictionary of World
religions. Oxford � New York: Oxford University Press.
str. 110.

5 Adilak�mí Olati. (2003, angl. 1987). Matka. Vlastní
náklad, str. 15.

6 Ibid. s. 9.
7 Ibid. s. 39.
8 Ibid. s. 26.
9 Literatura z okolí Matky Meery se o jejím man�elovi

blí�e nezmiòuje.
10 Adilak�mí Olati. (2003, angl. 1987). Matka. Vlastní ná-

klad, str. 52.
11 Ibid. str. 52.
12 Ibid: str. 67.
13 Ibid. str. 60-61.
14 Lemhöfer,L. (2001). Mutter Meera: Ein Avatar im Lim-

burger Land. In: Materialdienst 02/2001.
15 Harvey, A. (1991). Hidden Journey. New York.
16 Pro pøípadné zájemce uvádíme pøesnou adresu: Mutter

Meera, Oberdorf 4a, 65599, Dornburg � Thalheim.
17 Adilak�mí Olati. (2003, angl. 1987). Matka. Vlastní nák-

lad. str. 4.
18 >http://www.volny.cz/aif/spirit/meera.htm<, sta�eno

5. 5. 2004.
19 Matka Meera. (2001, angl. 1997). Odpovìdi. Vlastní

náklad. str. 19.
20 Matka Lasana. Vlastní náklad, nedatováno.
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Kdo je Matka Meera?
Je �ijící Inkarnací Bo�ské Matky.
Co je to Inkarnace?
Inkarnace je Bo�ství v lidské podobì, které sestupuje na Zemi, aby pomáhalo lidstvu
poznat a realizovat Boha.
Jaký je rozdíl mezi Matkou Meerou a Bo�skou Matkou?
Jejich Vùle je toto�ná a Jejich Vìdomí je Jednota. Není zde �ádný rozdíl.
Kdo je Bo�ská Matka a jaká je Její práce?
Bo�ská Matka je Ta Moc a To Vìdomí, které ochraòuje Stvoøení. Je uctívána v rùzných
podobách pod mnoha jmény a v mnoha kulturách po celou historii. Ale za v�emi
podobami a v�emi jmény je Ona Jediná, Vìèná a V�emohoucí. Je Transcendentní, v�e
pøesahující a stojí v tichu Absolutna nad v�ím Stvoøením. Ona je dechem a energií
ve�kerenstva. Je nav�dy ka�dou èástí Stvoøení.
Prací Bo�ské Matky je Transformace (pøemìna) lidstva k Bohu, �ivota k vìènosti,
hmoty v Bo�skou Podstatu. Její práce na Transformaci je nekoneèná.

Z knihy �Matka� Adilak�mí Olati (vlastním nákladem, 2003), str. 4.
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VÝCHODNÍKØES�ANSTVÍ

t é m a

Køes�anství na Východì se rozrostlo do rùznosti a bohatství

Václav Ventura

Kdy� køes�anství zaèalo zapou�tìt koøeny v prostoru a èase,
dìlo se to v ú�asné rùznorodosti. Ohniskem byl jistì Jeruza-
lém a �idovské teologické a spirituální prostøedí. Ji� záhy se
v�ak køes�anské evangelium dostává do jiných kulturních ob-
lastí. Biblická kniha �Skutky apo�tolù� vypráví o �íøení evan-
gelia mezi pohany. Situace v Antiochii vyvolá první velké napìtí
mezi koncepcí expanze køes�anství do pohanských národù a
koncepcí køes�anù ze �idovství. Spor øe�í snìm v Jeruzalémì
a uznává legitimnost nových pøístupù.

VÝCHODNÍKØES�ANSTVÍ

Alexandrijské køes�anství
Kdy� se dostalo køes�anství do dal�ích kul-
turních a spirituálních center, pozorujeme
jeho výraznou adaptaèní dynamiku. Ukáz-
kovì je to patrné v egyptské Alexandrii,
která byla ji� dlouho pøed tím køi�ovatkou
kultur s obdivuhodnými syntézami egypt-
ského, øeckého, �idovského a nakonec
i orientálního my�lení. Ani køes�ané nezùs-
tali pozadu: postupnì se vyvíjí alexandrij-
ská teologická �kola, která komunikuje
s pluralitním intelektuálním a duchovním
prostøedím. Umo�òuje jí to inspirativní ale-
gorická metoda výkladu bible a dialogická
struktura my�lení. Klement Alexandrijský,
Origenes a dal�í teologové jsou skuteèný-
mi partnery dialogu. Ten s sebou nese i roz-
víjení køes�anské zvìsti, na nìm� se tak
podílejí i øecká filosofie a dal�í intelektuál-
ní èi duchovní proudy.

Alexandrijské køes�anství je specifické
svou filosofièností, otevøeností vùèi okolí
a kultuøe a také svou spirituální hloubkou.
Z této pùdy se postupnì rodí specifický typ
spirituality, teologie, liturgie, církve.
V 5. století se vlivem rùzných faktorù
(z velké èásti politických, proto�e Egypt
nechce být jen poslu�nou a poddanou pro-
vincí Byzance) zvýrazní nìkterá specifika.
Nakonec dojde k vytvoøení samostatné
i církevní organizace - koptské církve.

Koptské køes�anství bývá oznaèováno
jako monofyzitské, proto�e narozdíl od
byzantské teologie zdùrazòovalo jednu pøi-
rozenost (øecky MIA FYSIS - proto mono-
fyzitismus) vtìleného Logu � Krista. Dnes
je koptské køes�anství stále �ivé jak v Egyp-
tì, kde ukázalo svou vitalitu a duchovní sílu

v tì�ké situaci men�iny v muslimském svì-
tì, tak i na Západì, kde existují �ivá spo-
leèenství.
Syrské køes�anství
V Sýrii a Mezopotámii køes�anství zapou�tí
koøeny v jiné pùdì. Jeho podoba je velmi
asketická, navazující na semitské tradice.
Syrské teologické �koly v Antiochii, Edesse
a Nissibe mají také své velké teology, Izá-
ka Syrského, Efréma a dal�í. Ale i jiná
slavná jména jako Jan Zlatoústý, Theodor
z Mopsuestie a Nestorios. Antio�ská teo-
logická �kola mìla jiné pøístupy a jiné spi-
rituální dùrazy. Vìnovala pozornost histo-
rické a literární èetbì bible, zakotvenosti
spirituality v prostoru a èase. A opìt se tu
profiluje specifický typ køes�anství: jsou tu
jiné, neøecké filosofické pøedpoklady a opìt
i politické dùvody (Persie bojuje s Byzan-
cí). Køes�ané chtìjí být vlastenci své zemì
a také nechtìjí být podrobeni Byzanci. To
v�e vedlo k tomu, �e zvýraznili svá speci-
fika.

Jedna èást Syøanù �la cestou monofysi-
tismu (jakobitská církev), druhá èást, vý-
chodosyrská �la svou vlastní cestou. Teo-
logové (pøedev�ím Nestorios) zaèali rozli-
�ovat bo�ství a lidství v osobì Krista tak,
�e si toto rozli�ení jejich sousedé vykládali
jako oddìlení. Køes�ané, kteøí se zaèali
hlásit k Nestoriovi, vytvoøili nestoriánskou
církev, je� nepøijala rozhodnutí v�eobec-
ného efezského snìmu (roku 431). Snìm
Nestoria sesadil ze stolce caøihradského,
kde byl biskupem.

Dodnes existuje úctyhodná starobylá
Asyrská církev Východu, je� má v této tra-
dici své koøeny. Vede intenzivní dialog jak

s pravoslavnými církvemi vycházejícími
z byzantské tradice, tak i s církví øímsko-
katolickou. S ní ji� uzavøela christologic-
kou* deklaraci.1 Po dlouhých studiích a roz-
hovorech se ukázalo, �e mnohé vìci z mi-
nulosti byly zapøíèinìny nepochopením.
Dnes jsou obì církve schopny vyznat tuté�
víru v Krista Boha a èlovìka a zároveò si
ponechat svá teologická, liturgická i spi-
rituální specifika.
Byzantské køes�anství
Nejvìt�ím a nám nejbli��ím reprezentantem
východního køes�anství je byzantská tra-
dice. Bì�nì je oznaèujeme jako pravoslaví.
Jistì se napojuje na tradice jeruzalémskou,
alexandrijskou i antio�skou, rozvíjí se v�ak
ve své specifiènosti. Svou roli hraje i fakt,
�e �ilo v blízkosti císaøského dvora a podí-
lelo se jako ideový faktor na jeho podpoøe.
To ale není nejpodstatnìj�í. Duchovní síla
a kvalita pravoslaví mohla tak èerpat z mno-
ha zdrojù a na jeho �ivotì se spolupodíleli
ti nejlep�í teologové a duchovní autority ce-
lého impéria. Dokázalo také zakoøenit
v nejrùznìj�ích národních kulturách a sta-
lo se tak jejich bohatstvím, silou i ochra-
nou. Zároveò dovolilo tìmto kulturám, aby
svá bohatství dala do jeho slu�eb. Dnes jsou
pravoslavné církve zalo�ené na národním
principu. Ka�dá z nich je plnì samostatnou
církví a mezi sebou �ijí ve spoleèné víøe
a svátostném spoleèenství.

Pravoslavná (byzantská) a øímská po-
doba køes�anství �ily po dlouhá staletí ve
spoleèenství a pøátelství, i kdy� je samo-
zøejmé, �e kulturní, my�lenkové i politické
rozli�nosti byly èasto pøíèinami napìtí a ne-
dorozumìní. To se v�ak daøilo a� do osud-
ného roku 1054 zvládat. V tomto roce do�lo
k eskalaci napìtí a vzájemným exkomuni-
kacím mezi Caøihradem a Øímem a k osud-
nému dodnes trvajícímu rozdìlení. �e za
tím byla ji� zmínìná rozdílnost mentalit,
dùrazù, teologických pøístupù, je jisté, ale
mo�ná vìt�í roli sehrály dùvody mocenské,
politické a ekonomické (upevòování pape�-
ské moci, územní nároky a dal�í neteolo-
gické faktory).

Tyto historické informace v�ak málo vy-
povídají o vnitøním bohatství, je� pravoslaví
nese a nabízí. Jaká jsou jeho specifika?
Tajemství Trojice
Celá spiritualita, teologie i církevní �ivot
jsou hluboce zakotveny v tajemství Trojice.
Vztah pravoslavného køes�ana je v�dy
* Christologický - týkající se nauky o Kristu.
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vztahem nikoli k abstraktnímu bo�ství, ale
k Otci jako zdroji a prameni, k Synu
a Duchu svatému. Ve vztahu pak zakou�í
jejich jednotu v bo�ství. Jednota vychází od
osob, nikoli opaènì. To má dalekosáhlé
dùsledky v mnoha dal�ích oblastech. Je-li
Otec zdrojem �ivota v Trojici, tak také
Duch svatý vychází z Otce. Starý spor
o �Filioque�* je stále �ivou problematikou
ve vztahu k západní teologii, a to nejen
z dùvodù formálních.
Pneumatologický charakter
Pravoslaví má výsostnì pneumatologic-
ký** charakter. Duch svatý je v centru v�e-
ho dìní v osobním i církevním �ivotì.
Ka�dá soukromá i veøejná modlitba zaèíná
vzýváním Ducha svatého. Tato modlitba
�Králi nebeský, Utì�iteli Duchu pravdy�
dynamizuje a promìòuje lidské úsilí, vde-
chuje lidskému �ivotu dech bo�ství. Ve
vrcholném okam�iku liturgie to není knìz,
kdo koná tajemnou promìnu, ale Duch
svatý promìòuje chléb a víno v tìlo a krev
Krista. Vzývání Ducha svatého pøi liturgii
(EPIKLÉSIS) také ukazuje, �e slavící
shromá�dìní je pøi ka�dé liturgii úèastno
svatodu�ní události.*** Duch svatý je ten,
kdo posvìcuje vesmír, pøírodu, èlovìka,
dìjiny. Léèí lidskou pøirozenost, formuje
v lidech Kristùv �ivot, obnovuje na�e bytí
podle obrazu a podoby Bo�í. Známý pra-
voslavný svìtec Serafim Sárovský vidìl cíl
lidského �ivota v �získání Ducha svatého�.
Eucharistická eklesiologie
Trojièní a pneumatologický dùraz vedou
Východ také k svébytné eklesiologii (po-
jetí církve). Církev je pøedev�ím tìlem
Kristovým, �ivým organismem, stálou
svatodu�ní událostí, odrazem Trojice. Je-li
jednota Trojice pojímána od osob, jak jsme
øekli, pak jednota církve vychází od jednot-
livých místních církví. Ka�dá místní církev
je plnì církví. Tam, kde se slaví eucharis-
tie, jejím� garantem je biskup, tam je cele
�jedna, svatá, v�eobecná a apo�tolská cír-
kev�. V této souvislosti se mluví o eucha-
ristické eklesiologii. Jednota církve je od-
razem jednoty Trojice, tedy jednotou sobì
rovných osob (hypostazí), v analogii jed-
notou svébytných místních církví. Jakéko-
li podøízení by ru�ilo soupodstatnost.

Pravoslavní budou otevøení pro plura-
litnìj�í chápání, více svobodnìj�í. Hezky
to vyjádøil jeden z moderních pravo-
slavných teologù Paul Evdokimov: �Tajem-
ný hlas Kristùv nám neustále øíká: �Ne-
zhá�ejte Ducha, nebuïte otroky pøíli� orga-
nizovaného øádu za cenu znásilòovaného
svìdomí a hrozného nebezpeèí organizovat
vanutí Ducha�.� Organizaèní stránka je
v pravoslaví podøizována charismatické-
mu* dùrazu.
Vzkøí�ení, vtìlení, zbo��tìní
V pravoslavné spiritualitì, liturgii i teologii
je polo�en dùraz na vzkøí�eného Krista,
který láme pouta smrti a vysvobozuje ze
strachu. Toto osvobození nemá jen indi-
viduální charakter, ale týká se dìjin i poli-
tiky; má kosmický dosah. Vzkøí�ený je
zároveò PANTORATOR, vládce nad v�ím
stvoøením. Køí� je témìø v�dy zmiòován
souèasnì se vzkøí�ením.

Východ také zdùrazòuje význam vtì-
lení (inkarnace). Od okam�iku vtìlení, kdy
bo�ský Logos vstupuje do lidství, hmoty,
pøírody, dìjin, vesmíru, se tím vlévá jeho
bo�ská energie do toho v�eho a zbo���uje
(THEOSIS) èlovìka a celé stvoøení. Spása
je vidìna také jako zbo��tìní a je�tì z ji-
ného úhlu jako uzdravení, terapie lidské pøi-
rozenosti, spoleènosti, kosmu.
Askeze a mni�ství
S tím souvisí i otázky souèinnosti èlovìka
s tímto procesem terapie a zbo��tìní, tedy
otázky askeze. V pravoslaví je podtr�eno
jedno povolání ke svatosti pro v�echny, jed-
na evangelijní spiritualita. Modelem a vzo-
rem této radikální evangelijní spirituality je
mni�ství. Církevní otcové, zejména Jan Zla-
toústý, zdùrazòovali, �e v�ichni køes�ané
mají mít mni�ský vzor pøed oèima a pokud
je v jejich mo�nostech, by� �ijí v man�el-
ství, se co nejvíce tomuto modelu pøibli-
�ovat. �ivit svùj �ivot èetbou Písma, litur-
gií, neustálou modlitbou, �ít pokornì,

* Dosl. �i ze Syna�; vsuvka v latinském znìní Nicejsko-
caøihradského vyznání víry. Nesouhlas východní èásti
církve s touto vsuvkou vedl k formálnímu rozdìlení
církve.

** Pneumatologie - nauka o Duchu svatém.
*** Svatodu�ní událost - seslání Ducha svatého na apo�toly. * Charismatický - vnitøní, duchovní aspekt.

t é m a

Athos, srdce pravoslaví
Významným centrem pravoslavného køes�anství je Svatá hora Athos. Je to nevelký
poloostrov, jen� v severním Øecku vybíhá do vod Thráckého zálivu Egejského moøe
a jeho� vrchol se impozantnì vypíná více ne� 2000 metrù nad moøskou hladinu. Ji�
více ne� tisíc let zde stranou svìta �ijí mni�i, kteøí se zde vìnují intenzivnímu ducho-
vnímu �ivotu.
Historie mni�ského osídlení se zde poèíná koncem 7. stol., kdy krátce po Mohame-
dovì smrti arabské kmeny zahájily své váleèné ta�ení a v krátkém èase dobyli Pales-
tinu a Egypt. Z tamìj�ích starobylých mni�ských center proto odchází mno�ství mnichù,
kterým je pro poustevnický �ivot øímským císaøem nabídnut athonský poloostrov,
jen� v té dobì (po byzantsko - arabských válkách) byl zpusto�en a neobydlen. Tak se
zde postupnì rodí mni�ská komunita, která uchovává duchovní kontinuitu se staroby-
lou mni�skou tradicí. Prostøednictvím Svaté hory je tak tato tradice pøedávána rùzným
národùm, z nich� sem pøicházejí zájemci o mni�ský zpùsob �ivota i laikové a èerpají
inspiraci pro svùj duchovní �ivot. Svatá hora je tak jakýmsi duchovním centrem, èili
srdcem pravoslaví.
Od poèátku zdej�ího mni�ského �ivota má Svatá hora autonomní statut garantovaný
øímskými císaøi, který si víceménì uchovala i pod tureckou okupací Øecka. Dnes je
autonomním územím øeckého státu. Obecné zále�itosti zde øe�í tzv. Protáta, co� je
jakási rada v ní� mají své zástupce v�echna monastýrská bratrstva. Tìch je na Svaté

hoøe v souèasnosti dvacet. Známou
zvlá�tností je zákaz vstupu �en na celé
území mni�ské republiky. To se mno-
hým jeví jako poru�ování lidských
práv a u� nìkolikrát bylo o zru�ení
tohoto zákazu jednáno na pùdì Ev-
ropského parlamentu.
Na Svaté hoøe Athos pobývalo i nìko-
lik Èechù, nejznámìj�í je pozoruhod-
ná postava filantropa Slavibora Breu-
era (1837-1912), který v srbském
monastýru na Athosu Chilandar pøi-
jal jméno Sáva. Prokop Lubo� HoffmanAthos, monastýr Stavronikita.

Foto: Prokop L. Hoffman.
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Doc. ThDr. Václav Ventura, ThD. (*1951), uèí patrologii
a ekumenickou teologii na CMTF UP v Olomouci a lékaø-
skou etiku na 1. LF UK v Praze. Je katolickým knìzem
východního ritu.

skromnì, pracovitì, citlivì vùèi sociálním
potøebám druhých. V nìkterých svých
úvahách dokonce postavil mni�ský �ivot
jako model pro ekonomickou reformu svì-
ta.
Hesychasmus
S mni�stvím souvisí i dal�í specificky vý-
chodní proud, tzv. hesychasmus (HESY-
CHIA - klid, spoèinutí), hnutí kontempla-
tivní obnovy. Své poèátky má v starém
mni�ství, ale do vyzrálé podoby se rozvíjí
na mni�ské hoøe Athos ve 14. století. Nej-
významnìj�ím pøedstavitelem a teoretikem
byl svìtec Øehoø Palama (1269-1359).
V teoretickém základu hesychasmu je hlu-
boký rozpor mezi západním racionalismem
a východní zku�enostní mystikou. Pro Vý-
chod je Bùh ve své podstatì lidským rozu-
mem nedosa�itelný, transcendentní, nepøí-
stupný, nevyslovitelný, neuchopitelný. To
jsou výpovìdi tzv. apofatické (negativní)
teologie, je� vypovídá spí�e o tom, co Bùh
není, ne� co je. Z této své nepøístupnosti se
v�ak ve své lásce k èlovìku dává poznat
a pùsobí ve svých energiích. V nich je Bùh
sám a èlovìk má mo�nost s ním vstoupit
do existenciálního vztahu a být v tomto
energetickém poli promìòován.
Modlitba srdce
Hesychasmus také akcentoval neustálou
modlitbu srdce èi modlitbu Je�í�ovu. Mnozí
ji nazývají perlou pravoslaví. V historii na-
cházíme zku�enosti lidí oddaných modlit-
bì, starých mnichù a mni�ek, kteøí nalezli
jednoduchou a zároveò hlubokou metodu,
jak propojit celý �ivot, ka�dé nadechnutí,
ka�dý úder srdce s Bohem, jak �ít v jeho
svìtle a pøítomnosti. Opakování krátké in-
vokace �Pane Je�í�i Kriste, synu Bo�í,
smiluj se nade mnou høí�ným�, má v hesy-

chatském pojetí ob-
rovskou sílu, moc
protrhávat prostor
a èas, umo�òuje
èlovìku vstup do
promìòující Bo�í
plnosti.

Hesychastská
spiritualita vytvoøi-
la sbírku textù z dìl
starých duchovních
autorù právì o mod-
litbì srdce. Sesta-
vitelé, Nikodém
Hagiorita (1748-
1809) a jeho spolu-
pracovníci ji nazva-
li Filokálie (oblí-

bené krásné texty), slovansky Dobrolubi-
je. Na tomto poèinu je hezky vidìt rozdíl
mezi východní a západní mentalitou. Na
Západì mìli Summy a Encyklopedie a díla
originálních myslitelù, na Východì texty
o modlitbì. Vliv Filokálie je dalekosáhlý
v Øecku a pøes retranslaèní stanice monas-
týrù v Rusku a celém pravoslavném svìtì.
Dnes je vliv patrný i na Západì, který za-
èíná být k tìmto hodnotám vnímavý.
Liturgický �ivot
Pravoslaví klade silný dùraz na liturgický
�ivot. U� samo slovo �ortodoxie� nezna-
mená - jako pro nás na Západì - správné
uèení, ale správné slavení. V liturgii se celé
bohatství spirituality pro�ívá. Liturgie pro-
stupuje celý den, týden i rok pravoslavných
køes�anù s velkou intenzitou. Denní cyklus
se neomezuje na slavení eucharistie, ale od
jitøní bohoslu�by a� k bohoslu�bì veèerní
je celý den prostupován chválami a díkù-
èinìním prostøednictvím modlitby hodin.
Tento intenzivní
modlitební �ivot se
netýká jen mnichù
a kléru, ale v�ech
vìøících. Týdenní
cyklus tvoøí slavení
vzkøí�ení ka�dou
nedìli a pøipomín-
ky významných
duchovních sku-
teèností v ostatních
dnech. Roèní cyk-
lus je pøipomínkou
celých dìjin spásy.
Kulminuje ve sla-
vení velikonoc.

Vrcholem je eu-
charistická liturgie.

Athos, monastýr Zograf.         Foto: Prokop L. Hoffman.

V ní se zhu�tìnì opìt pøipomínají a pro-
�ívají osvobozující události spásy - pøede-
v�ím vtìlení, �ivot, smrt a vzkøí�ení Krista.
Kristova pøítomnost uprostøed Bo�ího lidu
ve svátosti tìla a krve Pánì tajemnì pro-
mìòuje, uzdravuje, osvobozuje a zbo���uje
èlovìka. Uzdravující moc se rozprostírá do
v�ech rovin stvoøení a vesmíru. Celé stvo-
øení je ústy liturgie spojeno v obìti díkù
a chval. Chrám je ve chvíli slavení prù-
lomem nebe na zemi a slavící spoleèenství
okou�í budoucí vìk.
Bohorodièka
Úcta k Marii, svaté Bohorodièce, je v pra-
voslaví je�tì výraznìj�í ne� v tradicích
jiných. Vyjadøuje touhu lidstva po mateøské
ochranì a lásce. Maria tento tajemný bo�-
ský aspekt odrá�í. Ukazuje zároveò na vý-
znamnou roli �eny v dìjinách spásy.

�
Pravoslaví dává celému køes�anství nesma-
zatelný ráz, bez nìj by scházely podstatné
základy.

n

Poznámka
1 Christologická deklarace - mezi pape�em Janem Pav-

lem II. a pøedstavitelem Asyrské církve Východu Mar
Denkhou IV z roku 1984.
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Východní køes�anství se rozdìlilo z nábo�enských, kulturních a politických dùvodù

Rudolf Jiøí Stránský

Rok 1054 bývá obecnì pova�ován za datum, kdy v køes�anstvu dochází k prvnímu vá�nému
rozdìlení na latinský Západ a øecko-slovanský Východ. Je ji� ov�em ménì známo, �e skuteènì
první rozkol, jeho� dùsledky poci�ujeme dodnes, nastal ji� v první polovinì 5. století. Tehdy
køes�anská církev cítila potøebu formulovat svou víru o osobì Je�í�e Krista, resp. o vztahu
jeho lidství a Bo�ství, proto�e se v souvislosti s existencí dvou hlavních �kol teologického
my�lení (egyptská Alexandrie a syrská Antiochie) objevují rozdíly v pou�ívání jistých teologic-
kých termínù, co� mnohdy vedlo k nepøesnostem, zmatkùm, nebo dokonce k vyslovenì myl-
ným interpretacím. K vyøe�ení tìchto nejasností se scházejí snìmy, pozdìji uznané Øeky
a Latiny za v�eobecné koncily (r. 431 v Efezu a r. 451 v Chalcedonu), které vymezují hranice
pravovìrnosti a odluèují od spoleèenství církve hlasatele mylného uèení a jejich následovníky.

ORIENTÁLNÌPRAVOSLAVNÉ CÍRKVE

Jestli�e celou problematiku velmi zjedno-
du�íme, lze øíci, �e se po Efezském snìmu
kvùli pronásledování ze strany pohanského
státu oddìluje od zbytku køes�anstva tì�ce
zkou�ená církev Persie, která dodnes exis-
tuje pod názvem Asyrská církev Východu.
Jeliko� je toto køes�anské spoleèenství èasto
obviòováno z jistých nestorianizujících*
tendencí (zda právem èi neprávem, je u�
jiná otázka) a není oficiálnì v eucharistic-
kém obecenství** s �ádnou jinou církví,
nebudeme se jí zde blí�e zabývat. Nicménì
v samotném procesu odlouèení tohoto cír-
kevního spoleèenství od zbytku køes�anstva
hrály roli dùvody nejen nábo�enské, ale
i kulturní a politické.

To je mo�no øíci i o takzvaných orien-
tálnì pravoslavných církvích, které se ob-
jevují jako samostatné jednotky po Chal-
cedonském snìmu, proto�e k jeho vìrouè-
ným formulacím mìly námitky. Orientálnì
pravoslavné církve jsou také obèas nazý-
vány starými èi starobylými církvemi Vý-
chodu nebo nechalcedonskými církvemi.
Do této rodiny v souèasnosti patøí Koptská
pravoslavná církev Alexandrie, Syrská pra-
voslavná církev Antiochie a celého Výcho-
du, Arménská apo�tolská církev, Etiopská
pravoslavná Tewahedo církev, Eritrejská
pravoslavná církev a Syro-malankarská
pravoslavná církev Indie.1

Døíve ne� se budeme zabývat jednotli-
vými církevními spoleèenstvími, které se
od sebe velmi li�í po stránce obøadu a tra-
dice, zmíníme nìkolik obecných charakte-
ristik, které tyto církve sdílejí.
Monofyzitství a dal�í dùvody rozdìlení
Orientálnì pravoslavné církve bývají do-
dnes obèas obviòovány z toho, �e vyznávají
monofyzitství.* Ka�dý, kdo se touto proble-
matikou alespoò trochu zabývá, v�ak ví, �e
s radikálním monofyzitstvím se ve starých
východních církvích nesetká: hlavní hla-
satel této nauky, alexandrijský archimand-
rita Eutyches, je odmítán jako heretik.
V èem tedy dnes spoèívá rozdíl ve vìrouce
mezi køes�anskou ortodoxií a orientálnì
pravoslavnými církvemi?

Na tuto otázku je pomìrnì tì�ké v krát-
kosti odpovìdìt. Mezi lety 1985 a� 1993
byl na základì nìkolika døívìj�ích setkání
veden mezi pravoslavnou církví a orientál-
nì pravoslavnými církvemi oficiální teo-
logický dialog, který vyústil v podepsání
spoleèného christologického prohlá�ení. To
hodnotí celý problém jako teologické ne-
dorozumìní a zmatení pojmù pøi zachování
stejné víry. Obì církevní spoleèenství byla
vyzvána k urychlenému obnovení spole-
èenství ve svátostech.

Zatímco nìkteré místní církve se k to-
muto prohlá�ení postavily pozitivnì (v�ich-
ni orientálnì pravoslavní, dále Rumunská

pravoslavná církev, Antiochijský patriar-
chát a Alexandrijský patriarchát), jiní zvo-
lili vyèkávací taktiku (Konstantinopolský
patriarchát, Pravoslavná církev v èeských
zemích a na Slovensku). Nìkteøí volají po
dal�ím a hlub�ím studiu celé problematiky
èi výsledky teologických konzultací pøímo
odmítají (Ruská pravoslavná církev, mni�-
ské spoleèenství Svaté hory Athos). Mos-
kevský patriarchát pak dokonce navázal
bilaterální teologické rozhovory s jednotli-
vými orientálnì pravoslavnými církvemi.
Podobnì i øímskokatolická církev pode-
psala s tìmito jednotlivými nechalcedon-
skými církvemi sérii christologických pro-
hlá�ení.

* Nestoriánství: uèení pojmenované podle konstantino-
polského patriarchy Nestoria (+ po r. 451), reprezentanta
antiochijské �koly. Ve svém extrémní podobì rozdìluje
toto uèení Je�í�e Krista na dvì osoby, bo�skou a lidskou,
které jsou spolu jen velmi volnì spojeny.

** Eucharistické obecenství: pøíslu�níci urèitého církevního
spoleèenství (farnost, diecéze, národní èi místní církev)
mohou pøistupovat k pøijímání eucharistie v jiném církev-
ním spoleèenství.

* Monofyzitství: uèení odsouzené Chalcedonským snì-
mem. Ve své extrémní podobì hlásá, �e Kristus byl pouze
Bohem, nebo� jeho lidství se rozplynulo v nekoneènosti
Bo�ství jako kapka medu èi vína v moøi. Ve své umírnìné
formì pak do jisté míry smì�uje lidství a Bo�ství Je�í�ovo
dohromady.

Koptská ikona Kristova umývání nohou
uèedníkùm.
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jako jediným východním køes�anùm s vý-
jimkou Rusù podaøilo uchovat nezávislost
(v�ichni ostatní se døíve èi pozdìji stali pod-
danými islámských øí�í), se pova�ovali za
duchovní dìti Alexandrijského patriarchá-
tu; kdy� vìt�ina jeho vìøících odmítla zá-
vìry Chalcedonu, tak je Etiopie následo-
vala.

Za doby Osmanské øí�e byli Chalce-
donci a Nechalcedonci bez ohledu na ná-
rodnost rozdìleni do dvou milétù (politic-
kých, hospodáøských a nábo�enských
�národù�), jejich� hlavními reprezentanty
byli øeètí a armén�tí patriarchové v Kon-
stantinopoli (Istanbulu). V 16.-19. století
(nìkde ale i døíve) byli vystaveni øímsko-
katolickému misijnímu pùsobení. Pod
vlivem této misie se od v�ech tìchto cír-
kevních spoleèností oddìlily skupiny tzv.
uniatù, tedy tìch, kdo vstoupili do unie
s øímskokatolickou církví. Uniatské sku-
piny si více èi ménì zachovaly starobylé
liturgické zvyklosti a nìkteré jiné tradice
svých mateøských spoleèenství, ale osvo-
jily si øímskokatolickou teologii a uznaly
pape�ský primát.
Orientálnì pravoslavné církve dnes
Jedním z jevù, charakteristických pro orien-
tálnì pravoslavné køes�anství dne�ka, je
existence rozsáhlých diaspor v Evropì,
Americe a Austrálii.

Koptská pravoslavná církev Alexan-
drie má v souèasnosti asi 7 milionù vìøících
v asi 50 diecézích po celém svìtì. V jejím
èele stojí v souèasnosti charismatický ale-
xandrijský pape�4 �enuda III, který sídlí
v egyptské Káhiøe. Církev, její� postavení
není v Egyptì nijak lehké (není tomu tak
dávno, co bylo nìkolik mladých koptský-
ch køes�anù pro svoji víru umuèeno islám-
skými fanatiky), v souèasnosti prochází
neobvyklou renesancí duchovního �ivota.
Je patrná zvlá�tì na velkém poètu øeholních
povolání (sv. Antonín Veliký, tradiènì
pova�ovaný za zakladatele mni�ství, byl
Egyp�an, tedy Kopt). Koptská bohoslu�ba,
slou�ená koptsky nebo arabsky (podle
potøeby i anglicky, nìmecky i jinak), je asi
nejvíce podobná byzantské (i úpravou chrá-
mu s ikonostasem). Významná koptská dia-
spora je v Nìmecku.

Patriarcha Syrské pravoslavné církve
Antiochie a celého Východu Mar Ignatius
Zakka I. Iwas sídlí v syrském Dama�ku.
�Syrský� vlastnì znamená aramejský (ne-

má tedy nic spoleèného se Syrskou arab-
skou republikou) a pravoslavní Syøané jsou
velmi hrdí na to, �e hovoøí jazykem, kterým
asi hovoøil i Je�í� Kristus. Církev má po
celém svìtì asi 1,5 milionu vìøících a 35
metropolitù a biskupù. Syrské chrámy se
vyznaèují jistou støízlivostí ve výzdobì
a bohoslu�by velkým bohatstvím krásných
starobylých nápìvù. Významná syrská dia-
spora je v Holandsku, �védsku, Nìmecku
a USA.

�estimilionová Arménská apo�tolská
církev je správnì rozdìlená do dvou nezá-
vislých katolikosátù* v libanonském mìstì
Antelias u Bejrútu (Kilikijský katolikosát,
v èele katolikos Aram) a v arménském
Eèmiadzinu, který má primát cti (katolikos
Karekin II., patriarcha v�ech Arménù).
Kromì toho existují je�tì dva patriarcháty
v tureckém Istanbulu (arménsky a øecky:
Konstantinopolis) a v Jeruzalémì, které
jsou ov�em podøízeny Eèmiadzinu. Podle
tradice jsou Arméni nejstar�ím národem,
který pøijal køes�anství (roku 301). Ve støe-
dovìku vytvoøili ve východní Anatolii
(dne�ní Turecko) velkou øí�i. Po tragické
genocidì Arménù ze strany Turkù a Kurdù
za první svìtové války se formuje velká
diaspora ve Francii a USA, posilovaná dnes
novými uprchlíky z chudé postsovìtské
Arménie. Arménská církev je ze v�ech vý-
chodních církví asi nejvíce spjata s ná-
rodnostním povìdomím. V její liturgii se
objevují jak byzantské, tak i latinské prvky.
Pøi eucharistii jako jediná z východních
církví pou�ívá nekva�ený chléb.

Dnes se
má obecnì za-
to, �e pøijetí èi
nepøijetí zá-
vìrù Chalce-
donského snì-
mu nebylo jen
otázkou vìro-
uènou, ale
také kulturní
a politickou.
Mimo soupe-
øení jednot-
livých teolo-

gických �kol spolu soupeøily o vliv i jed-
notlivé patriar�í stolce (Øím, Alexandrie,
Konstantinopol a Antiochie), co� se mohlo
projevit i neústupností, hrubostí, nedù-
vìrou, zjitøenými emocemi a obhajováním
vlastních pozic za ka�dou cenu. Navíc se
do celé zále�itosti �zamíchala� i státní moc
(pøedev�ím Východoøímské císaøství), která
èasto nevybíravými prostøedky podporo-
vala to, co se v daný okam�ik zdálo být pra-
vovìrným uèením, a mnohdy i krvavì
potírala jakýkoliv odpor.2

Kdy� nakonec ve v�eobecné církvi byly
pøijaty chalcedonské formulace jako pra-
vovìrné, ocitla se na Východì velká èást
místních církví s významným neøeckým
elementem (koptský Egypt a syrsko-ara-
mejská Antiochie)3  mimo rámec státem
uznávané katolické ortodoxie, tedy v�e-
obecného pravovìøí. Pozdìj�í arabsko-
islámské výboje, které rozvrátily nejedno
starobylé církevní spoleèenství, zabránily
dal�ím vzájemným konfrontacím chalce-
donské a nechalcedonské strany a pøispìly
ke krystalizaci obou zúèastnìných stran ve
víceménì národnostnì vyhranìná spoleèen-
ství a posílily vùdèí roli patriarchù. Nic-
ménì i v tìchto dobách docházelo ke vzá-
jemnému ovlivòování. To je patrné pøede-
v�ím ze spoleèné svìtecké úcty k nìkterým
�konfesnì nevyhranìným� mnichùm
(v dobì zápasu o formulaci pravovìøí),
pozdìji pøejímáním nìkterých zásadních
bohoslu�ebných textù z byzantského (tedy
chalcedonského) prostøedí a v neposlední
øadì i skrze spoleènou tradici úcty k iko-
nám.

Za hranicemi Øímské øí�e byla situace
jiná. Napøíklad Arméni, kteøí se bránili in-
vazi pohanských Per�anù, se nemohli
Chalcedonského snìmu zúèastnit. K nega-
tivnímu postoji vùèi tomuto koncilu dospìli
a� témìø po sto letech, kdy jeho závìry pod
vlivem nesprávných informací odmítli jako
nestoriánské. Etiopané, kterým se nakonec * Katolikos: titul biskupa-hlavního pøedstavitele církve,

která se necházela mimo hranice Øímské øí�e.

Apo�tolové Petr a Pa-
vel na koptské ikonì.

Ikona Bohorodice.
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Kdy pøesnì byla zalo�ena Etiopská
pravoslavná Tewahedo*  církev, nevíme.
Ji� v knize Nového zákona Skutky apo�-
tolù (8. kap., 26-40) je zaznamenán pøíbìh
o pokøtìní dvoøana etiopské královny.
Kolem roku 332 se køes�anství stává stát-
ním nábo�enstvím. Etiopané v�ak zùstáva-
li po staletí souèástí Koptské církve, od ní�
obdr�eli nezávislost (autokefalii) roku
1959. Etiopská církev je zcela ojedinìlá
svými bohoslu�ebnými zvyky a jinými tra-
dicemi (napøíklad výraznì vìt�ím poètem
knih, zahrnutých do biblického kánonu èi
dodr�ováním starozákonních dietetických
pøedpisù), hudbou (napø. pou�íváním tra-
dièních hudebních nástrojù) a také snad
obrovským mno�stvím knì�í. V bohoslu-
�ebném �ivotì a v dietetických pøedpisech
lze snadno rozli�it mnoho judaistických
prvkù, nebo� èást Etiopanù se pova�uje za
potomky Izraele. Pøi bohoslu�bì jsou
pou�ívány dva jazyky: starobylý Gheez
a moderní amhar�tina, které mají svoji
abecedu. Spolu s Armény jsou Etiopané
jediným orientálnì pravoslavným náro-
dem, který má svùj stát. Mezi lety 1974-
1991, kdy v zemi vládli komunisté, byla
církev perzekvována. Její souèasnou hla-
vou je patriarcha Abuna Paulos, který sídlí
v Addis Abebì. Pøevá�ná èást z 16 a� 33
milionu vìøících (pøesné èíslo lze jen tì�ko
urèit) �ije v Etiopii; v diaspoøe jsou vý-
znamné skupiny konvertitù afrického pù-
vodu, pro nì� je Etiopská církev reprezen-
tantem pravého afrického køes�anství.

ð

* Tewahedo (sjednocený): oficiální uèení Etiopské církve
o jednotì lidství a Bo�ství v jedné osobì Je�í�e Krista,
bez vzájemného smí�ení èi rozdìlení.

Eritrejská pravoslavná církev byla a�
do roku 1994 diecézí Etiopské církve. Kdy�
Eritrea získala nezávislost, vysvìtil kopt-
ský pape� �enuda III. po dohodì s Etiop-
skou církví první eritrejské biskupy. Hla-
vou církve je v souèasnosti patriarcha An-
tonios I., který sídlí v Asmaøe. Církev má
asi milion a ètyøi sta tisíc vìøících (asi 40%
populace Eritrey) a malou diasporu.

Historie a souèasnost Syro-malan-
karské pravoslavné církve Indie je velmi
komplikovaná. Dle tradice v Indii, respek-
tive v dne�ním státì Kerala, kázal apo�tol
Tomá� a byl zde i umuèen. Do pøíchodu

portugalských jezuitù v 16. století, kteøí
pøinutili indickou církev k unii s Øímem,
patøili indiètí køes�ané k Perské církvi
(dne�ní Asyrská církev Východu). Èást
vìøících unii s øímskokatolickou církví
odmítla a s pomocí Syrské pravoslavné
církve Antiochie a celého Východu získala
vlastní biskupy. V 19. století mezi syro-
malankarskými køes�any pùsobila angli-
kánská misie, která vedla k vytvoøení církve
Mar Thoma, jediné �uniatské� protestant-
ské církve na svìtì. Indické køes�anství je

Budoucnost Koptù v Egyptì: problém nebo výzva?

Viola Pargaèová

Termínem Koptové se obecnì oznaèují egypt�tí køes�ané, a�
u� se jedná o pøíslu�níky Koptské ortodoxní církve, protes-
tanty èi katolíky.

EGYPTA KOPTOVÉ
Termín Kopt (arabsky qibtí) vznikl z øec-
kého názvu pro Egypt (Aigyptos), který byl
pøejat z egypt�tiny, z termínu, jen� pùvod-
nì oznaèoval název Ptahova chrámu
v Memfisu (Hut-Ka-Ptah). Koptové svou
zemi nazývali KHME, Èernozem.1

Arabové Kopty pojmenovali obyvatel-
stvo nilského údolí, chápali je pøedev�ím
jako pøíslu�níky odli�ného nábo�enského
spoleèenství - køes�any, arabsky an-nasárá
nebo al-masíhíún. Pøíslu�nost ke køes�an-
ství byla rozhodující pro pøidìlení odli�ného
právního statutu �chránìného lidu�. Poli-
tická loajalita vùèi muslimským panov-
níkùm jim zaruèovala zachování svobody
nábo�enského vyznání a vlastní jurisdikci.

Etnické rozli�ení mezi Egyp�any a Ara-
by nebylo úøednì uplatòováno pøedev�ím
díky rychlé kulturní a jazykové asimilaci
èásti Koptù.

Sami Koptové se pova�ují za potomky
pùvodních obyvatel Egypta, od Arabù et-
nicky odli�ných. Po invazi Arabù roku 641
v�ak logicky docházelo k mísení koptského
obyvatelstva s Araby a k èetným konverzím
Koptù k islámu, tak�e rovnì� mnozí dne�-
ní egypt�tí muslimové (nìkteré prameny
hovoøí a� o 20 procentech populace) jsou
potomky pùvodních egyptských obyvatel.

Koptové, kteøí chtìjí zdùraznit svùj ne-
arabský pùvod dávají svým dìtem jména
jako Isis, Amún, Abanúb atp., zatímco mus-
limové preferují tradiènì muslimská jmé-
na-Ahmad, Mahmúd, �Á�i�a atp. Kromì
toho existují jména konfesionálnì neutrál-
ní jako A�raf, Hiba aj., pou�ívaná obìma
komunitami.

Svou odli�nou etnickou a nábo�enskou
identitu se v�ak Koptové sna�í pøíli� ne-
zdùrazòovat. Na první pohled je od mus-
limù odli�uje snad jen køí�ek, který si
nechávají v raném dìtství vytetovat na
pravé zápìstí a evropský zpùsob oblékání
�en. V minulosti, a to a� do poèátku 20.
století,v�ak i køes�anky nosily závoj, a do-
konce i rou�ku pøes oblièej. �eny z lidových
vrstev a venkovanky doposud oblékají
tradièní egyptský odìv -gallábéju - a vlasy
si zahalují �átkem, tak�e se svým vzezøením
od muslimek naprosto neli�í.

V oblasti nábo�enství a spirituality je
mo�no najít mnoho spoleèných rysù, které
koptské køes�anství pojí spí�e s islámem ne�
se západní formou katolicismu èi protestan-
tismu. Je to pøedev�ím dùraz na tradici
a ortopraxi, zachovávání vysokého morál-
ního standardu. Významným pojítkem mezi
Kopty a muslimy je i pevnì zakotvený sub-

ð    Dokonèení na dal�í stranì dole.

Alexandrijský koptský pape� �enuda III.
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padá na Alexandrii, zbytek je roz-
trou�en v oblasti Delty a Suezského
kanálu. Nejmen�í (mnohdy nulové)
procentuální zastoupení koptské
populace je v západních oázách
a v oáze Síwa. Pøíslu�níci Koptské
ortodoxní církve pøedstavují 95%
egyptských køes�anù, zbytek tvoøí
katolíci, protestanti, Arméni aj.2

Od konce 50. let 20. století se
mezi egyptskými køes�any rozmáhá
fenomén migrace pøedev�ím do
USA, Austrálie, Velké Británie,
Nìmecka a Francie. Pøíèinou byla
zpoèátku pozemková reforma a zná-
rodòování provádìné bìhem mandá-
tu prezidenta Násira (1952-1970).
Mezi hlavní podnìty k emigraci
v souèasné dobì patøí pøedev�ím

vysoká nezamìstnanost, zhor�ující se so-
ciální podmínky a obèasné konfesionální
roztr�ky mezi Kopty a muslimy.

Pøes svou vzdálenost od domova si v�ak
Koptové v exilových církvích udr�ují jistý
politický vliv na dìní ve své zemi. Sna�í se
- nìkdy více, nìkdy ménì oprávnìnì - upo-
zoròovat na problémy, jim� musí koptská
komunita èelit v zemi, kde islám je státním
nábo�enstvím. Do tìchto snah zapojují
exilové církve také vlády evropských zemí,
USA a mezinárodní organizace pro dohled
nad dodr�ováním lidských práv (napø. Am-
nesty International, Mezinárodní sdru�ení
køes�anské solidarity aj.). Egypt�tí køes�ané
v�ak toto poèínání spí�e odsuzují jako nepøí-
pustné zasahování cizích vlád do vnitøních
zále�itostí Egypta se snahou získat v ob-
lasti opìt politický vliv pod záminkou
ochrany nábo�enských men�in.

Veøejnì proklamovaná èinnost tìchto
institucí mezikomunitní vztahy spí�e zhor-
�uje: na Kopty se pak nahlí�í jako na spo-
jence �Západu�, kteøí mají za cíl po�kodit

dobré jméno muslimù ve svìtì. Navíc si
zmínìné instituce a zahranièní vlády ne
zcela uvìdomují, �e egyptská vláda mù�e
proti extremistùm zasáhnout pouze tak, aby
nevyvolala je�tì intenzívnìj�í odezvu fun-
damentalistù, pøedev�ím z øad gamá�át islá-
míja.

Jeden z faktorù, problematizujících
sou�ití muslimù a køes�anù v novodobém
Egyptì, vyvstal ji� poèátkem 20. století.
Toto období bývá charakterizováno jako
ideál sou�ití køes�anské a muslimské komu-
nity v Egyptì. Hlavním cílem obou komu-
nit bylo získání nezávislosti. Koptové dou-
fali v zavedení stejných práv a na mo�nosti
podílet se na správì vìcí veøejných stejnou
mìrou jako muslimové. Pøesto právì toto
období je mo�no èinit odpovìdným za
pozdìj�í zkomplikování vztahù mezi mus-
limy a køes�any. Stalo se to pøedev�ím kvùli
tomu, �e ústava nezávislého státu z roku
1923 potvrdila islám jako státní nábo-
�enství. Koptové jsou tak vzhledem ke své
odli�né nábo�enské pøíslu�nosti auto-
maticky vyøazeni z nìkterých veøejných
funkcí, mají minimální zastoupení ve vládì
a v zákonodárných institucích, islám komp-
likuje i jejich soukromý �ivot (otázka �kol-
ství, smí�ených sòatkù, konverzí, atp.).3

Aby se v�ak pøede�lo umìlému vytvá-
øení konfliktù, odmítá urèitá èást egyptské-
ho veøejného mínìní dìlení obyvatelstva
podle komunitní pøíslu�nosti. Pøi takovém
dìlení dochází ke zplo�tìlému obrazu
egyptské spoleènosti: vypadá to napøíklad
tak, �e køes�anská men�ina je utlaèována
fundamentalisticky zamìøenými organiza-
cemi. Ve skuteènosti ale útoky extrémistù
trpí i vìt�ina muslimského obyvatelstva.
Podobnì se ve zplo�tìlém pohledu jeví dob-
ré vztahy mezi Kopty a muslimy jako
pozoruhodný fenomén, ale ve skuteènosti
je to spí�e pravidlo ne� výjimka. Anebo se

strát lidového nábo�enství, které vykazuje
nejen prvky islámu a køes�anství, ale je zde
mo�no najít i odkaz na staroegyptské nábo-
�enství, pøedev�ím na magii.

Významné køes�anské a islámské svát-
ky jako napø. Vánoce, Velikonoce nebo ra-
madán jsou ctìny obìma komunitami,
jejich� nejvy��í pøedstavitelé (azharský
�ajch a patriarcha) si nejen vymìòují bla-
hopøejné telegramy, ale nezøídka se na o-
slavách osobnì podílejí.

Poèet koptského obyvatelstva dosahu-
je zhruba 10 % z celkového poètu 65 mi-
lionù obyvatel a Koptové jsou pova�ováni
za nejvìt�í køes�anskou komunitu v rámci
arabského svìta. �edesát procent koptské
populace �ije v Horním Egyptì, v oblasti
Assiutu a al-Minjá, je� je z hlediska mezi-
komunitních vztahù pokládána za nejpro-
blematiètìj�í. Vìt�inou se jedná o rolníky -
felláhy, kteøí se v�ak stále èastìji stìhují do
mìst. Pìtadvacet procent Koptù �ije v Ká-
hiøe, tradiènì pøedev�ím ve ètvrti �ubrá.
�est procent koptského obyvatelstva pøi-

Rudolf Jiøí Stránský (*1979) studuje anglistiku, ameri-
kanistiku a turkologii na FF UK. Je jáhnem Pravoslavné
církve v èeských zemích a na Slovensku.

dodnes velmi roztøí�tìné. Vedle vìt�inových
øímských katolíkù (vèetnì dvou uniatských
skupin) zde pùsobí i nejrùznìj�í protestant-
ské denominace a obnovila se i èinnost
Asyrské církve Východu. Samotná men�i-
nová Indická pravoslavná církev, jak zní
jeden z jejích názvù, je rozdìlena mezi za-
stánce autokefalie (samostatnosti) a auto-
nomie v rámci Syrské pravoslavné církve
Antiochie a celého Východu. Pøi boho-
slu�bách, které jsou slou�eny dle syrské
tradice s pøídavkem nìkterých ryze indic-

kých prvkù, je pou�íván jazyk malayalam,
angliètina a syr�tina. Hlavou asi milionové
autokefální církve je Basilius Mar Thoma
Matthews II, katolikos Východu, katolikos
Apo�tolského stolce sv. Tomá�e a metro-
polita malankarský, který sídlí v Kottayamu
v indickém státì Kerala. Men�í diaspory
indických pravoslavných køes�anù se na-
cházejí také v USA, Británii a jinde.

n
Prameny
Towards Unity. Edited by Christine Chaillot and Alexander

Belopopsky. Inter-Orthodox Dialogue. Geneva: 1998.
Doplòkové informace na serveru CNEWA (Catholic Near

East Welfare Association) http://www.cnewa.org. Down-
load 23. 4. 2004.

Poznámky
1 Pou�ívám dùslednì termín �pravoslavný�, tedy ortodox-

ní, proto�e takto se jednotlivé církve samy oznaèují.
2 Toto se dotklo obou znesváøených církevních spoleèen-

ství. Byly toti� i doby, kdy za ortodoxii bylo státem
pova�ováno umírnìné monofyzitství.

3 Bylo by nicménì mylné si myslet, �e se jednalo pouze
o národnostní konflikt; v obou církevních spoleèenstvích
byli zastoupeni jak Øekové, tak i ne-Øekové.

4 Titul pape� patøí dle starokøes�anské tradice dvìma
biskupùm: øímskému a alexandrijskému. V souèasné
dobì jsou jeho nositelé tøi: øímský Jan Pavel II., kopt-
ský �enuda III. a øecký (chalcedonský) Petros VII., pa-
triarcha alexandrijský a celé Afriky.

Mnich tìsnì po obøadu zasvìcení. Bìhem nìho
le�í pod pokrývkou na znamení toho, �e umírá
svìtu. Nyní je ji� znovuzrozený.

Foto: Viola Pargaèová

ð    Dokonèení z pøedchozí strany dole.
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povrchnì pozastavujeme nad omezováním
osobní svobody Koptù a zapomínáme, �e
vláda omezuje i osobní svobody muslimù,
shledá-li je podezøelými z protistátní èin-
nosti.

Na druhou stranu je v�ak tøeba upozornit
na skuteènost, �e zdùrazòování nerozdìl-
itelné národní jednoty ze strany Koptù je
mnohdy motivováno snahou o vnìj�kové
pøekrytí vlastní odli�nosti.

Jako nejednoznaèná se v souvislosti
koptsko-muslimských vztahù zdá být role
pøedstavitelù Koptské ortodoxní církve.
Na jednu stranu její patriarcha slovy i èiny
podporuje národní jednotu a vyhýbá se ex-
trémním soudùm a prohlá�ením, na druhou
stranu sama skuteènost, �e on sám - a� u�
si to pøiznává èi nikoli - vystupuje jako poli-
tický reprezentant Koptù, dokazuje, �e
Koptové nejsou spokojeni se zpùsobem,
jakým se jejich problémùm a otázkám vìnu-
je vláda, ministerstva a státní instituce,
zastupované vìt�inou muslimy.

Politická role církve v�ak národní jed-
notu naru�uje u jejích koøenù, proto�e Kop-
tové se tak straní sekulárního spoleèensko-
politického dìní, je� by se mìlo stát zá-
kladem skuteèné národní jednoty, podobnì
jako tomu bylo v letech 1919-1952.4

Koptská spoleènost se vyvíjí dvìma
hlavními smìry: jednak jsou zde snahy
o prohloubení vzájemnosti Koptù a mus-
limù na základì jejich jednotné národnost-
ní pøíslu�nosti, jednak koptská církev ji� od
konce 19. století podporuje vìdomí nábo-
�enské a kulturní svébytnosti Koptù. Oba
smìry se vzájemnì prolínají a umo�òují
Koptùm �ít v pomìrnì dobrých vztazích
s vìt�inovou muslimskou populací a záro-
veò neztratit vìdomí vlastní identity.

Hlavní pøeká�kou klidného sou�ití obou
komunit je zneu�ívání nábo�enství pro
dosa�ení politických cílù. Zároveò je v�ak
tøeba si uvìdomit, �e islám není �pouze�
nábo�enství, ale systém, který usmìròuje
ve�keré poèínání vìøícího v ka�dodenním
�ivotì, co� v podstatì znemo�òuje omezení
jeho pùsobnosti ve veøejné sféøe.

n
Poznámky

1 Ch. Cannuyer, Les Coptes, Belgique: S. A. Brepols, 1990
2 Údaj z http://www.copts.com
3 B. L. Carter, The Copts in Egyptian Politics 1918-1952,

Cairo: Cairo Press, 1988
4 As�ad �Abd al-Malik, Man jumattilu al-aqbát, ad-daw-

la am al-bábá?, místo vyd. neuvedeno, 1993
Mgr. Viola Pargaèová (*1977), vystudovala arabistiku
a religionistiku na FF UK. Absolvovala studijní pobyty
na Káhirské univerzitì (v letech 2000-2001 a 2002-2003),
v jejich� rámci provádìla antropolgický výzkum v egypt-
ských klá�terech. V souèasné dobì pracuje na doktorské
práci o zbo�nosti a spiritualitì Koptù.

Ikony mluví zvlá�tním jazykem, typickým pro pravoslaví

Marína Luptáková

Jedna z nejèastìj�ích asociací s pravoslavným køes�anstvím
jsou bezpochyby ikony. Nejen ka�dý chrám, ale i ka�dá pravo-
slavná domácnost jsou jimi vyzdobeny. Pravoslavní teologové
zdùrazòují, �e zdaleka nejde jen o estetickou zále�itost, o pou-
hou výzdobu. Ikony hrají svou dùle�itou roli v duchovním �ivotì
i v teologii pravoslavné církve. V následujícím èlánku nám
pravoslavná autorka jejich význam osvìtluje. Èlánkem mù�e
nahlédnout do specifického charakteru pravoslavné teologie.

IKONA NENÍJENOM OBRAZ

Slovo �ikona� je øeckého pùvodu. Eikon má
velmi �iroký význam a oznaèuje �obraz�,
�zobrazení�, �podobu�, �sochu�, �obraz
my�lenkový�, �pøedstavu o nìèem� a také
�pøirovnání� a �podobenství�. Dnes se
slovo ikona pou�ívá pøedev�ím pro mod-
litební ikonu napsanou1  barvami,2  vyøezá-
vanou nebo z mozaiky atd. Døíve - v By-
zanci, v období utváøení køes�anského umì-
ní - bylo ale tímto slovem oznaèováno v�e-
obecnì ka�dé zobrazení Spasitele, Bo�í
Matky, svatého, andìla nebo události z po-
svátných dìjin nezávisle na technice tohoto
zobrazení.
Zápas o pochopení obrazu
Problém obrazu, zobrazení, ikony byl chá-
pán jako velmi dùle�itá otázka duchovní
kultury mnohými ranì køes�anskými a prv-
ními byzantskými mysliteli, nicménì v cen-
tru pozornosti celého køes�anského svìta se
ocitl a� v období oficiálního zákazu antro-
pomorfních nábo�enských obrazù. Období
otevøeného ikonoborectví, je� zaèalo z ini-
ciativy státní moci roku 726, bylo ukonèeno
Sedmým v�eobecným snìmem roku 787
v Nicei. Konstantinopolský snìm (r. 842)
potvrdil dogma Sedmého v�eobecného snì-
mu o uctívání ikon, anatemizoval3  ikono-
borce a v bøeznu roku 843 ustanovil svátek
Oslavy Pravoslaví na první nedìli Velkého
pùstu s pozdvihováním ikon ve v�ech chrá-
mech.

Ikonoborci uva�ovali takto: Zobrazuje
-li se Kristus, zobrazuje se jeho bo�ská pøi-
rozenost (neposti�itelná a nezobrazitelná),
nebo naopak jeho pøirozenost lidská, od-
dìlená od jeho bo�ství. Tøetí mo�nost není.
Naopak pravoslavní zastánci úcty k ikonám,
chápali základní rozdíl mezi Kristovou

pøirozeností a osobou a poukazují právì na
tu tøetí mo�nost, která odstraòuje celé
ikonoborecké dilema. Kdy� zobrazujeme
Spasitele, nezobrazujeme ani jeho bo�ství,
ani jeho lidství, ale jeho Osobu (Hyposta-
zi), neposti�itelnì v sobì sjednocující tyto
dvì pøirozenosti - podle vyjádøení chalce-
donského dogmatu �neslitì a nerozdílnì�.4
Ikona tedy nezobrazuje pøirozenost, ale
osobu.
Vnitøní podoba, nejen oblièej
Nejen ve filosofii a psychologii jsou dosud
smì�ovány pojmy �jedinec� a �osoba�. Ani
v samotné svatootcovské teologii se nikde
nesetkáváme se zcela samostatnì rozpra-
covaným uèením o lidské osobì (na tuto
zvlá�tnost poukázal skvìlý ruský teolog

Ikona Kristova narození v Betlémì.
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V. Losskij, 1903-1958). Nicménì uèení
o Bo�ských osobách je køes�anskými mys-
liteli vylo�eno dostateènì zøetelnì a køes-
�anská antropologie existovala jak u Otcù
prvních osmi staletí, tak i pozdìji, jak
v Byzanci, tak na Západì. Uèení o Bo�-
ských osobách toti� zahrnuje i uèení o èlo-
vìku a jeho osobì. Na poèátku 20. století
celá øada vynikajících filosofù, teologù
a specialistù na ikonologii a ikonografii -
P. Florenskij, J. Trubeckoj, G. Ostrogor-
skij, L. Uspenskij, V. Losskij, E. Panofskij
- rozpracovala teorii �obrazu� a �osoby�
myslitelù staré doby a dala jí nový význam.
Tváø, kterou vidíme na ikonách, zobrazuje
jakoby �ontologický portrét� èlovìka a ne
chvilkový stav jeho zevnìj�ku a du�evních
hnutí.

Ve skuteènosti je to ov�em dal�í rozpra-
cování teorie obrazu vypracované ctihod-
ným Theodorem Studitou (759-826). Kdy�
uva�oval o antropomorfních obrazech, uka-
zoval, �e na nich není zobrazována jakási
abstraktní pøirozenost pøedmìtu, ale on sám
ve svých konkrétních rysech, je� nále�ejí
jen jemu. Zvlá�tì podtrhoval, �e i kdy� èlo-
vìk sestává z du�e a tìla, ani jedna vlast-
nost du�e se neodrá�í ve vnìj�ím vzhledu
zobrazeného. Tato poslední vìta nemá zna-
menat tvrzení o nevyjádøitelnosti du�evních
hnutí a stavù ve vnìj�ím vzhledu èlovìka a
na jeho tváøi pøedev�ím, ale speciální po�a-
davek na malíøství nezobrazovat taková
hnutí a stavy jako pøechodné. Podle uèení
Theodora Studity je tøeba zobrazovat
pùvodnì Stvoøitelem zamý�lený jakoby
�ontologický portrét� èlovìka ve v�ech jeho
konkrétních detailech a ne momentální stav
jeho zevnìj�ku, odrá�ející pøedev�ím du-
�evní hnutí. Ikona není naturalistickou ko-
pií vnìj�ího vzezøení èlovìka, ale jakoby
�fotografií� jeho konkrétního ontologic-
kého vzhledu, nepodrobenou �ádným
zmìnám � ani vnìj�ím, ani vnitøním. Je jeho
podobou (tváøí) a ne jeho oblièejem. Ikona

tedy, je�tì nedávno �zastaralá a nemoderní�,
se opìt stává vyjádøením dùvìryhodného
poznání o duchovní skuteènosti, o ideálním
èlovìku, který realizoval své lidství a od
stvoøení podle Bo�ího obrazu dosáhl i po-
doby svého Stvoøitele.

Toto je naprosto konkrétní a hluboce
osobní poznání èlovìka o jeho vlastní
hloubce, a proto vy�aduje osobní formu
vyjádøení - tváø (podobu). Ikona ji� dávno
uskuteènila tento personalistický �ideální
realismus�, který nyní hledá soudobá filo-
sofie a psychologie. Ikona - stejnì jako slo-
vo evangelia - nese pùvodní a trvalou funkci
køes�anského umìní: odhalení skuteèných
vzájemných vztahù mezi Bohem a èlo-
vìkem (v protikladu k projevu vlastností,
by� i nejvy��ích, duchovnì-du�evnì-tìles-
ného slo�ení autonomního èlovìka). Celý
øád ikony je zamìøen k tomu, aby byl èlovìk
pøipojen k tomu Zjevení, které ukazuje svì-
tu køes�anství, k odhalení podstaty køes-
�anstvím vyvolaného obrácení viditelnými
formami. Vyjádøení tohoto obrácení vy�a-
duje zvlá�tní vystavìní obrazu, své zvlá�t-
ní vyjadøovací prostøedky, svùj �styl�. Po-
mocí øady kanonizovaných prostøedkù byl
v ikonì vytváøen zvlá�tní umìlecký prostor,
který byl aktivnì vnímán divákem v proce-
su osvojování tohoto umìní.
Zvlá�tní jazyk ikon
Køes�anský obraz je podle tradice zvlá�t-
ním svìtem tvarù, odrá�ejícím smyslovì ne-
posti�itelný duchovní svìt nadpøirozeného
bytí, mimoèasový a mimoprostorový. Pro-
to i umìlecký prostor musí být mimoèas-
ový a mimoprostorový. Tohoto efektu dosa-
hovali byzant�tí mistøi dosti jednoduchými
prostøedky. Pøedev�ím cestou spojení udá-
lostí, odehrávajících se na rùzných místech,
v rùzných i stejných èasech, v jednu celost-
nou kompozici. Prostor je urèován zobra-
zeným výjevem a nevyniká jako pøedmìt
speciálního vyobrazení jako v evropském

renesanèním malíø-
ství. Pozornost umìl-
ce se soustøeïuje na
zobrazený jev a sa-
motný prostor vzniká
druhotnì na základì
kompozièní jednoty
v�ech zobrazených
pøedmìtù. Jak pí�e
jeden z pøedních spe-
cialistù v oblasti by-
zantské kultury
V. Byèkov:  �Proto�e
ka�dý pøedmìt byl

pro støedovìkého umìlce významný i sám
o sobì, sna�il se zobrazit ho s maximální
plností, èasto sluèuje v jednom vyobrazení
jeho tvary z rùzných stran. Vznikala bizarní
rozvinutí pøedmìtù, zobrazovaných jakoby
v �obrácené perspektivì�. Spojení v�ech ta-
kových vyobrazení (vidìných z rùzných
pohledù, zobrazených jakoby v pøímé, pa-
ralelní i obrácené �perspektivì�) v jedné
kompozici vedlo k vytvoøení svérázného
umìleckého prostoru v byzantském umì-
ní.�5

Ke specifickým, estetickým význam-
ným zvlá�tnostem jazyka byzantského
umìní patøí také deformace zobrazovaných
postav a pøedmìtù. Je zvykem rozli�ovat
dva druhy takových deformací: korigující
a expresivní. Korigující deformace byly
pou�ívány pouze v systému chrámových
mozaik a fresek, a to proto, aby byla zvlád-
nuta optická zkreslení základních rozmìrù
postav, spojená s rùznými vzdálenostmi
a úhly pohledu, pod nimi� pozorovatel
hledìl na jednotlivé kompozice chrámové
výzdoby (v kupolích, výklencích, na úrov-
ni oèí, na plochých a zakøivených povr-
chách atd.). Napøíklad postavy, umístìné ve
støedu apsidy, byly zobrazovány jako u��í
ne� postavy na jejích stranách, sledované
z ostøej�ího úhlu. Tyto takzvané �optické
klamy�, které zkreslují pøedmìty a jejich
skuteèné vzájemné vztahy, byly korigovány
právì postupy, vypracovanými v ikono-
grafii. Aby byly obnoveny skuteèné pro-
porèní vztahy, horní postavy byly zobra-
zovány ve vìt�ích rozmìrech ne� spodní.
(To, co je polo�eno vý�e a dále, se nám
vìt�inou zdá být men�í; nicménì víme, �e
skuteèná velikost postavy zùstává po celou
dobu nezmìnìna, sobì vlastní. Byzant�tí
mistøi chtìli ukázat právì tuto stálost, ne-
závislost vlastností pøedmìtu na podmín-
kách jeho vnímání.)

K deformacím druhého typu, expresiv-
ním, zamìøeným na vytvoøení urèité umì-
lecké výrazovosti, patøí prodlou�ení postav,
�iroce rozevøené oèi, �pøetáèení� lidských
postav o 90-180 stupòù, zobrazení pøed-
mìtù a postav bez nìkterých jejich dùle-
�itých prvkù (napøíklad spodních èástí u lid-
ských postav, stìn u budov atd.). Je�tì vìt-
�ím deformacím podléhaly v byzantském
malíøství ne�ivé pøedmìty - hory, stromy,
architektura, pøedmìty v interiéru.

V�echny tyto umìlecké prostøedky byly
zalo�eny na køes�anském chápání svìta
a byly zachyceny v ikonopisném kánonu.
Ikonopisec nepracoval podle pøírody a ne-
sna�il se �duplikovat skuteènost�, tj. nezaz-Ikonostas v jedné z kaplí na Athosu.          Foto: Borislav Rudiè.
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namenával vnìj�í vzhled pøedmìtu. Sám
pøedmìt byl pro byzantského umìlce nosi-
telem urèitého významu. Odtud i urèitá
omezenost výbìru samotných pøedmìtù
viditelných na ikonì. Ji� jsme pøipomínali,
�e v ikonografii vystupoval - narozdíl od
západoevropského umìní - èlovìk jako no-
sitel a vyjadøovatel vìèných idejí. �Pro vy-
sti�ení pøechodných nálad, pro�itkù, emo-
cionálních stavù, odpovídajících zobra-
zované události nebo umìlcova vztahu
k ní, se pak v tomto umìní èasto pou�ívaly
ne�ivé pøedmìty (v pøedstavách soudobého
diváka mnohem statiètìj�í a stálej�í svou
pøirozeností ne� èlovìk). Proti statiènosti
postav, ponoøených do duchovní kontem-
place, kladl byzantský mistr expresivní zlo-
my, posuny, dùmyslné záhyby a køivky,
sklony, skruty, prudká vzepìtí a vzlety ka-
menných palácù a hùrek. Byly zde umìlec-
kou formou ztìlesòovány køes�anské ideje
o vysokém duchovním urèení èlovìka
(Bo�ího obrazu) a o nestálosti a zdánlivosti
v�eho materiálního� (V. Byèkov).

Jestli�e teologie je �hledání slov pøí-
slu�ejících Bohu�, tj. systém pojmù, nejvíce
odpovídajících duchovní zku�enosti a víøe
církve, pak i køes�anské umìní, ikonopisec-
tví, je hledání Bohu pøíslu�ejících obrazù
a symbolù, které nás za pomoci smyslových
vjemù pozvednou k duchovní skuteènosti.

n

Poznámky
1 Mnozí pravoslavní teologové dávají pøednost výrazu

�psát� pøed �malovat�, aby zdùraznili, ze ikona má blí�e
k textu ne� k pouhému obrazu.

2 Srv. J. N. Trubeckoj: �Theologie v barvách�, Orthodox
Revue, 2 (2001):154-163.

3 Anathema: postavení mimo církev, exkomunikace.
4 Chalcedonský koncil, který øe�il spor o Kristovu pøiro-

zenost, se konal v roce 451. Více o nìm viz èlánek
J. Stránského v tomto èísle.

5 Srv. P. Florenskij: �Obrácená perspektiva�, Orthodox
Revue, 4-5 (2001): 93-123.

Poznámkami opatøil M. Mrázek.
PhDr. Marina Luptáková (*1957), vystudovala psycho-
logii na Kyjevské státní univerzitì. Pøedná�í v Ústavu
východoevropských studií na FF UK a na HTF UK
v rámci oboru Pravoslavná teologie.

Pravoslaví na Západì vytváøí specifický smìr køes�anství

Ivan O. �tampach

Podle v�itých konvencí se nám spojuje východní èást køes-
�anstva s pravoslavím a západní s katolictvím a protestantis-
mem. Není to ov�em tak jednoduché.

ZÁPADNÍPRAVOSLAVÍ
Rozdìlení
Událostem v Øímì a Konstantinopoli (Caøi-
hradì) roku 10541  pøedcházela u� dvì
staletí nedorozumìní a smiøování mezi la-
tinskou církví s centrem v Øímì a pøevá�nì
øecky mluvícími církvemi koncentrovaný-
mi kolem ètyø východních patriarchátù
s význaèným postavením ekumenického
patriarchy v Caøihradì. Ani po roztr�ce
dvou hlavních center nebylo spojení zcela
ztraceno. Schizma trvající dal�í tisíciletí
bylo dokonáno pohrdlivým a nìkdy i kru-
tým chováním køi�ákù vùèi východním
køes�anùm ve 13. století.

Odcizené sesterské církve u�ívají jako
své oznaèení slova, která si nárokuje v�dy
i druhá strana. Katolická církev se samo-
zøejmì pokládá za ortodoxní, tedy pravo-
vìrnou a slavící Boha pravým zpùsobem
(a v tomto smyslu tedy �pravoslavnou�).
Pravoslaví o sobì má za to, �e je pøímým
pokraèováním oné prvotní církve, o které
obì strany spoleènì vyznávají, �e je v�e-
obecná, resp. katolická.
Pøesahy
Katolictví se neomezuje na Západ. Stalo se
daleko nejroz�íøenìj�ím køes�anským vy-
znáním. Vezmeme-li jen zemì se silným za-
stoupením této církve, najdeme ji na severu
v Polsku a v Litvì, na jihu v Ji�ní Americe
a� po Patagonii na její ��pièce� a rovnì�
v Africe a Austrálii. Nejzápadnìji ji naj-
deme mohutnì (desítkami milionù pøí-
slu�níkù) zastoupenu v USA a na východì
zahrnuje kolem 80% obyvatelstva Filipín.
Na východ tato církev nepostupovala jen
misií u døívìj�ích nekøes�anù v Asii, ale
i oddrobováním skupin východních pravo-
slavných køes�anù (vèetnì starobylých vý-
chodních �pøedchalcedonských�2  církví)
zvlá�tì tam, kde mìla politický vliv. Tak
vznikly dílèí církve, tzv. �církve vlastního
práva� uvnitø øímského katolictví, napø.

melchit�tí, armén�tí èi chaldej�tí katolíci
a maronité. Tyto církve dnes tvoøí nìkolik
procent v�ech katolíkù.

Pravoslaví postupovalo na své cestì
dìjinami i na Západ. Dìlo se to nejèastìji
stìhováním pravoslavných Øekù, Rusù,
Ukrajincù, Srbù, Bulharù, Rumunù a dal-
�ích. Nejsilnìj�í impuls ruskému exilu daly
události po bol�evickém pøevratu v Rusku
v listopadu 1917. Významnou zastávkou
proudu pravoslavných èinitelù i øadových
èlenù církve na cestì za svobodou byla
mladá Èeskoslovenská republika. Nìkteøí
se tu usídlili na dlouho nebo i natrvalo.
V Praze vznikl jako jejich centrum pravo-
slavný chrám Zesnutí Bohorodièky po-
stavený v novgorodském stylu s prvky do-
bové secese na Ol�anských høbitovech
v jejich èásti na východ od ulice �elivského.
Kolem vznikl rozsáhlý pravoslavný høbi-
tov. Vùdcem této autonomní skupiny byl
biskup Sergij. Intelektuálním centrem této
komunity byl Archeologický institut N. P.
Kondakova a na nìj volnì navazující ne tak
úzce odbornì zamìøené Seminarium Kon-
dakovianum.

Dal�í ruská vlna smìøovala do Francie.
Jejím intelektuálním zázemím se stal
paøí�ský Institut sv. Sergije. Organizaènì
se postupnì roze�li do skupin, z nich� jed-
na v návaznosti na synod v chorvatském
Karlovaci vytvoøila ultrakonzervativní
Ruskou zahranièní církev, dal�í spojila své
osudy s caøihradským patriarchátem, ale za-
chovala si ruský charakter, men�í skupina
zùstala politicky vìrna exilu, ale církevnì
se spojila s Moskevským patriarchátem
obnoveným po II. svìtové válce v podobì
jeho Západoevropského exarchátu. Men�í
skupiny Rusù se usadily a podobnì se zor-
ganizovaly i v Nìmecku, Belgii, Holand-
sku, Itálii, �panìlsku a dal�ích zemích.

Poèátky ruské pravoslavné pøítomnosti
v USA se datují ji� do pøedrevoluèního ob-
dobí. Výsledkem byl vznik samostatné
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Doc. ThDr. Ivan O. �tampach (*1946) je vedoucím ka-
tedry religionistiky a filozofie na Fakultì humanitních
studií Univerzity Pardubice.

(autokefální3 ) Pravoslavné církve v Ame-
rice, která generaèní obmìnou pøe�la na
anglický, pøípadnì �panìlský liturgický
jazyk a i jinak zdomácnìla. Její Semináø
svatého Vladimíra v Crestwoodu ve státì
New York je vedle zmínìného paøí�ského
institutu významným centrem pravoslaví na
Západì.
Pravoslaví skuteènì západní?
Vícegeneraèní zku�enost amerických pra-
voslavných komunit ruského a také øeckého
pùvodu vede k otázce mo�nosti západního
pravoslaví, ne tedy pouze východního pra-
voslaví, pøítomného na Západì.

Tomu typu køes�anství, který dnes zná-
me jako pravoslaví, byla zøejmì pøíznivìj�í
helénská svobodomyslná, estetická a inte-
lektuální kultura ne� latinská, prakticky,
mocensky a právnì orientovaná civilizace.
Proto je zøejmì doma ve východním Støe-
domoøí, kde kvetla øecká tradice. Proti-
chùdné øímské autoritativní, k nábo�en-
skému absolutismu smìøující pojetí v�ak
nebylo jedinou podobou západní køes-
�anské kultury. Mù�eme pøipomenout rané
keltské køes�anství a jeho reprezentanta
Jana Scotta Eriugenu nebo francouzskou
svatoviktorskou �kolu.

Západní pravoslaví chce být zpùsobem
církevního �ivota opravdu západní. Dovo-
lává se západní tradice hlavnì z doby pøed
velkým schizmatem.4  Jeho bohoslu�bu ne-
tvoøí jen do západních jazykù pøelo�ený
a pøípadnì ponìkud upravený byzantský
ritus, nýbr� západní liturgie, obvykle na zá-

kladì latinských liturgických knih z prvního
køes�anského tisíciletí.

Podobný proces pøizpùsobování domá-
cím pomìrùm jako pravoslaví ruského pù-
vodu prodìlala ve Spojených státech je�tì
církev øeckého a arabského pùvodu pod
názvem Antiochijská køes�anská pravo-
slavná arcidiecéze Severní Ameriky.5  Ta
má kolem dvaceti farností západního stylu
sdru�ených ve Vikariátu západního ritu.
Mají bohoslu�by v latinì nebo v angliètinì.
Z velké èásti jsou noví pøíslu�níci této cír-
kevní struktury bývalí letnièní køes�ané.6

Mezi pravoslavnými uskupeními ve
Francii je z hlediska na�í úvahy zajímavá
Pravoslavná církev Francie.7  U jejích za-
èátku stál osvícený Rus Eugraf Kovalevskij,
posléze biskup v Saint-Denis s mni�ským
jménem Jean. Tato církev údajnì s nìkolika
tisíci èleny má i vlastní vzdìlávací institu-
ci, Francouzský pravoslavný institut. Tato
relativnì malá církev by zøejmì sama ne-
obstála. Ruské pravoslaví ji nedokázalo
poskytnout zázemí. Oporu v�ak na�la u Ru-
munské pravoslavné církve. Z tohoto pro-
støedí pochází autorka Annick de Souzenel-
le, její� dvì kní�ky vy�ly v èe�tinì.8

Se západním pravoslavím experimen-
tovaly i dal�í církve, napø. svého èasu pol-
ská. Vìt�inu jejího èlenstva tvoøí Rusíni,
Ukrajinci a Bìlorusové. Nìkteøí Poláci pro
sebe objevili pravoslaví, ale nebylo pro nì
snadné pøijmout byzantsko-slovanský ritus.
Jejich teologickou oporou byl knìz Jerzy
Klinger, znalec západní katolické a refor-
maèní tradice. Podle dostupných informa-
cí tento proud nepokraèuje nebo aspoò
nedává o sobì vìdìt.

Novovìké poèátky pravoslaví v èes-
kých zemích jsou spojeny s podobnými
úvahami. Kdy� se pokusy o jakousi vnitøní
autonomii zdej�í církve uvnitø øímského
katolictví ukázaly jako iluzorní, zaèalo
mnoho knì�í o vánocích roku 1920 bez
souhlasu Øíma a zdej�ích biskupù celebro-
vat takzvanou cyrilometodìjskou m�i. Byla
to upravená, ponìkud zjednodu�ená sou-
dobá (�tridentská�) m�e v èe�tinì. Vynoøi-
ly se úvahy o národní katolické církvi
a mnozí se domnívali, �e v popsané podo-
bì bude pøijatelná pro svìtové pravoslaví.
Mo�ná bylo tehdy pro my�lenku západního
pravoslaví pøíli� brzy. Hlavním dùvodem,
proè experiment neuspìl, v�ak bylo to, �e
ve vznikající nové církvi pøevládl liberál-
ní, modernistický smìr, s ním� nebylo
mo�né se uplatnit v pravoslavném spole-
èenství církví. Malièká skupina tìch, kteøí
se chtìli nadále dr�et pravoslavné orienta-

ce, musela (podle
tehdej�ích zákonù)
pøejít do stávající pra-
voslavné církve ve-
dené biskupem Sav-
vatiem (Vrabcem).
Ovládla ji a nakonec
uplatòovala ponìkud
zjednodu�ený vý-
chodní ritus.
Pokus uprostøed
krize
Západní pravoslaví je
skromným pokusem
�ít církev v organické
kontinuitì od apo�-
tolských poèátkù do-
dnes, zakoøenìnou ve
svìdectví raných cír-
kevních otcù, církev liturgicky bohatou,
spirituálnì hlubokou, a pøitom i s�itou
s domácí kulturou se snahou tuto kulturu
spiritualizovat. Souèasné pravoslaví je
v hluboké krizi a je daleko od svého ideá-
lu. Dostalo se do vleku amerických funda-
mentalistických skupin. Lze vyslovit nadìji,
�e díky svým hlubokým koøenùm má �anci
se vrátit k pojetí církve neautoritáøské, ne-
byrokratické, decentralizované, tvoøivé
v interpretacích víry. Nelze pochopitelnì
èekat, �e se pøikloní k povrchnímu moder-
nismu a liberalismu.        n
Poznámky

1 Vzájemné vyobcování øímského pape�e a ekumenického
patriarchy zahrnující i církve, v nich� slou�ili.

2 Tyto církve neuznaly ètvrtý v�eobecný snìm církve
v Chalcedonu r. 451 a dal�í snìmy, èást z nich ani pøed-
chozí snìm v Efezu r. 381 v souvislosti s polemikami
o spojení bo�ské a lidské skuteènosti v Je�í�i Kristu.

3 Odvozeno od øeckých slov vyjadøujících, �e církev má
vlastní �hlavu�, tj. nejvy��ího pøedstavitele (metropoli-
tu, arcibiskupa apod.)

4 Ji� shora zmínìná ztráta církevního spoleèenství Øíma
a Caøihradu kolem roku 1054 se v�emi dùsledky a s tím,
�e do rozkolu byly vta�eny dal�í církve.

5 Antiochian Christian Othodox Archdiocese of North
America. Název odvozen od nìkdej�ího sídla jednoho
z pìti �východních� patriarchátù na území dne�ní Sýrie.
Toto mìsto u� dlouhá staletí neexistuje a antiochijský
patriarcha sídlí v Dama�ku.

6 Zvaní té� pentekostální, svatodu�ní, charismatiètí. Tyto
sbory, církve a hnutí v církvích zdùrazòují pùsobení
Ducha svatého vèetnì mimoøádných projevù, jako je
mluvení neznámými jazyky, uzdravování, prorokování.
U nás je reprezentuje napø. Apo�tolská církev a Køes-
�anská spoleèenství. �Letnice� je tradièní oznaèení slav-
nosti Seslání Ducha svatého sedm týdnù po Velikono-
cích.

7 Église Ortodoxe de France
8 Symbolismus lidského tìla, Unitaria, Praha 1994 a Slovo

v na�em nitru, Argo, Praha 2000 (rozhovory s ní vedl
Jean Mouttapa). Zvlá�tì ve druhé z nich popisuje i své
zku�enosti se západním pravoslavím a jeho smyslem pro
souèasnou duchovní kulturu.

t é m a

Významné postavy køes�anského Zápa-
du na ikonách: zde canterburský arcibis-
kup Augustin, vpravo nahoøe na této
stranì Benedikt z Nursie.
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�ivot hlasatele tradièního køes�anství v moderním svìtì

Milo� Mrázek

Moderní dìjiny pravoslavné církve daly vyniknout mnoha osob-
nostem: teologùm, duchovním otcùm, filosofùm, umìlcùm. Nì-
kteøí jsou uctíváni jako svìtci. V naprosté vìt�inì se v�ak jedna-
lo o postavy z tradiènì pravoslavného prostøedí èi alespoò
potomky emigrantù z pravoslavných zemí. Významnou výjim-
kou je osobnost otce Serafíma Roseho.

REBEL PROTIMODERNITÌ
Serafim Rose je v mnoha ohledech typic-
kým Amerièanem - co do rodiny, v ní� vy-
rùstal, i co do svého nábo�enského hledání,
podle nìho� je pováleèná generace Ame-
rièanù dokonce nazvána jako generace
hledaèù.
Poèátky vzpoury
Budoucí otec Serafím, jak je v pravoslav-
ném prostøedí znám, vlastním jménem Eu-
gene Rose, se narodil v San Diegu v roce
1934 v typické WASP (tedy americké støe-
dostavovské bílé protestantské) rodinì.
Typická v jeho dobì byla i mladická vzpou-
ra proti hodnotám generace svých rodièù
v souvislosti s rodícím se beatnickým hnu-
tím. Coby student na soukromé vysoké
�kole v Pomonì (Ji�ní Kalifornie) se od-
klání od protestantismu, ke kterému ho ved-
la pøedev�ím jeho zbo�ná maminka (po-
køtìn byl v metodistické církvi, ale rodina
vystøídala církví nìkolik). Hledá alternati-
vu k vìt�inovému zpùsobu �ivota, ke kul-
tuøe, která, jak cítil, ztratila svého ducha.

Po nìjaké dobì hledání se zaèíná vìno-
vat studiu východních nábo�enství. Po do-
konèení studia v Pomonì v roce 1956 po-
kraèuje na Akademii asijských studií v San
Francisku. Nejdøíve je pod vlivem slavného
A. Wattse (v té dobì dìkanem Akademie)
fascinován zenovým buddhismem v podo-
bì, jak jej tento horlivý kritik západní kul-
tury, pùvodnì anglikánský knìz, hlásal.
Cesta k Tao
Brzy shledává, �e mu Wattsova spiritualita
a filosofie pøipadají pøíli� povrchní a u-
pravené pro západního konzumního èlovì-
ka.1  Dochází k pøesvìdèení, �e kontrakul-
tura jeho doby je jen jinou tváøí moderní
umìlohmotné, jak sám øíkával, kultury. Je
to poté, co se nechává ovlivnit R. Guéno-
nem, stoupencem tzv. esoterního tradicio-
nalismu.2  Po objevení jeho spisù nabývá
pøesvìdèení, �e to, proti èemu cítí potøebu
se bouøit, nemá být západní �idovsko-køes-
�anská civilizace, ale modernita vze�lá
z politických revolucí posledních staletí:

�Byl to René Guénon, kdo mne
nauèil hledat a milovat pravdu
pøed v�ím ostatním a být se
v�ím ostatním nespokojený.�3

Byl to Guénon, který ho
pøivedl k úctì k tradièním for-
mám religiozity. Wattsova me-
toda �vyber si, co se ti líbí�, mu
ji� nemohla imponovat. Ale
stejnì tak ho francouzský tradi-
cionalista nadobro odvrátil od
protestantismu jako nábo�en-
ství modernizovaného. Co se
v�ak Guénonovi nepodaøilo,
bylo pøesvìdèit Eugena o hod-
notì tradice katolické. Proto
tradici, které by se mohl zcela
oddat, hledá stále na Východì.

V tom na�el pomoc u dal�ího svého uèitele
na Akademii, prof. Gi-ming Shiena, uprch-
líka pøed èínskou komunistickou tyranií.

E. Roseho zaujala jeho upøímná odda-
nost tradici èínského nábo�enství, která pro
nìj nebyla pouhým pøedmìtem akademic-
kého bádání a u� vùbec ne otázkou módy,
ale zdrojem �ivotní moudrosti. I jako pra-
voslavný mnich o. Serafím na prof. Shiena
vzpomínal s velikou úctou. E. Rose se s jeho
pomocí chtìl osobnì oddat taoismu jako
autentické tradici v Guénonovì smyslu.
S horlivostí, která mu byla vlastní, se pou�tí
do studia klasické èín�tiny a pomáhá své-
mu uèiteli pøipravovat pøeklad Tao-Te-�ing.

Osobní vztah k èínskému uèiteli udr�uje
i poté, co nastoupil na univerzitu v Berke-
ley. Nicménì ani v èínské tradici se neza-
bydlel natolik, aby nehledal dále. Studuje
literaturu o súfismu, chasidismu a dal�ích
mystických smìrech. V rámci tohoto svého
hledání ho jeho spolu�ák inspiruje k tomu,
aby se seznámil i s Východem køes�anským
a nav�tívil pravoslavnou bohoslu�bu. Ji�
první náv�tìva ruské katedrály v San Fran-
cisku na nìj udìlala silný dojem, a to i pøes-
to, �e nerozumìl jazyku.

Chrám zaèal nav�tìvovat èastìji. Po nì-
jakém èase dochází k pøesvìdèení, �e - jak
sám struènì vzpomíná - pravda, kterou ce-
lým svým srdcem doposavad hledal, je kon-
krétní osoba - Je�í� Kristus. Zaèal se o pra-
voslaví zajímat, nicménì s pravoslavnými
køes�any zatím osobní kontakt nenavázal.
Kontrarevolucionáø
Eugene se pustil do horlivého studia pra-
voslavných autorù. Také zaèíná poci�ovat
potøebu své my�lenky utøídit a pøipravuje
své první publikace. Zamý�lel napsat roz-
sáhlé pojednání o úpadku moderní doby.
Chtìl je nazvat Království lidské a králov-
ství Bo�í. Jistì i pod vlivem Guénona, ale
právì ji� i pod zaèínajícím vlivem pravo-
slavné kultury kritizuje ovoce západních
politických revolucí. Ve svém pokoji si vy-
stavil napø. obraz posledního ruského cara
Mikulá�e (zavra�dìného s celou rodinou
bol�eviky). Jeho první pravoslavná náv�tì-
va - potomek ruských emigrantù - se velmi
podivila obrazu a je�tì více jeho vysvìtlení:
�Car Mikulá� byl poslední politickou pøe-
ká�kou nastoupení Antikrista�. Antikris-
tovský motiv v podobì obav pøed vytváøe-
ním v�esvìtového státu s bezbo�nou (èi
spí�e fale�nì nábo�enskou) kulturou se pak
v mnohých dílech a pøedná�kách u� pravo-
slavného otce Serafíma èasto objevoval.Serafím Rose roku 1978.

Fotografie z knihy �Christ, the Eternal Tao�.
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vání. Tak se napøíklad nezdráhá pøirovná-
vat Disneyland, je� mu byl symbolem mo-
derní kultury se zábavou jako nejvy��í hod-
notou, ke gulagùm jako symbolu komuni-
stické totality. Obojí je podle nìj výrazem
vzpoury proti Bo�í autoritì. Obojí je vý-
razem duchovní nesvobody moderního èlo-
vìka. Tìmito slovy jistì nechtìl bagatelizo-
vat rozdíly mezi politicky svobodnou Ame-
rikou a nesvobodným komunistickým svì-
tem, ale poukázat na to, �e prázdnota po-
vrchní masové kultury oslabuje imunitu
vùèi politickému zotroèování.11

Jeho my�lenky se v�ak netýkaly jen vy-
mezování. Zdá se, �e u nìj ne�lo o pouhou
výmìnu nepøítele. Hlavní èást se týká spi-
rituality, duchovního zápasu po vzoru pra-
voslavných svìtcù. Sám se stal vyhledáva-
ným duchovním otcem mnohých pravo-
slavných v Americe, zvlá�tì mladých kon-
vertitù.
Odkaz
O. Serafím umírá v roce 1982. Netypická
postava tohoto pravoslavného mnicha a ti-
síce stran jeho textù po sobì zanechaly mno-
ho kontroverzí. Jedni jej pova�ují za svìt-
ce,12 jiní za fanatika, nebo dokonce za here-
tika.13  V ka�dém pøípadì platí, �e i øadu let
po smrti je jeho odkaz mezi pravoslavný-
mi, zvlá�tì mladými konvertity v západních
zemích, veliký. Své ètenáøe nachází i v Rus-
ku, kde jeho spisy slou�í jako misijní mate-
riál.

Jeho odkaz (vnìj�ího pozorovatele
mù�e napadnout, zda nehranièí a� s kultem
osobnosti) udr�uje pøedev�ím Bratrstvo sv.

Ze zamý�leného nìkolikasvazkového
díla nakonec dokonèil pouze svazek jeden:
Nihilismus - koøen revoluce moderní doby.4
Zde se velmi ostøe vyrovnává s moderními
(liberálními a socialistickými) politickými
idejemi i s moderními filosofy. Za hlavní
problém oznaèil moderní relativismus (�nic
neplatí absolutnì�, �nic není jenom dobré�
atd.), nihilismus (pohrdání morálními hod-
notami) a svìtský humanismus (pový�ení
èlovìka na nejvy��í autoritu). Hlavním pro-
rokem tìchto idejí mu byl F. Nietzsche, tedy
autor, kterého ve svém období adolescent-
ního vzoru velmi obdivoval. Zjevnì se zde
vyrovnává se svou vlastní minulostí, se
svým vlastním nihilismem, který ho pøivedl
na pokraj zoufalství.

Nejedná se v�ak jen o pálení mostù za
sebou. Pro Nietzscheho má i nadále slova
uznání: �Ateismus, pravý »existenciální«
ateismus hoøící nenávistí ke zdánlivì ne-
spravedlivému a nemilosrdnému Bohu, je
duchovní stav, je to skuteèný pokus potýkat
se s pravým Bohem, jeho� cesty jsou tak
nevyzpytatelné i pro toho nejvíce vìøícího
èlovìka a který nejednou vyústí v patøení
na toho, kterého takovíto ateisté ve skuteè-
nosti hledají. ...Antikrista nenajdeme mezi
tìmi, kteøí velice Boha odmítají, ale mezi
tìmi, kteøí jej málo pøijímají, kteøí mají
Krista pouze na rtech. Nietzsche, tím, �e se
sám nazval Antikristem, prokázal svou sil-
nou �ízeò po Kristu.�5

Odchod do kalifornských lesù
Oním prvním pravoslavným hostem byl
misionáø Gleb Podmoshenský, pozdìj�í
jeho blízký spolupracovník a duchovní bratr
v mni�ské komunitì, známý pod mni�ským
jménem Herman. Ten jej pøivádí mezi prak-
tikující pravoslavné. Mezi nejvýznamnìj�í
postavy, které poznává, patøila i neobyèej-
nì charismatická osobnost sanfranciského
arcibiskupa Jana (Maximovièe).6  Stále více
poznává, �e pravoslaví je tou tradicí, kte-
rou má pøijmout. V roce 1962 je myro-
pomazaný7  v jurisdikci Ruské pravoslavné
církve v zahranièí (RPCZ).

Bral-li radikálnì své beatnictví, svùj
buddhismus, svùj taoismus, chtìl radikál-
nì pøijmout i svou novou duchovní cestu.
Proto se po krátkém èase rozhoduje pro
mni�ský zpùsob �ivota. Od biskupa dostali
Eugene a Gleb povolení zalo�it v kaliforn-
ských lesích malou mni�skou komunitu.
Pojmenovali po ruském misionáøi, který
pravoslaví pøinesl na americký kontinent,
sv. Hermanovi (18.-19. stol.).8  Po nìjaké
dobì je Eugene Rose vysvìcen i na knìze.

Hlasatel tradièního køes�anství
V odlouèení mìl strávit zbytek svého �ivo-
ta. To v�ak pro nìj neznamenalo ztrátu kon-
taktu s okolním svìtem. O. Serafím hojnì
cestuje po amerických farnostech i univer-
zitách a pøedná�í o spiritualitì pravoslaví.
Podíváme-li, kolik toho pøi v�í fyzické práci
(o. Serafím rád pøipomínal èínskou moud-
rost, �e pravý mudrc stráví polovinu èasu
s knihami a druhou polovinu fyzickou pra-
cí), organizaèních povinnostech staèil pøe-
lo�it (z nìkolika svìtových i starých jazykù)
nebo sám napsat èi odpøedná�et, musíme
konstatovat, �e byl neobyèejnì výkonný.

V pøekladatelské èinnosti se vìnoval
ruské duchovní literatuøe i starovìkým au-
torùm a �ivotopisùm svìtcù. Sna�il se
o o�ivení úcty k západním (latinským, kelt-
ským) svìtcùm v pravoslavném prostøedí.
Pravoslaví pojímal jako ztracenou víru Zá-
padu, která se k nìmu prostøednictvím emi-
grantù z Ruska i jiných zemí vrací a která
není nijak vázána na pouze východní kul-
turu.

Nicménì to jej nepøivádí smìrem k eku-
menickému hnutí a spolupráci se západní-
mi církvemi. V souladu s pøeva�ujícími ná-
zory v RPCZ pova�oval právì pravoslaví
za tu jedinou autentickou církev. Západním
církvím vytýkal, �e nemají dostateènou
imunitu proti vlivùm moderní kultury.
Zatímco nìkteøí jiní pravoslavní teologové
vidìli napø. v II. vatikánském koncilu mo�-
nost sblí�ení pravoslavné církve s katolic-
kou (v roce 1967 pape� Pavel VI. a kon-
stantinopolský patriarcha Athenagoras
oficiálnì odvolávají vzájemnou klatbu z ro-
ku 1054), o. Serafím modernizaèní kroky
chápe jako je�tì vìt�í vzdálení se Západu
pùvodní køes�anské tradici. Èeho se obával,
bylo vytvoøení èehosi, co nazýval �nové
køes�anství�, nábo�enství pøizpùsobené po-
hodlnému modernímu èlovìku, zamìøené
na lidství, a nikoliv bo�ství.9

I v této oblasti mù�eme u otce Serafíma
ov�em sledovat urèitý názorový posun.
Z poèátku velmi radikálnì odmítal komuni-
kaci s tìmi pravoslavnými církvemi, které
se do ekumenismu zapojily. Pozdìji byl
mnohem umírnìnìj�í,10 nicménì samotný
ekumenismus nadále chápal jako typicky
moderní projekt, kde se dìlají ústupky tradi-
ci i pravdì. Odkaz R. Guénona zùstal v jeho
my�lení pøítomen. Radikálnì pøijal ale i vý-
luènost, která je pravoslaví tradiènì vlast-
ní. To pro nìj není jen jednou z mnoha tra-
dic, ale tou jedinou pravou.

Co mu také z jeho rebelantského mládí
zùstává, je jeho provokativní styl vyjadøo-

Ikona o. Serafíma.

t é m a
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Hermana.To pokraèuje ve vydavatelském
díle. Z mnoha knih si v souvislosti s o. Sera-
fímem zaslou�í pozornost dvì:
� Ji� zmínìný rozsáhlý (více ne� tisíc
stran) �ivotopis o. Serafíma nazvaný pøí-
znaènì Ne z tohoto svìta.14 Kniha není stro-
hým �ivotopisem jednoho èlovìka, ale uvá-
dí ètenáøe do duchovní a intelektuální at-
mosféry prostøedí a doby o. Serafíma.
� Druhý zajímavý autorský a vydavatel-
ský poèin je kniha Kristus - vìèné Tao.
Autor, o. Damascene, �ák o. Serafíma, se
vrací k jeho poèáteènímu zájmu o taoismus.
S vyu�itím pøekladu Tao-Te-Ting, na kterém
se tenkráte je�tì Eugene Rose podílel,
pøipravil jakési køes�anské pøevyprávìní
tohoto klasického díla. Kniha je psána po
vzoru raných køes�anských autorù, kterým
se øíkalo apologeté, proto�e obhajovali
køes�anské uèení pøed vnìj�ím svìtem,
pøièem� si z jeho kultury brali v�e, co po-
va�ovali za køes�anství blízké. I staroèín-
ská Kniha o Tao je chápána jako moudré
dílo, v nìm� jsou rozeseta semínka køes-
�anské pravdy. Kniha je jistì misijní odpo-

vìdí na zájem o vý-
chodní nábo�enství.
Chce volit mezi jed-
noznaèným odmítá-
ním v�eho nekøes�an-
ského a bezbøehým
synkretismem.

n
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Dlouhá historie pravoslaví u nás se zaèala rozvíjet nedávno

Gorazd Vopatrný

Byzantské ortodoxní køes�anství pøinesené díky Cyrilometo-
dìjské misiji na na�e území bylo mimoøádnì dùle�itým fakto-
rem v na�ich národních duchovních dìjinách. Metodìj zesnul
6. 4. 885. V zimním období na pøelomu let 885 a 886, byla z Velké
Moravy vyhnána vìt�ina duchovních - �ákù sv. Cyrila a Me-
todìje. Nìkteøí nalezli útoèi�tì v pøemyslovských Èechách
a je�tì v 11. století slovanská bohoslu�ba vzkvétala v Sázav-
ském klá�teøe. V 15. st. husité - ultrakvisté vyjednávali s Kons-
tantinopolským patriarchátem (ve 20. letech 15. st. a potom
roku 1452, krátce pøed pádem Konstantinopole v roce 1453).
V tomto èlánku se v�ak budeme zabývat
pravoslavím u nás a� v posledních dvou
staletích.
Devatenácté století
V 19. století dochází u nás k obnovì zájmu
o pravoslavné køes�anství. V roce 1848 se
konal v Praze Slovanský sjezd. 4. èervna
slou�il sv. liturgii u sochy sv. Václava na
Koòském trhu (dnes Václavském námìstí)
srbský pravoslavný knìz Pavlo Stamatoviè.
Liturgie se zúèastnil velký poèet Pra�anù,
na nì� udìlala hluboký dojem.

V roce 1863 na Cyrilometodìjských
oslavách zalo�ila skupina politikù v Praze
organizovanou pravoslavnou skupinu vìøí-
cích, která se pøipojila ke sdru�ení pravo-
slavných Èechù ve Vídni. Vedení matrik
pro pravoslavné Èechy mìl na starosti od
roku 1893 farní úøad srbského pravoslav-
ného chrámu sv. Sávy ve Vídni.1  S Pravo-
slavnou církví se sjednotil napø. èeský poli-
tik Karel Sladkovský (1823-1880). V roce
1870 získal Slovanský dobroèinný spolek
v Petrohradì na �ádost K. Sladkovského,
F. L. Riegera a F. A. Braunera chrám pro
pravoslavné bohoslu�by v Praze. Chrám sv.
Mikulá�e na Staromìstském námìstí byl
pronajat na tøicet let od mìsta Prahy. Aèkoli
byl chrám zøízen v první øadì pro Èechy,
rakouské úøady nedovolily vznik øádné pra-
voslavné farnosti v Praze. Chrám byl tedy
pronajat na jméno soukromé osoby. Také
pravoslavní knì�í pøi chrámu byli pova�o-
váni pouze za soukromé osoby. V srpnu
roku 1874 byl chrám slavnostnì vysvìcen.
Do roku 1914 se zde vystøídali celkem tøi
ru�tí pravoslavní knì�í.2

Poèátky dvacátého století
V západních Èechách byly na konci 19.
a na zaèátku 20. století vybudovány tøi pra-
voslavné chrámy ve Franti�kových Láz-
ních, Karlových Varech a Mariánských
Lázních. V roce 1903 vzniká v Praze nepo-
litický spolek Pravoslavná beseda. Spolek,
jeho� hlavním posláním byla pravoslavná
misie mezi Èechy, poøádal pøedná�ky
o Pravoslavné církvi a vydával literaturu.
Poèet pravoslavných vìøících v Èeských
zemích postupnì rostl, co� na sebe obrátilo
pozornost rakouských úøadù, které se obá-
valy roz�iøování idejí panslavismu. Na za-
èátku 1. svìtové války bylo zatèeno ducho-
venstvo chrámu sv. Mikulá�e a chrám byl
uzavøen. O pravoslavné Èechy se starali
rumun�tí vojen�tí duchovní.3

Zatímco za Rakouska - Uherska neby-
lo mo�né zalo�it v Èeských zemích øádnou
pravoslavnou farnost, po vzniku Èeskoslo-
venské republiky v roce 1918 se pro pra-
voslavné u nás otevøely nové mo�nosti.
V roce 1919 byl vytvoøen obèanský spolek
Èeskoslovenská obec pravoslavná v Praze.
V roce 1921 byl pøijat do jurisdikce (cír-
kevní pravomoci) biskupa Dositeje, který
pùsobil jako delegát Srbské pravoslavné
církve v Èeskoslovensku. Bohoslu�ebný
�ivot obce zaji��oval nejprve knìz Alexej
Vanìk a po nìm archimadrita Savvatij
(obèanským jménem Antonín Jindøich Vra-
bec), který pøijel z Ruska do Prahy v øíjnu
roku 1921.4

Biskup Gorazd a arcibiskup Savvatij
8. ledna 1920 byla zalo�ena Èeskosloven-
ská církev. V nové církvi zaèínají ji� v roce

PRAVOSLAVÍU NÁS OD 19. ST.
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PRO OTEVØENÉPRAVOSLAVÍ
Alexander Meò - pøedstavitel otevøeného pravoslaví

Jan B. Lá�ek

Pravoslavné církve nebývají v rámci ekumeny pova�ovány za
pøíli� otevøená spoleèenství. Sama tato otázka je ov�em velmi
slo�itá a potøebovala by rozsáhlé pojednání. Ruská pravoslavná
církev to opravdu nemìla ve 20. století lehké.

PRO OTEVØENÉPRAVOSLAVÍ
Sotva se zaèala pøizpùsobovat podmínkám
moderní kultury a vydala se na cestu svého
�aggiornamenta� (zejména na svém míst-
ním snìmu roku 1917), pøi�la bol�evická
revoluce a následnì její tì�ké pronásle-
dování. Tì�ké vnitøní rozkoly (obnovlen-
ci, v emigraci tzv. zahranièní církev) naru-
�ovaly její vývoj, v komunistických kon-
centraèních táborech byly zlikvidovány
stovky biskupù, tisíce knì�í a statisíce laikù.
Pak pøi�la politická hra a pokus o etablování
ve stalinském státì (od r. 1943). Opìtná vlna
pronásledování za Chru�èeva, velmi podiv-
ný modus vivendi s bol�eviky v letech �ede-
sátých a� devadesátých.

To v�e bude tøeba znovu uchopit a po-
psat - na základì svìdectví tìch, kdo ony
tì�ké doby pøe�ili, ale také na základì zpøí-
stupnìných archivních materiálù. Úloha
historika tìchto moderních církevních dìjin

bude vskutku nelehká. Knihy, které se ob-
jevily na toto téma v poslední dobì, potvr-
zují, �e nalézt vyvá�ený pohled je opravdu
tì�ké.

Mezi ruskými teology 20. století najde-
me jistì øadu zvuèných jmen. Ti, kteøí zùs-
tali v Rusku, prakticky bez výjimky skonèili
v gulagu nebo na popravi�ti. Tzv. �vývozní
teologové�, kteøí mohli vystupovat v eku-
menickém hnutí, obvykle pøíli� dùvìry ne-
budili, i kdy� i mezi nimi najdeme osob-
nosti nadmíru zajímavé.

Kdo v�ak zanechal svým �ivotem a dí-
lem stopu trvalou, je protojerej Alexander
Meò (1935-1990), zavra�dìný zákeønì se-
kerou neznámým vrahem na poèátku pøe-
stavby. Otec Meò byl �idovského pùvodu,
pùvodnì vystudoval biologii (v Moskvì
a Irkutsku) a kdy� nemohl právì kvùli víøe
(veøejné náv�tìvì bohoslu�eb) vysoko�kol-

1920 krystali-
zovat dva hlav-
ní smìry - mír-
ný (tzv. konzer-
vativní), který
byl pro spojení
s Pravoslavnou
církví a pro pø-
ijetí pravoslav-
né vìrouky,
a smìr radikál-
ní (pozdìji zva-
ný pokrokový).
Od vedení kon-
zervativního smìru vze�la iniciativa ke spo-
jení se Srbskou pravoslavnou církví.
Jednání s touto církví bylo úspì�né, a tak
byl v Bìlehradì 25. záøí 1921 vysvìcen
biskup Gorazd (obèanským jménem Matìj
Pavlík).

4. bøezna 1923 byl ale vysvìcen na bis-
kupa archimandrita Savvatij Konstantino-
polskou patriarchií a ustanoven arcibis-
kupem pra�ským a celého Èeskoslovenska.
Srbská církev toto zøízení pra�ské archie-
piskopie nevzala na vìdomí a ponechala
svého delegáta v Èeskoslovensku a� do
roku 1929. Tehdy byly zøízeny vlastní epar-
chie s vlastními biskupy, z nich� jeden síd-
lil v Praze a druhý v Mukaèevì.

V Èeskoslovenské církvi pøevládl smìr
radikální, a proto z ní musel biskup Gorazd
spolu s vìøícími, kteøí chtìli zachovat vìr-
nost pravoslaví, vystoupit. Uèinil tak 21.
èervence 1924. Pøipojili se k Èeské nábo-
�enské obci pravoslavné. Ta byla v roce
1926 øádnì ustanovena a do jejího èela byl
zvolen biskup Gorazd. Svým pastýøským
povinnostem se vìnoval svìdomitì. Byly
budovány chrámy a vydávala se pravo-
slavná literatura.

Nadìjný rozvoj pravoslaví na na�em
území dostal tì�kou ránu v roce 1942.
4. záøí 1942 byl biskup Gorazd nacisty po-
praven.5 Zastøeleni byli i dva pravoslavní
knì�í katedrálního chrámu sv. Cyrila a Me-
todìje za to, �e poskytli útoèi�tì v kryptì
tohoto chrámu para�utistùm, kteøí spáchali
atentát na zastupujícího øí�ského protekto-
ra Reinharda Heydricha. Èeská pravoslavná
církev byla rozpu�tìna.

Ve své èinnosti mohlo ale pokraèovat
ruské duchovenstvo, v jeho� èele stál bis-
kup Sergij (Korolev), který �il v Praze od
roku 1922.6

Pøed zaèátekm 2. svìtové války na úze-
mí Èeskoslovenska existovaly ètyøi juris-
dikce Pravoslavné církve. Èeskoslovenská
vláda uznávala pouze jurisdikci Srbské pra-

voslavné církve. Ostatní tøi u nás existova-
ly pouze de facto. Byly to
� konstantinopolská, pøedstavovaná arci-
biskupem Savvatijem,
� jurisdikce ruského metropolity Jevlogije
sídlícího v Paøí�i (ten byl ale té� od roku
1931 v konstantinopolské jurisdikci), pøed-
stavovaná biskupem Sergijem
� a jurisdikce Ruské pravoslavné církve
v zahranièí (monastýr v Ladomírové na vý-
chodním Slovensku).7

Vývoj po II. svìtové válce
do souèasnosti
Po osvobození v roce 1945 se zaèíná zno-
vu budovat Èeská pravoslavná církev.
Na zasedání eparchiálního shromá�dìní
èeské pravoslavné eparchie v Olomouci
bylo 8. listopadu 1945 rozhodnuto pøestou-
pit z jurisdikce srbské do jurisdikce Mos-
kevského patriarchátu. V kvìtnu 1946 do
Prahy pøiletìl arcibiskup Jelevferij jako

exarcha Moskevské patriarchie v Èesko-
slovensku. Srbská církev propustila defini-
tivnì èeskou eparchii ze své jurisdikce a�
v roce 1948. V prosinci roku 1951 do�lo se
souhlasem Moskevské patriarchie k pro-
hlá�ení Pravoslavné církve v Èeskoslo-
vensku za autokefální (samostatnou).8

Konstantinopolská patriarchie tuto
Moskvou udìlenou autokefalii neuznáva-
la. Svoji autokefalii udìlila Konstantino-
polská patriarchie Pravoslavné církvi v èes-
kých zemích a na Slovensku a� v srpnu
1998.9

V souèasné dobì má Pravoslavná církev
v èeských zemích a na Slovensku ètyøi
biskupy v Praze, Olomouci, Pre�ovì a Mi-
chalovcích. Jejím prvním hierarchou je pre-
�ovský metropolita Nikolaj. V Olomouci
existuje deta�ované pracovi�tì Pravoslavné
bohoslovecké fakulty v Pre�ovì, kde mo-
hou dálkovì studovat zájemci o pravo-
slavnou teologii. Na Husitské teologické

t é m a

Ikona svatého biskupa
muèedníka Gorazda.
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ské studium øádnì dokonèit, byl po sòatku
vysvìcen na knìze a postupnì dálkovì do-
studoval teologii. Témìø do konce �ivota
byl venkovským knìzem, samostatným
faráøem se stal krátce pøed smrtí.

To by samo o sobì nebylo nic výjimeè-
ného, ruská církev si èasto takto pomáhala
a naskytla-li se mo�nost, svìtila osoby se
svìtským vzdìláním. Naprostá výjimeènost
Alexandra Menì spoèívala v tom, �e obsáhl
prakticky v�echno standardní západní bo-
hoslovecké vzdìlání své doby (vèetnì jazy-
kové pøípravy) a byl schopen vést nejen
ekumenický dialog na patøièné úrovni, ale
pøedev�ím adekvátnì zvìstovat Krista v ko-
munisty zdevastované sovìtské spoleènos-
ti. To pøivádìlo dr�itele moci k záchvatùm
zuøivosti a k Meòovu pronásledování.

Patøil jsem v posledních více ne� deseti
letech Meòova �ivota k dosti úzkému okru-
hu jeho pøátel (ani� by pøíslu�né orgány
vùbec nìco tu�ily!) a mohu dosvìdèit, �e
nebyl politickým disidentem. K jeho pro-
následování docházelo jen na základì jeho
pastoraèní èinnosti (zejména mezi moskev-
skou inteligencí) a na základì jeho èetných
teologických spisù, vydávaných pod pseu-
donymem rusky v cizinì. Otec Meò byl
tedy jednoznaènì Kristovým svìdkem. Vý-
mluvnou teèkou za jeho �ivotem je jeho
smrt.1

Aby vynikl Meòùv význam jako teologa
a køes�anského knìze uprostøed sekulari-
zované spoleènosti, zdùraznìme alespoò
jeho základní my�lenky. Pøednì otec Ale-

xander pevnì vìøil, �e v ka�dém èlovìku
jsou pøirozené sklony k víøe. Cestu k Bohu
pak vidìl ve v�ech nábo�enstvích, ov�em
cestu rùznou a rùzné kvality. Smý�lel hlu-
boce ekumenicky: dobøe vìdìl, �e ideálním
cílem je jedna jediná Kristova církev a na
v�echna rozdìlení nahlí�el jako na lidské
výtvory. Ústøedním bodem víry a dìjin je
pro nìho Bohoèlovìk Kristus. Na základì
své existenciální zku�enosti v sovìtské rea-
litì (nikdo si u nás nedovede v celé hloub-
ce tuto hrùzu pøedstavit) vidí podstatu køes-
�anství v hlásání Bo�ího slova, ve svìdectví
a ve zpøítomòování Boha ve svìtì.

Není rovnì� mo�né podat obsáhlý výèet
Meòova díla. Snad jen jednotlivé okruhy:
pøednì se zabýval osobou Kristovou.
Vznikla obsáhlá monografie �Syn èlovìka�
(Brusel 1968 a øada následných vydání),
kde podává ètenáøi nejen informace fakto-
grafické (v Sovìtském svazu, kam byla
kniha cílena, byly zamlèované), ale i pro-
filovanou dynamickou christologii � a to
je ji� zvìstná úloha této publikace. Cyklus
�esti monografií, nazvaný �Hledání Cesty,
Pravdy a �ivota� v podstatì podává pøehled
o svìtových nábo�enstvích a ukazuje
v nich, èím smìøují ke spoleènému základu
v�eho bytí. Myslím, �e by tento cyklus mìl
být pøelo�en do èe�tiny - udìlal by velkou
slu�bu èeské teologii i religionistice.

Meò byl autorem také biblických ko-
mentáøù k tzv. Bruselské bibli. To je vydání
sice starého ruského pøekladu z 19. stol.,
nicménì s biblickými komentáøi na úrovni

konce století
20. Teprve
v tomto díle
se mohl Meò
projevit jako
zdatný biblis-
ta na evrop-
ské úrovni.
�koda, �e pro
j a z y k o v o u
bariéru zùstá-
vá toto dílo
nepøístupné pro ekumenický dialog i pro
samu biblickou západní vìdu.

Meò ostatnì inicioval pøeklad Písma do
moderní ru�tiny. Mìl jsem tu èest se úèast-
nit nìkolika konspirativních schùzek od-
borníkù, kterým jsem pravidelnì vozil pøe-
kladatelské pomùcky. Toto dílo bylo sice
dovedeno do konce, ale ohlasu, který si
zaslou�í, se mu bohu�el z mnoha dùvodù
nedostalo.

Jako pastoraèní pøíruèka bylo mínìno
dílo �Jak èíst Bibli. Pøíruèka ke ètení knih
Starého zákona� (Brusel 1981) èi výklad
liturgie �Tajemství, slovo a obraz - boho-
slu�ba východní církve� (Brusel 1969 a øa-
da dal�ích vydání).

Do Gorbaèovovy pìrestrojky Meòova
kni�ní díla vycházela vìt�inou péèí katolic-
kých nakladatelství rusky pouze na Západì
a do Ruska musela být pøivá�ena nelegál-
nì. Av�ak i v Rusku (alespoò do urèité
doby) mohly vycházet jeho èlánky, nìkteré
z nich vy�ly i ve východonìmeckém pra-
voslavném mìsíèníku �Stimme der Ortho-
doxie�. Øada knih vy�la po Meòovì smrti
z pozùstalosti, zejména pak rùzné besedy,
které mohl na samém konci �ivota konat
veøejnì.

Pøed dvìma lety vy�lo v Moskvì i Me-
òovo �ivotní dílo - tøídílný �Bibliologický
slovník� (cca 1500 stran).2 Nejde o klasi-
cký biblický slovník, ale o slovník, který
by bylo mo�no charakterizovat dvìma
slovy bible - evropská kultura. Tedy v�e
a v�ichni, kteøí nìjak souvisí s Písmem sva-
tým. Pokus epochální, který bude vy�a-
dovat, aby se k nìmu vyjádøili odborníci
nejen z oblasti biblistiky. Ve slovníku jsou
hesla jako �èeská biblistika�, �Jindøich Má-
nek�, �Petr Pokorný�, �Franti�ek Kováø�,
�modernismus� - po jejich èetbì ètenáø po-
chopí, �e já sám nejsem k posouzení tohoto
díla vhodnou osobou, nebo� èasto jsem otci
Alexandrovi tak pøesvìdèivì prezentoval
svùj názor, �e jej beze zbytku pøijal. To jsem
ov�em neoèekával� Èeskou problematiku
a èeské reálie, které se v Meòovì díle vy-

fakultì Univerzity Karlovy je realizován
obor �Pravoslavná teologie�. Studium zde
probíhá formou prezenèního (denního) stu-
dia.

V èeských zemích pùsobí od roku 2001
té� jurisdikce øeckého metropolity oropos-
ského a filijského Kypriana. O nevelikou
skupinu vìøících se stará jeden knìz.

n
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Doc. ThDr. Gorazd Vopatrný, Th.D. (*1959) vystudoval
pravoslavný semináø v Jordanville, New York, kde pù-
sobil jako lektor. Magisterské a doktorské studium ab-
solvoval na Husitské teologické fakultì UK, kde pùsobí
jako docent v rámci oboru Pravoslavná teologie.

9 Srv. patriar�í a synodální tomos o udìlení autokefality �
èíslo protokolu 58.

Pravoslavná kaple na pra�ských Ol�an-
ských høbitovech.    Foto: Milo� Mrázek.
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Alexander Meò.
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CÍLEM JEZBO��TÌNÍ
Rozhovor s pravoslavným biskupem Ambrosiem

Pavel Ho�ek

Øecký biskup Ambrosios (*1949) pochází z Velké Británie.
V Londýnì vystudoval dìjiny umìní. V dobì studia se setkal
s øeckým pravoslavným køes�anstvím a pozdìji vstoupil do
klá�tera svatých Kypriána a Justiny ve Fili nedaleko Athén.
Ten je sídlem metropolity Kypriána, hlavy jednoho z proudù
pravoslavného tradicionalistického hnutí, tzv. starokalendáø-
níkù. Toto hnutí se vytváøí v první tøetinì minulého století jako
výraz nesouhlasu s modernizaèními trendy v církvi, které byly
vyjádøeny pøijetím nového kalendáøe (vzniklého spojením julián-
ského a západního gregoriánského kalendáøe). Biskup Ambro-
sios se vìnuje misijní èinnosti v mnohých zemích svìta.

CÍLEM JEZBO��TÌNÍ

r o z h o v o r

Na pultech knihkupectví v na�í zemi se
v posledních letech objevila celá øada od-
borných i populárních prací zamìøených na
východní pravoslaví, právì tak se intenzivnì
pøekládají díla klasikù pravoslavné tradi-
ce. Podobnì ve Spojených státech americ-
kých a v dal�ích západních zemích se dnes
pravoslavná duchovní tradice tì�í vzrùsta-
jící oblibì. Myslíte si, pane biskupe, �e sou-
èasný zvý�ený zájem západních intelektuálù
o pravoslavnou tradici mù�e být plodný
a prospì�ný?
Myslím, �e je v zásadì dobøe, �e se dnes
lidé na Západì více zajímají o pravoslaví.
Jsem si ale vìdom, �e to souvisí se souèas-

ným trendem konzumní religiozity a po-
vrchního synkretismu. Køes�ané dnes pìs-
tují jógu a zenovou meditaci a právì tak si
nìkdy vybírají z pravoslaví nìkteré prvky,
které je oslovují. Tyto prvky ale ztrácejí
smysl, jsou-li vytr�eny z kontextu celku.
Napøíklad oddìlit pravoslavnou spirituali-
tu od �ivé úèasti na liturgickém �ivotì jed-
nodu�e nelze. Dnes více ne� jindy hrozí
vytváøení synkretického mi�-ma�e.
Zmínil jste pravoslavnou spiritualitu. V této
souvislosti se èasto hovoøí o perle pravo-
slaví, Je�í�ovì modlitbì, tedy krátké slovní
modlitbì, která se neustále rytmicky opa-
kuje. Trochu to pøipomíná hinduistické
mantry. Má tato duchovní technika sku-
teènì ústøední místo v pravoslavné spiri-
tualitì?
Máte-li na mysli mni�skou, øeholní spiri-
tualitu, pak myslím, �e ano. Duchovní
praxe, zalo�ená na opakování Je�í�ovy
modlitby, musí být zasazena do celku pra-
voslavného køes�anského �ivota. Jinak poz-
bývá smyslu. Proto mají laiètí vìøící jen
velmi zøídka duchovní u�itek z rytmického
opakování Je�í�ovy modlitby. Je to toti�
pøedev�ím modlitba, u�ívá-li ji nìkdo jako
mantru èi mechanickou pomùcku, je to
duchovnì prázdné a �kodlivé.
Znalci pravoslaví nìkdy kriticky pozname-
návají, �e pro tuto tradici je typický odvrat
od praktických zále�itostí tohoto svìta, tedy
urèitá zahledìnost do vlastního nitra a z ní
pramenící nezájem o politické dìní a so-
ciální anga�ovanost. Je to pravda?

Biskup Ambrosios pøi liturgii.
Foto: Josef Bro�ek.

skytují, se mnou otec Alexander v�dycky
konzultoval. Jeho znalosti èeské kultury by-
ly hluboké, nezapomenutelné byly veèerní
a noèní rozhovory o Palackém a Masary-
kovi, o Husovi, Jeronýmovi a Táboøe, ale
i o kolaboraci Hromádkovì (a lidí, kteøí
je�tì �ijí) a Zdeòku Nejedlém. Proto jsem
také zahájil zjara 1990 jednání s tehdej�ím
dìkanem Husitské teologické fakulty UK
prof. Kuèerou, abychom navrhli otce Meòa
na udìlení èestného doktorátu Univerzity
Karlovy. Dìkan Kuèera �ádost podpoøil
a pomalu jsme zaèali sbírat materiály k po-
dání. Ale døíve byl A. Meò zavra�dìn.

Nìkdo se mù�e ptát, proè je�tì dnes je
Meò aktuální. Jednak má podle mého ná-
zoru mnoho co øíci jeho konfesním sou-
vìrcùm, kteøí se nevymanili je�tì z dávno
pøekonaných my�lenkových schémat (tuto
výtku nemyslím polemicky, ale fakticky),
hlavnì v�ak je aktuální obecnì pro svì-
dectví a slu�bu køes�anské církve v seku-
larizovaném svìtì. Vypovídá jazykem, díky
nìmu� souèasný èlovìk rozumí, co jako
køes�ané esenciálnì vìøíme, s èím spojuje-
me na�e nadìje a co chceme. Takových knih
není na trhu nikdy dost. Troufám si øíci, �e
èeský výbor �Rozbít led�1 je v jistém slova
smyslu �trhák�, který by mìl pøesvìdèit
o tom, jak aktuální a nutný je pøeklad dal-
�ích Meòových knih nejen do èe�tiny, ale
i do ostatních evropských jazykù.

Stroze vzato: ve �pièkové vìdì pomalu
(ale velmi pomalu) pøestává platit, �e slavi-
ca non leguntur, ale ve vìdì aplikované to
platí bohu�el stále. Meòovo dílo nás pøe-
svìdèuje o tom, je to vìèná �koda. Kdy-
bych ho chtìl s nìkým srovnat (pøi v�í ne-
dostateènosti takové komparace), øekl bych,
�e byl ruským Tillichem - s tím rozdílem,
�e jeho dílo není primárnì urèeno pouze
spekulativnì nadaným jedincùm.

n

Poznámky
1 Nedávno vy�el èesky jeden z Meòových �ivotopisù

(Yves Hamant: Alexander Meò. Kristùv svìdek pro dne�-
ní Rusko, pøelo�il Pavel Habart, Karmelitánské nakla-
datelství, Kostelní Vydøí 2003) a skvìlý výbor z Meòova
díla (Alexander Meò, Rozbít led. Køes�an ve spoleènos-
ti, pøelo�ila F. Sokolová, T. Cvachová a T. Podhájecká,
pøipravila F. Sokolová, nakladatelství Triáda, Praha
2004). Autorovy vzpomínky na o. Alexandra vy�ly pak
èesky formou rozhovoru s dr. Zadra�ilovou pro Souvis-
losti v roce 2002 (Souvislosti, 1/2002, str. 149-159).

2 Alexander Meò, Bibliologický slovník, Fond Alexandra
Menì, Moskva 2002.

Doc. ThDr. Jan B. Lá�ek (*1956) je církevním histori-
kem. Na Husitské teologické fakultì UK vede katedru
nábo�enských dìjin a práva.
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r o z h o v o r

Do jisté míry ano. Pravoslaví klade hlavní
dùraz na duchovní transformaci jednotlivce.
Pravoslavní køes�ané samozøejmì rozvíje-
jí charitativní a diakonickou èinnost jako
v�ichni ostatní køes�ané, ale obvykle své
úsilí nezamìøují na politické a sociální
zále�itosti. Souvisí to do jisté míry s his-
torií: pravoslavní �ili celá staletí v situaci
pronásledování a útlaku, a� u� ze strany is-
lámu èi komunismu. Církev tedy nemìla
pøíle�itost rozvinout sociální programy, spí�
se ze v�ech sil pokou�ela pøe�ít. Kdo ví,
mo�ná se to v budoucnu zmìní. Pravoslavní
se v�ak nikdy nemohou ztoto�nit s nìjakou
politickou stranou. Tam kde se køes�ané
pokou�ejí o politickou anga�ovanost tohoto
typu, konèí to zpravidla katastrofou.
Na druhé stranì je ov�em známo, �e v ze-
mích, v nich� patøí vìt�ina obyvatel k pra-
voslavné církvi, dochází nezøídka k úzké-
mu propojení vlastenectví èi nacionalismu
a pøíslu�nosti k pravoslavné tradici. Men-
�iny jiných vyznání pak nemají v tìchto
zemích jednoduchou situaci. Napøíklad
v Øecku se malé nábo�enské skupiny dlouho
marnì dovolávaly svých práv a byly osvo-
bozeny od  diskriminace a pronásledování
teprve legislativní reformou, kterou pravo-
slavnému Øecku vnutila Evropská unie.
Ano, vím, o èem mluvíte. Je to projev lid-
ské slabosti. Myslím, �e je to v jistém smys-
lu pøirozené a nevidím v tom nic specificky
pravoslavného. Velmi podobnì je to v ze-
mích s katolickou vìt�inou, nemluvì o ze-
mích s vìt�inou muslimù. Napøíklad v Øec-
ku máme 97% obyvatel pravoslavných, 2%
muslimù, zbytek ostatní konfese. Èlenové
malých církví se pøirozenì cítí znevýhod-
nìni. Nicménì z kazatelny hovoøíme o tom,
�e evangelium sjednocuje v�echny rasy,
kultury a národy. Pravoslaví je a má být
povzneseno nad otázky národnosti. Proto
ká�eme toleranci. Problémy v Øecku mají
sekty, které vyvíjejí agresivní misijní èin-
nost, tedy napøíklad svìdkové Jehovovi èi
mormoni. Ti svým jednáním vyvolali po-
chopitelný odpor. Vyu�ívají toho, �e mnozí
pravoslavní mají velmi omezené vìdomo-
sti o vlastní tradici. Nábo�enské skupiny
a církve, které neu�ívají tìchto metod, ne-
mají dnes v Øecku problémy.
Pøesto jsou ale v zemích s pravoslavnou
vìt�inou napøíklad baptisté èi letnièní køes-
�ané stále a systematicky oznaèováni za
sektáøe a jsou diskreditováni ve sdìlovacích
prostøedcích. To ov�em souvisí s mojí dal�í
otázkou. Pravoslavní køes�ané bývají èas-

to kritizováni za to, �e nejsou otevøeni eku-
menické spolupráci mezi církvemi. Co si
myslíte, pane biskupe, o spoleèném úsilí
o jednotu v�ech køes�anù?
Rozdìlení køes�anstva je zajisté dùsledkem
høíchu, hlavnì pýchy. Lidé obvykle prosa-
zují své názory, místo aby se pokornì
podøídili, a proto se køes�anstvo roz�tìpilo
na jednotlivé proudy. Otázkou je, jak v na-
stalé situaci rozdìlení pøekonat. Pravoslavní
køes�ané mají za to, �e se musíme vrátit pøed
v�echna rozdìlení, tedy ke køes�anství prv-
ních staletí. Proto se pravoslaví sna�í nic
k této ranì církevní podobì køes�anství ne-
pøidávat ani z ní nic neubírat. Ani v této
otázce nelze dìlat kompromisy, a to ani
v zájmu vnìj�í jednoty. Jistì, i pravoslavní
usilují o pøátelské vztahy a spolupráci
s køes�any jiných vyznání a rozvíjejí je. Ale
spoleèné bohoslu�by èi spoleèná prohlá-
�ení, redukující jednotlivé tradice na nej-
ni��ího spoleèného jmenovatele, pova�u-
jeme za marnost a ztrátu èasu. Takové eku-
menické úsilí je nám cizí, je to v podstatì
protestantská zále�itost.
Vy se, pane biskupe vìnujete misii. Napadá
mne, jak jde dohromady a� úzkostlivá vìr-
nost tradici, typická pro pravoslaví, se sna-
hou oslovit moderního èlovìka?
Myslím, �e v køes�anství jde o to, aby se
èlovìk pøizpùsobil Kristovì pravdì, ne
naopak. Køes�anství chápu jako radikální
�ivotní cestu, jako v jistém smyslu asketic-
kou víru. Ne nadarmo øíká Písmo, �e násle-
dování Krista znamená nesení køí�e. Prin-
cipy evangelia jsou v rozporu s tím, jak fun-
guje tento svìt. Proto jsou svìt a církev
v napìtí, a má to tak být. Je tøeba se vyvaro-
vat laciných kompromisù ve snaze oslovit
dne�ního èlovìka. Jistì, musíme kázat tak,
aby na�e zvìst byla posluchaèùm srozu-
mitelná. Ale zároveò platí, �e Bùh je stále
stejný, a také èlovìk je v zásadì stále stej-
ný.

Ve vìci misie je samozøejmì tøeba pìs-
tovat dobré vztahy mezi køes�any rùzných
konfesí, nesmíme proti sobì bojovat. Ale
ani zde není dùvod k dìlání kompromisù.
Napøíklad v Africe se právì pravoslavné
misii velmi daøí, pravoslaví velmi dobøe za-
padá do africké kultury. Je pro mì v�dy
znovu silným zá�itkem, jakou úctu a vá�-
nost budí pravoslavní knì�í u afrických
vìøících.
Dovolte mi otázku z jiného soudku: Nìk-
teøí západní znalci pravoslavné tradice mají
za to, �e pravoslaví je ovlivnìno negativním

vztahem ke smyslové skuteènosti, resp.
k pøírodì, typickým pro asijská nábo�enství.
Pøedstavitelé pravoslaví naopak poukazují
na to, �e jejich tradice díky svému dùrazu
na Vtìlení Je�í�e Krista a na vykoupení v�e-
ho stvoøení má k pøírodì vztah velmi pozi-
tivní. Jak to vlastnì je?
Pravoslaví se pokou�í vyvarovat dvou ex-
trémù a odtud pramení ono nedorozumìní.
Na jedné stranì odmítá pohanské zbo��tìní
pøírody, tedy panteistický pøedpoklad, �e
pøíroda má podíl na Bo�ím bytí. Na druhé
stranì pravoslaví odmítá vnímat hmotu jako
nìco negativního, �kodlivého pro du�i.

Pravoslaví skuteènì klade velký dùraz
na inkarnaci Bo�ího Syna: Kristus je pravý
èlovìk a pravý Bùh, po svém vzkøí�ení po-
zdvihl lidství s sebou do nebe. A tím i ve�-
kerou stvoøenou pøírodu. V�echno stvoøení
se tak mù�e stát symbolem Bo�í skuteè-
nosti, oknem do nebe. Proto barvy u�ité
k malbì ikony i ikona sama mohou symbo-
licky zpøítomòovat duchovní skuteènost.
Stvoøení není bo�ské, ale je schopno pøij-
mout posvìcení - proto my pravoslavní �e-
hnáme pøírodní �ivly, tedy vodu, oheò atd.
Zmínil jste Kristovo vtìlení, a také jste øekl,
�e Kristus vzal s sebou lidství do nebe. Cí-
lem vykoupení je podle pravoslavných teo-
logù zbo��tìní èlovìka (theosis). Tohoto
výrazu se západní køes�ané bojí, pøipadá
jim pøíli� silný. Jak my�lence zbo��tìní
èlovìka rozumíte vy?
Ano, je to silná my�lenka. Není snadné se
s ní vyrovnat. Ale my pravoslavní vìøíme,
�e je v souladu s Písmem. Je to maximalis-
tické uèení, ale slova Bible jsou maximalis-
tická. Jsme voláni k dokonalosti, k Bo�í
dokonalosti. Pravoslavní vìøí v jednotlivé
stupnì posvìcení: èlovìk dosahuje oèi�tìní,
poté osvícení, a nakonec zbo��tìní. Toho
dosáhne v pozemském �ivotì jen málo lidí.
Svìtcù je velmi málo, ale v�dycky v církvi
byli a v�dycky budou. Poté co se èlovìk
osvobodí od �ádostí, je osvícen Duchem
a posléze vstupuje do bo�ského �ivota,
jeho� podstatou je láska.
Vy sám, pane biskupe, nosíte mni�ský odìv,
jdete tedy cestou odøíkání a duchovní praxe.
Kde tato Va�e cesta zaèala?
Narodil jsem se v Anglii, v rodinì bez
�ivého vztahu k jakékoli nábo�enské tradi-
ci. A� v dobì studií jsem se setkal s køes-
�anstvím. Bylo to bìhem mého pobytu
ð    Dokonèení z na dal�í stranì dole.
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vu nechali na pokoji a odstìhovali se tøeba
na Èukotku.

Moskevský mìstský soud minulý mìsíc
zakázal spoleènosti svìdkù Jehovových
jakoukoli èinnost v metropoli s tím, �e roz-
dmychává nábo�enské rozepøe. Její pøíslu�-
níci tvrdí, �e tak uèinil na pokyn pravo-
slavné církve, která prý proti nim bojuje
jako za stalinských èasù.

Ve Sverdlovské oblasti je podle tamního
církevního vedení více ne� sto sekt. Nìk-
teré jsou údajnì velmi nebezpeèné. Du-
chovní tvrdí, �e proti tomuto �zlu� bojují
zejména køes�anskou osvìtou. Vìøící si
v�ak stì�ují, �e rozhodnì nezùstává u ústní
domluvy. Ve Voronì�i byla zakázána Cír-
kev padesátníkù. Pøi policejním zásahu
v budovì, kde se modlili, byli její èlenové
zbiti. Policisté na nì údajnì køièeli, �e to
mají za �zradu Krista� a pravoslaví.

Ortodoxní køes�ané dávají pomìrnì ra-
zantnì najevo, �e nic ne� pravoslaví do
Ruska nepatøí. Stále èastìji pøepadají chrá-
my bez ikon, ve kterých vìøící zpívají s hu-
debním doprovodem a tanèí. Oficiálnì
protestují proti tzv. totalitárním sektám. Za
ty v�ak nejsou oznaèováni jen svìdci Je-
hovovi, satanisté, mormoni, okultisté èi
vyznávaèi Kri�ny, ale nìkdy i katolíci.
V Jaroslavli místní pravoslavní vìøící roz-
boøili kaplièku, kterou duchovní postavil ve
stylu pro pravoslaví netradièním za peníze
katolického sponzora.

Podle ortodoxních duchovních se pra-
voslavný èlovìk, který se dává na jinou
víru, stává èlenem sekty a zøíká se v�eho
pozitivního, co je v ruské kultuøe. Tvrdí, �e
sekty jsou jednou z nejvìt�ích hrozeb 21.
století. ...

i n f o  -  s e r v i s

Ruská
pravoslavná
církev
bojuje
proti sektám
MOSKVA 7. dubna - Dávno minuly èasy,
kdy ruské chrámy slou�ily jako skladi�tì,
kdy vìøící tajnì køtili své dìti a duchovní
byli pronásledováni. Postsovìtské Rusko se
po sedmdesáti letech ateismu vrátilo k víøe
a diskutuje se dokonce o povinné výuce
nábo�enství ve �kole. Ruská ústava garan-
tuje obèanùm svobodu vyznání.

Ne v�ichni ale prý mohou skuteènì svo-
bodnì vyznávat víru, která je jim nejbli��í.
Brání jim v tom údajnì pravoslavná církev.
Spoleènì s obrozením oficiálnì podporo-
vaných nábo�enství v Rusku v minulých
letech vzniklo mnoho netradièních proudù.
Jen v Moskvì je na 80 rùzných organizací,
které nabízejí vlastní �cestu ke spasení�.
Stovky nábo�enských sekt jsou na Urale èi
na Sibiøi. Pravoslavná církev pova�uje ten-
to trend za velmi nebezpeèný a v poslední
dobì se velmi aktivnì sna�í tomuto vývoji
zamezit.

Exotiètí vyznavaèi Haré Kri�ny done-
dávna u Moskvanù vyvolávali vìt�inou spí�
zvìdavost èi úsmìv. Zhruba pøed mìsícem
se v�ak v centru Moskvy se�lo nìkolik tisíc
pravoslavných vìøících, aby protestovali
proti chystané výstavbì vai�navského chrá-
mu na parkovi�ti u Chodynského pole, kde
se konají automobilové a jiné závody. Orga-
nizátoøi akce tvrdili, �e vyznavaèi Haré
Kri�ny znesvìtí toto pietní místo, kde bylo
za carského Ruska u�lapáno mnoho lidí.
Vyzývali také pøíslu�níky hnutí, aby Mosk-

V Rusku je údajnì v souèasné dobì na
dva miliony protestantù. Na Sibiøi mají víc
kostelù ne� pravoslavní. Poslední dobou si
ale stì�ují, �e mezi nì pronikají pøíslu�níci
tajných slu�eb, kteøí se je sna�í pøemluvit
k návratu do pravoslaví.

Soud zakázal
èinnost Svìdkù
Jehovových
v Moskvì
MOSKVA 26. bøezna - Mìstský soud
v Moskvì ... zakázal nábo�enské spoleènos-
ti svìdkové Jehovovi èinnost na území rus-
ké metropole. ... Podle soudního rozhod-
nutí, které bylo údajnì pøipravováno ji�
nìkolik let, svìdkové Jehovovi nesmìjí na
území Moskvy vyvíjet �ádnou èinnost
a ztrácejí i právní subjektivitu jako nábo�en-
ská organizace.

�Za soudním rozhodnutím stojí ruská
pravoslavná církev, která ji� od devadesá-
tých let vede agresivní kampaò proti v�em
ostatním církvím, vèetnì øímskokatolické,�
reagoval na soudní verdikt právní poradce
jehovistù John Burns. �Dne�ní rozhodnutí
nás vrací do stalinské éry a otevírá cestu
k represím proti svìdkùm Jehovovým,� tvr-
dí Burns. Dodal, �e jeho církev podá proti
soudnímu rozhodnutí odvolání a hodlá po-
kraèovat v èinnosti. Burns novináøùm øekl,
�e svìdkové Jehovovi mají v Moskvì pøi-
bli�nì 11 tisíc stoupencù a v celém Rusku
pøesahuje poèet jejich stoupencù 133 tisíc.

ð    Dokonèení z pøedchozí strany.
v Øecku, kdy jsem také poprvé nav�tívil
pravoslavný klá�ter na hoøe Athos. Pra-
voslavné køes�anství mì hluboce oslovi-
lo, uvìøil jsem, dal se pokøtít. Pozdìji jsem
se v Øecku usadil a vstoupil jsem do
klá�tera. Bylo to pøed 33 lety. Stal jsem se
mnichem, diakonem, pozdìji knìzem
a pøed 10 lety biskupem. Mám na starosti
zahranièní misii - pøedev�ím v Africe, ale
i v jiných zemích vèetnì Èeské republiky.
Chtìl byste, pane biskupe, na závìr nìco
vzkázat ètenáøùm Dingiru?
Pøi svých náv�tìvách Èeské republiky si
uvìdomuji, jak moc je tato zemì vzdálená
køes�anství. Zøejmì víc ne� okolní státy.
Komunismus zde byl vystøídán kapitalis-

mem. Komu-
nismus uvádìl
lidi do otroctví,
kapitalismus
dává svobodu.
Ale nabízí jen
materiální hod-
noty, a ty ne-
mohou naplnit
duchovní po-
tøebu èlovìka.
Dìkuji za rozhovor.   n

Ani na hloupou èi agresivní polemiku ne-
lze odpovídat omezováním nábo�enské
svobody.

Biskup Ambrosios.

Pavel Ho�ek (*1973), Th.D. je absolventem post-
graduálního studia religionistiky na Evangelické teo-
logické fakultì UK a pøedná�í teologii a etiku na Evan-
gelikálním teologickém semináøi v Praze.
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Meditace nemá
nic spoleèného
s politikou
PRAHA 29. dubna - O návratu k pùvodní-
mu stavu tìla a ducha pøedná�el v Praze opìt
Ró�i Kaisen, hlavní pøedstavitel zenbud-
dhistické �koly sótó v Evropì. Novináøùm
dnes øekl, �e zen nemá nic spoleèného s po-
litikou - a je�tì ménì s Evropou. �Neptejte
se mì na mùj názor na Evropu,� prohlásil
tento francouzský buddhista polského pù-
vodu. V èeských zemích vycházejí knihy a
CD �mistra Kaisena� ji� øadu let. V tìch
nejnovìj�ích zachycuje uèení a �ivot nejvìt-
�ích japonských zenových mistrù 20. století.
Ró�i Kaisen sdìluje ètenáøùm poznatky
z vlastní tøicetileté meditaèní praxe a ze své
misijní èinnosti. Základem tohoto uèení je
zazen, �èistá meditace�, jak ji údajnì prak-
tikovali pøed 2500 lety Buddha �ákjamuni
a po nìm mistøi v Indii, Èínì a Japonsku.
Mistr Kaisen klade nejvìt�í dùraz na pozor-
nost. Zen se podle jeho slov na nic nevá�e,
je otevøený v�emu. Vìt�ina lidí je naopak
omezena svými pøedstavami, tím, co vìdí,
a tím, co se domnívají, �e vìdí. Souèasnou
spoleènost i rivalitu, stres a honbu za slávou,
mocí a bohatstvím pova�uje Ró�i Kaisen
za nenormální. Pùvodnì byl profesionálním
bubeníkem. V klá�teøe v ji�ní Francii, jeho�
je opatem, zøídil nahrávací studio. Vydal ji�
14 CD, na nich� pøibli�uje zen. Do èeských
zemí jezdí pravidelnì od poèátku 90. let.
Nábo�enské násilí
oslabuje Nigérii
PRAHA 6. kvìtna (ÈTK) - V Nigérii,
jejích� 120 milionù obyvatel se hlásí ke 260
kmenùm a mluví témìø 250 jazyky a dialek-
ty, je stále vyhrocen konflikt islámského,
èásteènì je�tì koèovného severu proti roz-
vinutìj�ímu køes�anskému a animistickému
jihu. Muslimové tvoøí asi 50 procent oby-
vatel Nigérie, køes�anù je o deset procent
ménì. Po nástupu køes�anského prezidenta
Oluseguna Obasanja, který v kvìtnu 1999
ukonèil patnáctileté období vojenských
vlád, zaèala v zemi platit nová ústava a Ni-
gérie, nejlidnatìj�í stát Afriky, byla znovu
pøijata do britského Commonwealthu.

... Ekonomické o�ivení ... nenastalo.
Dvì tøetiny obyvatel musí vystaèit s jed-
ním dolarem na den. Místo ekonomického
boomu se tak Nigerijci potýkají s násilím...
Nejménì 630 lidí pøi�lo o �ivot pøi útoku
køes�anských milicí proti jedné z místních
muslimských komunit v Yelwì, odlehlém
mìsteèku ve støední Nigérii obývané pøe-

vá�nì muslimy z etnika Fulanù. Vìt�ina
muslimù ze severu zemì si pøeje zavedení
islámského práva �arí�a zejména kvùli sna-
ze o potlaèení korupce a kriminality, které
se rozbujely bìhem desetiletí vojenských
vlád. Vojen�tí vládci ale byli právì pøevá�nì
muslimové ze severu zemì.

Do listopadu 2001 dvanáct z 36 nigerij-
ských státù vyhlásilo na svém území �arí�u,
co� ve státì Kaduna, kde mají køes�ané
a muslimové zhruba polovièní zastoupení,
vyprovokovalo srá�ky, je� si vy�ádaly stov-
ky obìtí. V bøeznu 2002 prohlásila federál-
ní vláda zavedení �arí�i za protiústavní. Sou-
èasné zabíjení je èástí dlouhodobého kon-
fliktu, který zasáhl centrální Nigérii po vy-
puknutí muslimsko-køes�anského násilí
v záøí 2001, kdy zaútoèili køes�ané na mus-
limy ve mìstì Jos. Tehdy zahynulo pøes tisíc
lidí bìhem jednoho týdne.

Konflikt mezi køes�anskými Taroky,
kteøí údajnì stojí za nedìlním útokem na
Yelwu, a muslimskými Fulanii vychází
z nárokù vzná�ených na úrodnou pùdu.
Nábo�enské a etnické rozdíly jej jenom
pøi�ivují. Po desetiletí �ili pùvodnì vìt�i-
noví køes�an�tí obyvatelé a men�inoví mus-
limové v souladu. Nábo�enská, etnická
a politická nepøátelství, èasto vzájemnì pro-
pletená, v�ak vedla k opakovaným krvavým
násilnostem, které si jen od nástupu prezi-
denta Obasanja v roce 1999 vy�ádaly více
ne� 11 tisíc obìtí.

Islám zaèal na sever Nigérie pronikat
koncem 14. století, silnou islamizaci za�ily
tyto oblasti zejména v 19. století, kdy se
Nigérie stala britskou kolonií. Islámské
právo �arí�a existovalo v zemi po mnoho
století, po britské kolonizaci se ale omezi-
lo na výhradnì nábo�enské a rodinné právo.

Pape� vyzval
k pøátelství
køes�anù a �idù
ØÍM 23. kvìtna - K ukonèení nenávisti,
nepøátelství a násilí mezi �idy, køes�any
a muslimy ve Svaté zemi vyzval pape� Jan
Pavel II. V pozdravném poselství ke 100.
výroèí øímské synagogy apeloval na vytvo-
øení pøátelství �idù a køes�anù na základì
v�eho, co mají jejich nábo�enství spoleè-
ného. Je nezbytné pouèit se z tragické minu-
losti a odsoudit v�echna nepøátelství vùèi
�idovskému národu. To ale nestaèí a v sou-
èasnosti je tøeba rozvíjet pøátelství, respekt
a bratrské vztahy mezi obìma komunita-
mi, po�adoval pape�. ... Pape�ùv dopis byl
pøítomnými èásteènì pøijat �s ovacemi ve

stoje�... �Vy jste a zùstáváte prvorozeným
národem svazku, na�i star�í bratøi,� pro-
hlásil Jan Pavel II. �Byli jste obyvateli
tohoto mìsta (Øíma) u� pøed 2 000 lety,
døíve, ne� sem dorazil rybáø Petr a ne� sem
byl v �elezech doveden Pavel,� dodal.
�Je�í� je �id a je jím navìky,� zdùraznil
nejvy��í pøedstavitel katolíkù. Pape� dále
ve svém poselství pøipomnìl, �e katolická
církev se od druhého vatikánského koncilu
(1962-1965) sna�í o usmíøení s �idovstvím.
Odsoudila v�echny výrazové formy anti-
semitismu a bìhem Svatého roku 2000 se
kála za v�echny pøeèiny køes�anù vùèi
�idùm a �ádala za odpu�tìní. ...

Petice proti me�itì
v Teplicích
TEPLICE 26. kvìtna - Petièní akce proti
stavbì me�ity v Teplicích skonèila. Organi-
zátoøi sesbírali na 4 500 podpisù a archy
pøedali na radnici. V lázeòském mìstì, kde
se léèí na tisíc Arabù roènì, má vyrùst nej-
vìt�í me�ita v Èesku. ...

�Vidíme, co se dìje v zahranièí, proto
se bojíme, �e se zde muslimové nebudou
jen modlit,� uvedl organizátor petice Zde-
nìk Bøíza. Podle nìj akce splnila svùj úèel,
kterým bylo vyvolat diskuzi mezi radními.
Pod petici, ve které se pí�e, �e Teplice me-
�itu nepotøebují, se podepisovali zejména
lidé z okolí zámecké zahrady, kde má stavba
vyrùst. ...

Primátor Teplic Jaroslav Kubera pova-
�uje obavy obèanù za neopodstatnìné. Ve
mìstì podle nìj dlouhá léta malá modliteb-
na byla a nikomu nevadila. Navíc øada lidí
v létì pronajímá Arabùm, kteøí pøijí�dí do
lázní, své byty nebo celé domy. ...

Me�ita má být souèástí Orientálního
kulturního centra Teplice, v jeho� støedu bu-
de hotel pro lázeòské hosty ze Saúdské Ará-
bie. �Chceme nabídnout klientùm vy��í
kvalitu ubytování a komfort,� øekl ÈTK
zástupce arabského investora ze spoleènosti
Kantar Trade. Centrum, ve kterém budou
luxusní apartmá, restaurace, obchody a pod-
zemní gará�e, vznikne pøestavbou bývalého
zámeckého statku. Podobné orientální cen-
trum je v Mnichovì nebo Amsterdamu.

Me�ita se mìla v Teplicích stavìt ji�
v roce 1996. Tehdy v�ak �lo o pozemek
mìsta a zastupitelé stavbu zamítli. Podob-
ný projekt mìl být realizován i v Orlové na
Karvinsku. Tamní radní ale nakonec stav-
bu me�ity nepovolili.     n

Z informaèního servisu ÈTK
vybral a zprávy zkrátil Zdenìk Vojtí�ek.

i n f o  -  s e r v i s
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nì známému dílu - Kladivu na èarodìjnice.
V subkapitole s názvem Islám probírá

téma Satana v Koránu. Islám èerpá z mýtù
judaismu, které Muhammad doplnil o nìk-
teré arabské prvky. Dochází k názoru, �e
islám a køes�anství jsou sesterská nábo-
�enství.

Fenoménu èerné m�e se autor vìnuje do
nejvìt�ích podrobností. Rozebírá její his-
torii, rozepisuje její praxi. Zmiòuje nej-
významnìj�í pøípady èerných m�í a jejich
úèelnost spatøuje ve ventilaci pocitù zne-
chucení katolickou církví a prokázání vlast-
ní individuality. Vìnuje se i jiným druhùm
èerných m�í vyskytujících se ve vy��ích
spoleèenských vrstvách a v kultech gnos-
tikù, katarù, luciferiánù a templáøù. Ne-
vynechal ani ukrutný pøípad tzv. Modro-
vouse, dìsivé praktiky Kateøiny Medicej-
ské èi markýzy de Montespan. Tématem
úpadku èerné m�e pak tuto sta� konèí, aby
se vzápìtí rozepsal o pou�ívání magických
praktik církevními hodnostáøi. Uvádí zná-
mé pøípady nábo�enských blouznivcù, jako
byli napø. Vintras èi Boullan. Vìnuje se
v této souvislosti i tématu zednáøství a pøi-
spívá zde zajímavými informacemi i k his-
torii èeské hermetické scény.

Zrod moderního satanismu klade autor
do doby osvícenství, zdùrazòující aspekt
svobody my�lení. Pí�e o tzv. klubech pekel-
ného ohnì a o zájmu o satanismus v poèátku
XX. století v souvislosti s vlnou zájmu o
hermetismus. Cituje pasá�e z dìl Aleistera
Crowleyho a Gregora A. Gregoria, pøièem�
dochází k závìru, �e novodobý satanismus
se neopírá o nauky hermetismu a plného
rozvoje dochází a� v �edesátých letech XX.
století.

�Hudebnímu satanismu� vìnuje pisatel
dal�í pasá� své knihy. Satanské ideje se
promítají pøevá�nì do tvorby metalových
skupin, co� je vidìt hned z nìkolika uvede-
ných pøekladù písòových textù. Ve své pre-
ciznosti po�ádal o odborné zhodnocení

metalové scény znalce rockové
problematiky L. Olivu, jeho� ná-
zor v knize tlumoèí. Sociologický
prùzkum �satanistických� zloèin-
cù s vybranými pøíklady jejich
èinù pøedkládá pasá� nazvaná
�Vra�dy ve jménu Satana?�

Následuje pasá� o Církvi sa-
tanovì s �ivotopisem jejího zakla-
datele Antona Szandora LaVeye.
Pùsobnosti této církve pak Josef
Veselý vìnuje v dal�ích èástech
knihy znaènou pozornost. Stejnì
tak se rozepisuje o spoleènosti
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�Temple of Set� (Chrám Sétùv) s jejím
hlavním pøedstavitelem Michaelem A.
Aquinem. Uvádí v�ak i dal�í satanistické
spolky. V závìru kapitoly se zabývá otáz-
kou, èím je souèasný satanismus.

Dále se autor rozepisuje o fenoménu tzv.
obìtního beránka. Nezapomíná ani na po-
tøebu obìtního beránka zvlá�tì v totalitních
re�imech, co� dokládá i na svých autentic-
kých zku�enostech.

V druhém oddílu knihy, nazvaném
�Ideologie�, rozli�uje pisatel dva základní
my�lenkové trendy satanismu. Satanismus
jako vzpouru èi protest a satanismus jako
�ivotní filosofii. Svou vlastní filosofii for-
muloval satanismus a� ve XX. století a jeho
prvním ideologem se stal LaVey. Veselý
dále uvádí tøi základní texty této ideologie.
Satanské devatero, Devìt satanských høíchù
a Jedenáct satanských zákonù Zemì. Dle
mého soudu je zvlá�tì Devìt satanských
høíchù pro dne�ní spoleènost velice trefných
a mìl by se nad nimi zamyslet snad ka�dý
èlovìk. Autor dále cituje tzv. Knihu Satano-
vu, její� my�lenky rozvíjí Kniha Lucifero-
va a politický reformní program z r. 1988
nesoucí název Pìtiúhlá reforma.

Tlumoèí rovnì� ideologii sétistù, u
nich� je dùraz kladen pøedev�ím na studi-
um a okultní praxi. Dále je uvedena studie
D. Webba, nazvaná �Vìèné slovo Sétovo�,
ve které se - dle mého soudu - dá spatøovat
klíè k podstatì magie. V podkapitole �Na-
stávání� je rozebrána problematika tzv.
Èerného plamene, jeho� kultivace vede ke
korunì sétistické evoluce - stvoøení indi-
vidua, kterou dále rozvíjí dal�í veledùle�itý
oddíl: Opanuj - Zniè - Stvoø, zabývající se
naplnìním �ivotní vize jedince. Klíèovému
termínu sétismu (xeper = nastávání) a prob-
lematice Sétova daru jsou vìnovány dal�í
dvì subkapitoly. Srovnáním existencialis-
mu a satanistické filosofie se zabývá násle-
dující pasá� knihy. Rozebírá pøedev�ím
postoje filosofù Kierkegaarda a jím ovliv-
nìného Jasperse, jako�to i my�lenky Sar-

O satanismu
otevøenì
a bez pøedsudkù

Josef Veselý: Satanismus
Nakladatelství Vodnáø, Praha 2003,
296 stran.
Satanismus Josefa Veselého je ji� osmou
knihou tohoto autora - hermetika. Pisatel
se zde pokusil shrnout historii, ideologii
a souèasnou praxi satanismu, který je beze-
sporu pozoruhodným kulturnì-historickým
jevem.

V oddílu �Historie� se nejprve vìnuje
samotnému pùvodu Satana a dochází k zá-
vìru, �e vznik pøedstavy ïábla jako ztìles-
nìní Zla je do jisté míry spjato s ideou mo-
noteismu, která se vynoøuje v 6. stol. n. l.
v Persii. Zde se také objevuje jednoznaèný
bùh Zla - Ahriman, protìj�ek boha Dobra.
Je tak nastolen nesmlouvavý dualismus.
Tento model pozdìji pøevzali gnostikové.

Dále autor dokládá, �e v judaismu Sa-
tan vlastnì nebyl samotným strùjcem zla,
ale �e zlo pocházelo v�dy od Boha. Satan
je pak spí�e utrpením seslaným z Bo�í vùle.
Teprve v éøe helénismu se Satanova kom-
petence mìní a tento zaèíná jednat na vlastní
pìst. Josef Veselý dochází k názoru, �e po-
tøeba personifikace zla vznikla v dobì tìs-
nì pøed zapoèetím na�eho letopoètu a pøi-
pravila tak pùdu pro pøicházející køes-
�anství.

V dal�ím rozebírá otázku �Satan versus
Kristus� a dále pak �Satan versus církev�.
Následuje zkoumání analogií Lucifera a Sa-
tana jako�to symbolu vzpoury proti Bohu
a øe�ení otázky, kdy zlo vlastnì pøi�lo na
svìt a zda mù�e být Satan spasen. Vìnuje
se i gnostickému náhledu, ve kterém je Sa-
tan vladaøem tohoto svìta a probírá otázku
Satana tak, jak ji øe�ila církev na svých his-
toricky významných koncilech. Dochází tak
a� k inkvizici. Zde se �íøeji vìnuje nechval-

NA PØÍ�TÌ
Utajované nauky, pøedev�ím alchymie,
astrologie a magie, jejich� pùvod se od-
vozuje ji� z nábo�enství starého Egyp-
ta, bývají nazývány podle tajemné po-
stavy Herma Trismegista hermetismus.

Jakou podobu mìl a má
èeský hermetismus

bude zji��ovat pøí�tí èíslo Dingiru.
Z obrazové pøílohy knihy �Satanismus�.
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treovy a Heideggerovy, vyús�ující ve filoso-
fické øe�ení otázky svobody èlovìka.

Tøetí z hlavních oddílù knihy nazvaný
�Souèasná praxe� zaèíná kapitolou o prin-
cipech satanské magie. Pí�e se zde o smys-
lu rituálù a je vysvìtleno odmítání krvavých
praktik dne�ním satanismem. Následují
schémata magických rituálù sexu, soucitu
a nenávisti, pøièem� pisatel nezapomíná ani
na popis magických pomùcek. Zajímavé je
napøíklad srovnání církevního kropáèe se
satanským symbolem falu. Problematice
vyvolávání, invokaèních praktik a heno-
chiánským klíèùm se vìnuje subkapitola
o nejdùle�itìj�ích magických formulích.

LaVeyovskou rituální stránku satanis-
mu rozvádí autor v dal�í kapitole. Cílem
tìchto rituálù je vzdát hold pøírodním silám,
které prezentují tzv. druhou stranu. Køes-
�anské ètenáøe upozoròuji na èást textu
rituálu èerné m�e, nazvaného �Zøeknutí se
a spílání�, které pro nì mù�e být silnì emo-
cionálním zá�itkem. V závìru kapitoly je
sledován satanistický pøístup k invokaèní
magii a souèasný odklon od magie evo-
kaèní, co� má dle autora hlub�í souvislosti,
vyús�ující v tématu, které se zaobírá dne�-
ním vzestupem pohanství. V kapitole o ma-
gii Chrámu Sétova dochází pisatel k závìru,
�e ani tyto praktiky nejsou nièím jiným ne�
prací v astrálu, který sétisté kladou do nitra
subjektivního vìdomí operatéra. Cíl séti-
stické magie le�í prý v posilování sebevì-
domí a uspokojování lidských tu�eb. Pasá�
uzavírá autorùv vlastní satanský pentagra-
mový rituál.

Unikátní závìreèná èást knihy, pojed-
návající o èeské satanistické scénì, zaèíná
autorovým povzdechem nad nedohledatel-
ností star�í historie èeského satanismu.
Novodobá historie na�ich satanistù se datuje
a� od roku 1991. Pøepis letáku s informa-
cemi o satanismu a Církvi Satanovì z roku
1992, dává jasnou informaci o tom, oè vlast-
nì èeským satanistùm od zaèátku jde.
Detailnìj�í obrázek o programu a náplni
Církve Satanovy v Èechách si ètenáø mù�e
udìlat i z dal�ích uveøejnìných materiálù.
Dozvídáme se zde i o zalo�ení Pra�ského
satanského spolku roku 1993, ale i o dal-
�ích satanistických skupinách a jejich pro-
gramech. Autor dále uvádí nejdùle�itìj�í
mezníky krátké èeské satanistické historie
a� do roku 2002. V kapitole o struktuøe
a èlenské základnì Církve Satanovy se ba-
datel dozví o jednotlivých zasvìcovacích
stupních od novice po nejvy��ího knìze,
v kapitole o èinnosti zase o satanských
obøadech.

Rozsáhlá kapitola o hlavních osobnos-
tech èeské Církve Satanovy pøibli�uje ètyøi
nejvýznamnìj�í jména v jakýchsi �ivotních
medailonech. Jiøího Valtera jako�to hudeb-
níka a filosofa, Pavla Brndiara jako mysti-
ka a �achistu, Petra Baláka jako �egoistu�
a materialistu a Karla �eplavého jako vý-
tvarníka a básníka. Ètenáø má mo�nost
seznámit se s ukázkami dìl tìchto aktivistù,
a� u� to jsou jejich filosofické úvahy, texty
básní a písní èi rituální postupy. V podob-
ných intencích se pak nese dal�í sta� knihy
nazvaná �Mimo hlavní proud�, hovoøící
o tzv. divokých satanistech, tedy o tìch,
kteøí nejsou organizováni v Církvi Satano-
vì. Rozsáhlá, zèásti barevná obrazová pøílo-
ha a výbìrová bibliografie knihu uzavírá.

Autorovi je tøeba za tuto obìtavou prá-
ci podìkovat. V Èechách doposud chybìlo
takto fundované a otevøené dílo, mapující
bez pøíkras a hloupých emocionálních vý-
levù téma satanismu. Opìt jako ji� tolikrát
pøed tím je zde vidìt preciznost Josefa Vese-
lého, s ní� se chápe ka�dé své literární práce,
na jejím� konci ètenáø obdr�í dokonale vy-
brou�ený �diamant� zpracovávaného téma-
tu.

Vìøím, �e po prostudování této knihy
získá øada ètenáøù minimálnì na èeský sa-
tanismus jiný, tolerantnìj�í pohled, co� je
zøejmì i jedním z autorových cílù. V�em
zájemcùm o duchovno tuto knihu jed-
noznaènì doporuèuji. Pomù�e jim pohléd-
nout na tento pøedmìt z trochu jiné strany,
ne� na jakou mohli být doposud zvyklí.
Tento náhled jim mù�e být velice u�iteèný
pøi hledání oné vytou�ené Jednoty.

n
Petr Kalaè

Souhrnnì
a solidnì
o souèasné
religiozitì

Zdenìk Vojtí�ek:
Encyklopedie nábo�enských smìrù
v Èeské republice
Portál, Praha 2004, 462 strany.
I kdy� u významných nábo�enských smìrù,
a tím v celkovém souhrnu pokraèuje pokles
poètu lidí, kteøí se hlásí k nìjakému vy-
znání, je u� dnes jasné, �e nábo�enství není
odepsané. Spí�e se individualizuje a mìní
svou podobu. Men�í a relativnì nové kon-
fese se udr�ují nebo mírnì rostou. Alterna-
tivní, dosud neusazené proudy dokonce

rostou rychlým
tempem. Lidé, kteøí
se spoléhají na
útr�ky informací,
pokládají souèas-
nou nábo�enskou
scénu za panopti-
kum, nebo se no-
vých hnutí bojí,
nebo v nich vidí
v�elék na civilizaè-
ní potí�e. To je situace, kdy v�ichni potøe-
bujeme uspoøádané a spolehlivé informace.

Souèasnou religiozitu se sna�í analyzo-
vat zejména ze sociologických hledisek Du-
�an Lu�ný ve své publikaci Nová nábo�en-
ská hnutí. Spí�e popisnì k nim pøistupuje
David V. Barret v knize vydané u nás pod
titulem Sekty, kulty, alternativní nábo�en-
ství, kniha v�ak vystihuje ve svém �est let
starém èeském vydání spí�e západoevrop-
skou a americkou situaci. Èeský, v Brati-
slavì pùsobící vydavatel F. R. Hrabal s pøi-
spìním èeských odborníkù z rùznì hodnot-
ných pramenù shromá�dil a abecednì us-
poøádal informace o více ne� tøi tisíce  nábo-
�enských a podobných uskupeních z celého
svìta v díle Lexikon nábo�enských hnutí,
sekt a duchovních spoleèenství.

Do této situace vstupuje èeský specialis-
ta na nové nábo�enské smìry PhDr. Zdenìk
Vojtí�ek novou publikací. Navazuje na do-
savadní informace novým zpracováním té-
matu. Na toto zásadní dílo o 462 stránkách
se autor pøipravoval men�ími publikacemi,
zejména Netradièní nábo�enství u nás
(1989). Autor pravdìpodobnì neèerpal jen
ze stovek publikací uvedených v soupisu
literatury na s. 403-422 nýbr� také zpraco-
val bohatý materiál shroma�ïovaný po de-
set let pracovi�tìm pro nové nábo�enské
smìry a mezinábo�enský dialog, které pù-
sobí od roku 1993 pod dosavadním názvem
Spoleènost pro studium sekt a nových ná-
bo�enských smìrù.

Aè se nová kniha nazývá Encyklopedie
nábo�enských smìrù v Èeské republice,
není øazena abecednì, nýbr� systematicky.
Autor tøídí skupiny a smìry pro pøehled-
nost do okruhù, pøièem� v nìkterých pøí-
padech je konstrukce celého okruhu  nebo
zaøazení jednotlivé skupiny do nìj disku-
tabilní. Podtitul knihy Nábo�enství, církve,
sekty, duchovní spoleèenství reaguje na
dosavadní literaturu. Vydání knihy se ujalo
nakladatelství Portál a po del�ím váhání ji
dalo na trh v bøeznu 2004.  n

Ivan O. �tampach
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náv�tìva kvakerù
v Praze

V únoru nav�tívil Prahu pøedstavitel Spo-
leènosti pøátel (kvakerù) z Velké Británie
Tony Fitt. Nabídl spolu se svou man�elkou
èeské veøejnosti dvì pøedná�ky, první 26.
února na pravidelném semináøi Spoleènos-
ti pro studium sekt a nových nábo�enských
smìrù, druhou 27. února na Husitské teo-
logické fakultì. Náplní obou pøedná�ek
bylo pøedstavení kvakerské duchovní tra-
dice, která není v èeské spoleènosti pøíli�
známa.

Na husitské fakultì Tony Fitt struènì
seznámil posluchaèe s dìjinami kvaker-
ského hnutí od vzniku v sedmnáctém sto-
letí v Anglii (pod vedením charismatického
zakladatele George Foxe) a� po souèasné
roz�íøení hnutí ve svìtì. Poté se zamìøil na
charakteristické rysy kvakerské spirituali-
ty. Mezi nimi zdùraznil odmítání jakékoli
doktrinální fixace sdílené víry, a také ústøed-
ní místo bezprostøední duchovní zku�enosti
(zakou�ení �vnitøního svìtla�).

Tony Fitt
také pøedstavil
posluchaèùm
prùbìh a cha-
rakter kvaker-
ské bohoslu�-
by, která nemá
�ádnou litur-
gickou struk-
turu, nezahr-
nuje svátosti
(kvakeøi ne-
mají køest ani
Veèeøi Pánì),
odehrává se

ve velmi prosté místnosti, nikoli v kostele
èi jiné sakrální budovì. V podstatì se po-
dle Fittových slov jedná o spoleèné tiché
oèekávání na Bo�í inspiraci. Dùsledné
uplatòování laického principu pro kvakery
znamená, �e nikdo ve spoleèenství kvakerù
nemá roli vùdce. Proto kvakeøi neordinují
knìze, faráøe èi pastory a v okam�iku inspi-
race smí povstat a promluvit kdokoliv bez
ohledu na postavení, barvu pleti èi pohlaví.
Hlavní orientaci èerpají kvakeøi z køes-
�anské bible, nicménì vzhledem ke své
nedogmatické a nekonfesní víøe jsou otevøe-
ni duchovním impulsùm pocházejícím z ji-
ných svatých knih a nábo�enských tradic.

Dvìma rozhodujícími rysy kvakerské
praktické zbo�nosti jsou ji� zmínìný zájem
o mystickou zku�enost a zároveò usilovný
boj proti bezpráví, útlaku, nespravedlnosti,

rasismu a násilí v�eho druhu. Kvakeøi se
po celém svìtì anga�ují v sociální a chari-
tativní práci. Hluboká úcta k bo�skému zá-
kladu v ka�dém èlovìku je vede k práci
mezi vìzni, men�inami, uprchlíky, mentál-
nì posti�enými a také k jednoznaènì pa-
cifistickému postoji k øe�ení mezinárodních
konfliktù. Pacifistický postoj aktivnì pro-
sazují v diplomatických jednáních. Tato
pozoruhodná kombinace dùrazu na hlubo-
kou a� mystickou zbo�nost na jedné stranì
a sociální aktivismus na stranì druhé má
v dìjinách køes�anství jen velmi málo pa-
ralel.

Po skonèení Fittových pøedná�ek násle-
doval rozhovor s ním a s jeho �enou. Paní
Fittová doplòovala man�elovy my�lenky ze
své perspektivy. V rozhovoru vystoupil také
pøedstavitel èeského kvakerismu Eugen
Schart a ve zhruba dvacetiminutovém vstu-
pu posluchaèùm pøedstavil dìjiny tohoto
hnutí v na�í zemi. Pøedná�ky i rozhovory
se odehrávaly ve velmi neformální atmo-
sféøe.  n
Pavel Ho�ek
korejská misie
v praze

Modré plakáty zvaly ve dnech 18.-20. dub-
na do pra�ského kulturního domu Eden na
�Biblický semináø� s podtitulem: �Tajem-
ství odpu�tìní høíchù a znovuzrození�. Kdo
èekal semináø, mohl být zklamán: od nedìle
do úterý dvakrát dennì zvìstoval Èechùm
evangelium S. W. Lee, kazatel korejské
Good News Mission.

V jedné z men�ích místností kulturního
domu Edenu se v poslední den konání této
akce se�lo asi 25 lidí, z toho dvì tøetiny
Korejcù. Podobnì tomu bylo den pøedtím
a pravdìpodobnì i po celou dobu tøídenní
evangelizaèní mise; na závìr si toti� pastor
Lee posteskl, �e akce velký úspìch nemì-
la.

Zaèalo se dvacetiminutovým hudebním
vystoupením, kdy jsme shlédli tanec (spí�
cvièení) korejské mláde�e na køes�anskou
píseò v disko rytmu a vyslechli dvì sklad-
by na housle s doprovodem syntezátorù.
Kazatel Lee se pak svìøil, �e pøi procházce
Prahou pocítil velkou touhu kázat evan-
gelium a øíci nám, �e nás Bùh spasil. �Pra-
ha je krásná, ale lep�í je království Bo�í,�
øekl na úvod svého hodinového kázání.
Ponìkud tì�kopádnì ho do èe�tiny pøe-
kládal B. R. Park, korejský misionáø Good
News Mission v Praze.

Tony Fitt na semináøi.

Historie této organizace zaèala v Koreji
v polovinì padesátých let 20. století, jen pár
let po skonèení války.1 Tehdy pøi�el do Asie
Anglièan Norman Grab. Uspoøádal velké
evangelizaèní shromá�dìní a byl prý �oko-
ván tím, �e se na otázku, kdo je znovuzro-
zený, pøihlásilo jen nìkolik lidí v sále. Kdy�
se po letech znovu vrátil do Koreje, zalo�il
se svými spolupracovníky misionáøskou
�kolu, aby uèil Korejce kázat evangelium.
�kola byla otevøena v roce 1962 a jedním
z prvních studentù byl i pozdìj�í zaklada-
tel Good News Mission, tehdy devatenácti-
letý Ock Soo Park.2 Ten po studiích dál
kázal evangelium a zakládal v Koreji nové
sbory. Tìch je dnes asi 250, dal�ích 60 po
celém svìtì.3 V roce 1976 otevøel Korea
Gospel Missionary School a zalo�il mláde�-
nické hnutí International Youth Fellowship
(IYF). V 80. letech byl název Korea Gos-
pel Mission zmìnìn na dne�ní Good News
Mission. Hnutí je aktivní, poøádá velké bib-
lické konference, vydává knihy, zvìstuje
evangelium pøes internet, rozhlas, televizi,
organizuje velké letní a zimní mláde�nické
sjezdy.4

Zdá se, �e zakladatel Good News Mis-
sion O. S. Park je dodnes (alespoò neoficiál-
nì) hlavou organizace5 a tì�í se velké úctì
a oblibì. Z jeho publikací je momentálnì
nejpopulárnìj�í kniha s názvem �Tajemství
odpu�tìní høíchù a znovuzrození�,6 které
bylo údajnì prodáno pøes pùl miliónù vý-
tiskù.7 Na webových stránkách organizace
je kniha komentována slovy: �Myslíme si,
�e tato kniha je darem od Boha. Doufáme,
�e pøi jejím ètení mù�e ka�dý nalézt slávu
Bo�í.�9

Negativním postojem vùèi køes�anským
církvím se korej�tí misionáøi netají. Napø.
v upoutávce na zmínìnou knihu se neznámý
autor pozastavuje nad tím, �e proti knize
nevystupují buddhisté nebo muslimové, ale
�takzvaní køes�ané�.10 Korejské misijní
hnutí se zjevnì domnívá, �e narozdíl od
církví vykládá Bibli správnì. Sna�í se zvìs-
továním evangelia vést lidi pøímo k odpu�-
tìní høíchù (a to jednou prov�dy) a k nové-
mu �ivotu �znovuzrozených� køes�anù.

Misionáøi jsou posíláni do cizí zemì bez
znalosti její øeèi. Poèítá se s tím, �e budou
schopni se domluvit za dva roky. Nejdøíve
mají kázat evangelium, potom zalo�it mi-
sionáøskou �kolu. U nás zatím pùsobí po-
boèka Good News Mission pod názvem
Církev Dobré poselství Praha. Na letáèku,
který byl vydán u pøíle�itosti poøádání bib-
lického semináøe, je oznámeno, �e konají
nedìlní bohoslu�by a tøikrát týdnì biblické

z p r á v y
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Massimo opìt
v Praze
Ve støedu 18. února se na pozvání Zdeòka
Vojtí�ka konala na pùdì HTF UK pøedná�-
ka øeditele Centra pro studium nových ná-
bo�enství (CESNUR) Dr. Massima Intro-
vigneho. Tento italský sociolog nábo�enství
nav�tívil pra�skou univerzitní pùdu ji� po-
druhé. V èísle 2/2002 a 4/2002 Dingiru jsme
podrobnì referovali o dvou pøedná�kách na
téma nábo�enství a násilí. Stejný problém
otevøel ve svém vystoupení i tentokrát. U
pøíle�itosti èeského vydání své poslední
knihy �Hamas� (Vy�ehrad, 2003) hovoøil
o motivech sebevra�edných teroristù. Intro-
vigne je nachází pøedev�ím v nábo�enské
oblasti. Pøedná�ky se zúèastnilo asi dvì stì
posluchaèù z øad studentù HTF i �ir�í veøe-
jnosti. Po pøedná�ce byla plánována tisko-
vá konference, ta se v�ak se zájmem na�ich
novináøù bohu�el nesetkala.       n
Milo� Mrázek
MIRKO FRÝBA
PØENÁ�EL V PRAZE
Za pøítomnosti asi 120 posluchaèù, pøede-
v�ím studentù, probìhla 6. kvìtna 2004
v aule Filosofické fakulty UK v Praze pøed-
ná�ka Bhikkhu Kusalánandy na téma �Bud-
dhismus a psychologie�, kterou zorgani-
zoval Mezinárodní buddhistický nadaèní
fond. Bhikkhu, obèanským jménem Mirko
Frýba (*1943 v Praze) �il po studiu psycho-
logie od roku 1963 jako mnich v Indii, Bar-
mì a na Sri Lance. V 70. a 80.letech pra-
coval jako psychoterapeut ve �výcarsku,
pøedná�el na universitách v Bernu, Kostni-
ci, Oxfordu a dal�ích, od 90.let pak jako
docent psychologie i v Brnì a Olomouci.

Pøi své pra�ské pøedná�ce Bhikkhu Ku-
salánanda pouze nastínil názvem pøedná�ky
vymezený vztah, na podrobnìj�í vysvìt-
lování ani praktické pøíklady, nebyl dosta-
tek èasu.       n
Martin Koøínek

hodiny. Semi-
náø, bohoslu�-
ba a biblická
hodina je ale
toté�: evange-
lizace na zá-
kladì doslov-
ného (nekon-
textuálního)
výkladu nìko-
lika vybraných
b i b l i c k ý c h
ver�ù.

Pùsobení Církve Dobré poselství Pra-
ha zatím nemá témìø �ádnou odezvu.  Do
misijního bytu pøicházívá asi pìt lidí.   n
Andrea Hudáková
Poznámky

1 Válka v Koreji byla v letech 1950-1953.
2 Pou�ívám anglický pøepis korejských jmen tak, jak jsou

uveøejnìna na materiálech organizace; shoda pøíjmení
misionáøe v Èesku a zakladatele Good News Mission je
náhodná.

3 V Evropì pùsobí v Èesku, Nìmecku, Polsku, Maïar-
sku, Rusku, Turecku a na Ukrajinì podle http://www.
goodnews.or.kr/en/01Information/index.htm.

4 Podle misionáøe B. R. Parka se loòského ètyøtýdenního
sjezdu IYF v Koreji nedaleko Soulu úèastnilo 1400 mla-
dých køes�anù z celého svìta. Úèastníci hradí náklady
spojené s dopravou a poplatek 300 eur. Leto�ní sjezd se
koná v èervenci.

5 Na základì rozhovoru s misionáøem B. R. Parkem.
6 Orig. The Secret of Forgiveness and Being Born Again.

Název knihy se doslovnì shoduje s tématem pra�ského
semináøe.

7 Podle jiných materiálù církve a� jeden milión výtiskù.
8 http://www.goodnews.or.kr/en/01Information/index.

htm.
9 Tamté�.

Boj není øe�ením

�Zazen je prostøedkem ke klidu a k èistotì
mysli,� zdùraznil ve svém vystoupení Josef
Mádl, který vede Klá�ter Senshinji zenové
denominace sótó se �kolou bojových umìní
Nagomi. V rámci podveèerù poøádaných
Spoleèností pro studium sekt a nových
nábo�enských smìrù na pùdì Katolické teo-
logické fakulty UK mohli náv�tìvníci
poznat jednoho z mála zenových mistrù
v Èechách.

Josef Mádl byl v dìtství ovlivnìn �idov-
skou i køes�anskou tradicí. Zároveò mu jeho
rodina dala solidní základy sebeobrany -
otec ho cvièil v klasickém japonském bojo-
vém umìní ju-jitsu a strýc, vynikajíc støelec,
ho nauèil zacházet s palnými zbranìmi.
Josef Mádl tyto dovednosti nadále rozvíjel
i u uèitelù jiných bojových smìrù. Tøináct
let také pracoval jako bodyguard. Nakonec
ho jeho mnohaleté hledání dovedlo k esenci
japonské kulturní tradice - v Klá�teøe Sen-
shinji meditují �áci v pozici zazen (sedìt
v zenu) a mohou cvièit bojový systém Ko-

suryu Ronin Gunpó. Jde o soubor prvkù
boje beze zbranì i se zbraní, ale i o studi-
um spoleèenských disciplin a umìní, tøeba
tradièního japonského divadla.

�Zku�enost s bojem ve mnì vyvolala
touhu, aby nikdo nemusel bojovat. Èlovìk
by se mìl boji vyhnout takøka za ka�dou
cenu,� øekl Mádl.

Mù�e to znít jako paradox, ale teprve
schopnost se úèinnì bránit vede èlovìka
k poznání, �e skuteèný boj není �ádná hra
a pokud dojde ke støetu s protivníkem, prav-
dìpodobným výsledkem bude buï tì�ké
zranìní, nebo i smrt� Z tohoto dùvodu je
Josef Mádl kritický i ke v�em sportovním
variantám bojových umìní: �Potøeba zabít
byla tak transformována do touhy zvítìzit.
Jde o nepøirozené chování, pøi kterém se
po�kozuje zdraví i bojové techniky.�

Josef Mádl také vysvìtlil, proè se roz-
hodl dát pøednost zenovému smìru sótó
pøed �kolami pou�ívajícími legendární kóa-
ny, tedy �hádanky�, je� mají skokem do-
vést mysl meditujícího za bì�né racionální
èi kauzální vnímání svìta. �Uèitel nehod-

notí u �áka odpovìï na kóan, ale stav mys-
li, ve kterém se �ák pøi odpovìdi nachází.
V Asii není kóan pojímán jako intelektuál-
ní zále�itost. Na Západì se ale lidé sna�í
hledat racionální vysvìtlení a ve svého uèi-
tele nemají naprostou dùvìru.�

Na závìr mistr pøedvedl pozici zazen,
ve které �áci �koly sótó meditují. Jde o me-
ditaci, v ní� se èlovìk nesoustøeïuje na
�ádný konkrétní objekt. Svou mysl udr�uje
ve stavu klidu. Nejde v�ak o �ádné násilné
�vyprazdòování� mysli. My�lenky, pøed-
stavy èi koncepty, je� lidská mysl vytváøí,
tak mají pøirozenì plynout. Meditující je
tedy ani nerozvíjí, ale ani se je nesna�í ze
své mysli nijak vypudit.  n
Luká� Doubrava

Josef Mádl v dójó (místnost pro cvièení
zazenu nebo bojových umìní) v Klá�teru
Senshinji. Foto: Luká� Doubrava.

z p r á v y

Zdenìk Trtík, Zdenìk Vojtí�ek:
Hnutí Grálu
Nauka, historie a organizace nábo�enství
s tradiènì silnou základnou v èeských ze-

mích. V edici pøedná�ek,
studií a textù vydala Spo-
leènost pro studium sekt
a nových nábo�enských
smìrù v nakladatelství
Dingir, 48 stran, 45 Kè.
Objednávky té� v redak-
ci Dingiru.

inzerce
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Sociologické výzkumy religiozity v ÈR
ve svìtle statistických dat
a vlastního �etøení
Tento pøíspìvek podává shrnutí dosa�ených
výsledkù sledování religiozity obyvatel
v Èeské republice. Ve druhé èásti pøiná�í
výsledky vlastního �etøení ve dvou støedo-
èeských okresech.
Celostátní statistiky
Výzkum, který provedla
agentura SC & C v roce
1999, navázal na podob-
ný z roku 1991. Oslove-
no bylo celkem 1224 lidí
a výsledky tohoto �etøení
byly publikovány.1 Otáz-
ka, kdo je èlenem církve,
se ukazuje jako nejedno-
znaèná. Pøíslu�nost se toti� zakládá nejen
na objektivních faktech (zápis do matriky,
køest), ale roli hrají i subjektivní postoje.
Lze ov�em vysledovat odklon od èlenství
v církvi. Tento výzkum se rovnì� zabýval
vìkovou strukturou vìøících obyvatel (ta-
bulka 1).

Zcela zøetelnì se potvrzuje pøedpoklad,
�e religiozita obyvatelstva narùstá s vìkem.

V nejstar�í kategorii se k nábo�enství pøi-
hlásilo více ne� tøi ètvrtiny obyvatel, zatím-
co u mláde�e do vìku devatenácti let je to
pouze ètvrtina. Také vidíme, �e výrazným
zdrojem vìøících uvedených církví jsou
obyvatelé star�í 50 let. Na tomto místì je
pøínosné uvést pro porovnání vìkovou
strukturu vìøících obyvatel nejvýznamnìj-
�ích církví (tabulka 2).

Z tabulky mù�eme zaznamenat jeden
velice dùle�itý posun ve vìkové struktuøe

vìøících obyvatel v prùbìhu sledovaných
deseti let. Posílila skupina mladých lidí od
19 do 31 let a klesající podíl støední genera-
ce nahrazují pøírùstky u lidí star�ích padesáti
let, zejména pak u nejstar�í generace.

Mezi na�imi nejvìt�ími církvemi v�ak
lze zaznamenat dílèí diference. Øímskoka-
tolická církev má i významnou slo�ku mla-

dých vìøících a dìtí, také u èeskobratrské
církve evangelické (ÈCE) se objevuje mlá-
de� a dorost, zatímco dominantní základ-
nou vìøících církve èeskoslovenské husit-
ské (CÈSH) jsou vìøící v dùchodovém vì-
ku. Mnohem lep�í celkový pøehled o vìkové
struktuøe vìøících poskytne prùmìrný vìk.
Byl u sledovaných církví vypoèítán jako
aritmetický prùmìr z intervalového roz-

dìlení èetností.
Tento údaj mù-
�e èásteènì na-
stínit, jaká vì-
ková skupina
mezi èleny pøe-
vládá. Data ob-
sahuje tab. 3.

Z 19 církví
a nábo�enských
spoleèností, u-
vedených v ta-

bulce, vykazuje deset prùmìrný vìk svých
èlenù mezi 40 a 50 lety. Výraznì star�í øady
vìøících najdeme u unitáøù a øeckých ka-
tolíkù. Nejstar�í èleny má v�ak CÈSH, s nej-
vy��ím dosa�eným prùmìrným vìkem
v obou sledovaných letech. V tomto obdo-
bí se je�tì zvý�il. Naopak svou èlenskou
základnu omladilo pravoslaví èi �idovské
obce. Ukázalo se, �e mladí lidé tvoøí vý-
raznou èást osob bez vyznání nebo prefe-
rují nové smìry - Apo�tolskou církev,

Církev Køes�anská spoleèenství (KS) èi
Svìdky Jehovovy, - které se u nás zaèaly
naplno rozvíjet a� po roce 1990. Mù�eme
v�ak z tìchto dat pøedpokládat, �e pøi cel-
kovém významném poklesu poètu vìøících
v ÈR staèí mladá generace jen stì�í nahra-
zovat umírající star�í èleny církví. Lze tedy
uva�ovat o tom, �e rozlo�ení charakteristiky

prùmìrný vìk mezi jednotlivými církvemi
zùstane v budoucnosti zachováno, u církví
s nejvìt�ím podílem star�í generace se mù�e
vìkový prùmìr i nadále zvy�ovat.
Výzkum v Berounì a Pøíbrami
Výzkum se uskuteènil na podzim roku 2002
v okresních mìstech Beroun a Pøíbram
a ze státem registrovaných církví a nábo-
�enských spoleèností byly do výzkumu za-
øazeny jen ty, které jsou v okrese výraznìji
zastoupeny. Jako metoda zji��ování infor-
mací byl pou�it dotazník, rozeslaný po�tou
spolu s prùvodním dopisem a odpovìdní
obálkou. Celkem bylo do tohoto výzkumu
zahrnuto �est církví - jednalo se tedy o 12
dotazníkù. Zpìt se jich vrátilo 8. Cílem bylo
zjistit variabilitu v poètu a slo�ení vìøících
a postihnout rozdíly v zapojení církve do
veøejného �ivota v regionu. Z výsledkù
budou nyní vybrány jen ty, které mohou
poslou�it k ilustraci závìrù celostátních
výzkumù.

Odpovìdi pøedstavitelù oslovených ná-
bo�enských spoleèností na pokyn �Uveïte
pøibli�né vìkové zastoupení vìøících v ka-
tegoriích� jsou zaznamenány v grafu 1.
U jednotlivých vìkových kategorií je
u v�ech dotázaných spoleèností znázornìn
procentuální podíl vìøících v tomto vìku.
Je nutné poznamenat, �e dìti patøící do
první vìkové kategorie u CASD, se nepo-

Tabulka 1: Religiozita podle vìku dotázaných
vìková vìk v r. 1991 podíl vìøících podíl vìøících
kategorie r. 1991 r. 1999
1973 a mlad�í mlad�í 18 let * 18,4%
1960 - 1972 19 - 31 let 15,5% 23,1%
1948 - 1959 32 - 43 let 25,9% 24,7%
1936 - 1947 44 - 55 let 49,7% 46,0%
1924 - 1935 56  - 67 let 64,0% 55,1%
1923 a star�í 68 let a star�í 71,9% *

Zdroj: výzkum SC & C r.1999

Tabulka 2: Vìøící obyvatelé podle církví a vìku v roce 1991 a roce 2001 v procentech
církev 0-19 let 20-29 let 30-49 let 50-69 let 70 let a více

1991 1999 1991 1999 1991 1999 1991 1999 1991 1999
øímskokatolická 19,5 14,1 9,9 10,2 27,8 20,3 30,4 36,0 12,4 19,4
CÈSH 6,1 4,2 3,4 3,9 20,5 10,0 46,9 42,0 23,1 39,9
ÈCE 13,0 9,7 7,8 8,0 28,2 18,4 35,1 38,5 15,9 25,6
celkem vìøící 18,7 13,9 9,6 10,6 27,3 20,9 31,2 35,1 13,2 19,4
bez vyznání 37,1 27,1 17,0 20,1 30,3 31,4 12,8 16,7 3,2 4,7

 Zdroj: Sèítání lidu, domù a bytù, FSÚ, r.1992, http://www.czso.cz

Tabulka 3: Prùmìrný vìk v církvích a nábo�enských spoleènostech v letech 1991 a 2001
bez øím�tí staro- øecko- pravo- CÈSH ÈCE SCEAV Apo�tolská  Novoapo�tolská    ECM        BJBvyznání katolíci katolíci katolíci slavní církev       církev

1991 29,6 44,0 46,1 53,4 52,1 57,1 48,6 42,9 30,4       43,7         44,1 42,0
2001 33,6 48,8 45,3 51,9 45,3 61,9 53,4 42,4 33,1       43,5         45,1 41,3
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kládají za plné èleny sboru, proto�e tato
církev praktikuje a� køest v dospìlosti.

Co jistì zaskoèí nejvíce, je vysoké zas-
toupení vy��ích vìkových kategorií u Svìd-
kù Jehovových. U obou sborù pøesahuje
podíl vìøících nad 45 let 40 % èlenù. To je
pøekvapivý údaj ve srovnání s profilací této
církve podle prùmìrného vìku v�ech svých
vìøících, který byl spoèítán v tabulce 3 na
35,3 respektive 39,2 let. Tento údaj evoko-
val, �e Nábo�enská spoleènost Svìdkové
Jehovovi je atraktivní spí�e pro mlad�í ge-
neraci. Vysoký podíl vìøících star�ího vì-
ku vykazují i ÈCE a øímskokatolická církev.
U mlad�ích roèníkù tìchto církví se nabízí
tzv. �rodinné� vysvìtlení: èlenové (man�e-
lé) ve tøetí kategorii mají jistì své dìti
v první a druhé.

Naopak výraznì mladou vìkovou struk-
turu vykazuje KS v Berounì. Pro Køes�an-
ské spoleèenství v Pøíbrami je dominantní
støední vìková kategorie dospìlých od 27
do 45 let, tedy lidí, kteøí se pravdìpodobnì
pøipojili k církvi a� po roce 1990. Zajímavý
je také rozpor mezi obìma sbory CASD.
Zatímco v Berounì jsou vìøící nad 45 let
velmi silnou skupinou tvoøící 57 % èlenù
sboru, sbor v Pøíbrami je tvoøen spí�e vìøící-
mi man�elskými páry s men�ími dìtmi.

Jiná otázka (s názvem �Spole-
èenské zázemí sboru èi farnosti�)
zji��ovala vztahy mezi vìøícími
a nevìøícími lidmi z hlediska toho,
jaké spoleèné aktivity pro nevìøící
a vìøící církev poøádá. Z hodnot
v grafu vidíme, �e nejèastìj�í akti-
vitou jsou rùzné akce pro dìti. Na
druhém místì jsou dvì aktivity.
Jedná se o souhrn pøedná�ek na
rozdílná témata, u svìdkù Jeho-
vových zejména o Bibli, v CASD
je hlavním tématem zdraví, �ivotní
styl a rodina.

Kulturními a hudebními akcemi se mys-
lí celá �kála od koncertù duchovní hudby
øímskokatolické církve a� ke koncertùm

v Domovì dùchodcù, které poøádá Køes-
�anské spoleèenství v Berounì. Aèkoliv ve
výzkumech veøejného mínìní si respondenti
církev spojují nejvíce s charitativní èinností
a pøisuzují jí funkci v sociální péèi, z od-
povìdí v dotaznících vidíme, �e charita jako
náplò èinnosti církve mezi nevìøícími je
uvedena jen ve dvou pøípadech. Jedná se
i o mediálnì nejznámìj�í instituce: Charitu
øímskokatolické církve a humanitární orga-
nizaci ADRA, spojenou s CASD. V pøípadì
Køes�anských spoleèenství se za dùle�itou
slo�ku komunikace s nevìøícími lidmi po-
va�uje veøejná evangelizace.

Jedním z pokynù v berounském a pøí-
bramském prùzkumu byla tato: �Vlastními
slovy krátce zhodno�te, co pro va�i církev
znamenalo období po roce 1989 z hlediska
nábo�enství. V èem vidíte nejvìt�í pøínosy
spoleèensko-ekonomických zmìn, co pova-
�ujete za mo�né hrozby, jaké jsou va�e cíle
pro budoucí vývoj.� Mo�nosti, jak odpo-
vìdìt na tuto kvalitativní a otevøenou otáz-
ku, jsou neomezené, pøesto se z rùzných
formulací dají vystihnout nìkteré spoleèné
jmenovatele (tabulka 4).

Jednomyslná shoda panuje v tom, �e od
roku 1990 je nejvìt�ím pøínosem mo�nost
svobodnì projevovat svoji víru. Negativa
pro církve v souèasné spoleènosti jsou vý-
raznìji diferencována, hrozbu pøedstavuje

konzum a materialismus, s tím
souvisí i úpadek zájmu lidí
o duchovní stránku �ivota
i malá snaha veøejnosti o tìch-
to vìcech pøemý�let. Nejvìt�í
variabilita odpovìdí byla za-
chycena ve formulování cílù do
dal�ího pùsobení církve. Jako
spoleèný jmenovatel v�ech
uvedených aktivit lze oznaèit
snahu pomocí �íøení køes�an-
ského uèení mezi lidmi, nabíd-

nout mo�nost jiného �ivotního stylu, a tak
docílit celkovou duchovní zmìnu v èeské
spoleènosti.  n
Helena Brotánková
Poznámka

1 V èlánku s názvem �Èeské církve oèima sociologických
výzkumù� (Spousta 1999, in: Hanu� 1999).
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V rubrice �dopisy� uveøejòujeme té� názory, které nemusejí zcela vyjadøovat stanovisko redakce.

Pøipomínky
k èlánku
�Nekoneèné
noèní volání�

V èísle 4/2003 tohoto èasopisu vy�el èlánek
Pavla �ímy pod názvem �Nekoneèné noèní
volání�. Týká se Wima Malga a redakce
Missionswerk Mitternachtsruf, která ve
�výcarsku vydává èasopis Mitternachtsruf.
V èlánku autor uvádí, �e �èeskou verzi to-
hoto èasopisu a dal�í knihy z produkce
Malgovy spoleènosti u nás vydává vyda-
vatelství A-Alef.� Proto pova�ujeme za
nutné k tomuto èlánku zaujmout na�e stano-
visko.

Ji� samotný název èlánku musí zarmou-
tit ka�dého èlovìka, který vìøí Bibli jako
Bo�ímu Slovu, proto�e Pán Je�í� na otáz-
ku uèedníkù, jaká budou znamení Jeho dru-
hého pøíchodu na zem, odpovìdìl mezi ji-
ným také podobenstvím o deseti dru�iè-
kách. Uprostøed noci zazní volání, �e �enich
pøichází. V minulém století, zejména po
návratu �idù do Palestiny, a tím naplnìní
starozákonních proroctví o tomto návratu,
zaèali vìøící lidé mluvit o tom, �e druhý pøí-
chod Pána Je�í�e je blízko. Nikdy døíve
v minulých stoletích nezaznívalo tak inten-
zivní �volání�, aby Církev Pána Je�í�e byla
pøipravena na Jeho brzký návrat.

V celém èlánku se pí�e o �konci svìta�
a ètenáøi Dingiru, kteøí zøejmì neznají èes-
kou verzi èasopisu s názvem Volání upro-
støed noci, se právem mohou domnívat, �e
jde o hrozbu zániku zemì, jak se o tom èasto
v rùzné literatuøe pí�e. Wim Malgo a také
�výcarská a na�e redakce èasopisu mluví
o �skonání vìku� a ne o konci svìta. To je
zásadní rozdíl! Pokud autor èlánku chtìl
napsat objektivní hodnocení, pak by jistì
pou�íval skonání vìku. ...

Na námitky ... Norbert Lieth odpovìdìl
v jejich èasopisu Mitternachtsruf (èlánek je
zveøejnìn ve Volání uprostøed noci è. 9+10/
2002). Mezi jiným napsal: �Jestli�e Wim
Malgo, mimo jiné, u� pøed 40 lety ukazoval
na blí�ící se konec vìku a na to, �e �ijeme
v posledních dnech, pak v dobré víøe zvìs-
toval pouze to, co u� dávno pøed tím øíkal
Pán Je�í� a Jeho apo�tolé. Nevìøit escha-
tologii dle toho znamená zpochybòovat
Je�í�e a Bibli... Je pravda, �e jsme se
v detailních pøedpovìdích ne v�dy trefili
pøímo do èerného a nìkteré biblické vý-
povìdi tak interpretovali �patnì. Je nám to
líto.� Tedy �výcárská redakce pøiznává chy-
by a omyly Wima Malgo a lituje toho.

teènì øekl a ne �e je vymysleli pisatelé evan-
gelií nìkdy koncem prvního století, � �e
�ijeme v dobì, o které proroci psali jako
o �posledních èasech�, kdy ve svìtì vidíme
naplòování mnoha biblických znamení
blí�ícího se návratu Je�í�e Krista na zem,
� �e Církev Je�í�e Krista není náhradou za
Izrael a �e prorocká zaslíbení urèena Izrae-
li se splní, jak vyuèovali apo�tolé.

I kdy� v posuzovaném èlánku není jedi-
ný biblický ver�, dovolujeme si citovat slo-
va apo�tola Pavla: �Prosím vás, bratøi,
abyste si dali pozor na ty, kdo pùsobí roz-
tr�ky a chtìli by vás svést od uèení, které
jste pøijali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé
toti� neslou�í Kristu, na�emu Pánu, nýbr�
svému prospìchu a sna�í se krásnými a po-
bo�nými øeèmi oklamat mysli bezelstných
lidí.� (Øímanùm 16,17-18)

Za A-ALEF
a èeskou redakci Volání uprostøed noci

Ján Ostrolucký

Rovnì� za vydavatelství A-ALEF uvá-
díme, �e pokud Wim Malgo zveøejnil své
pohledy na nìkteré politické události ve
smyslu výkladu biblických proroctví, a jeho
pøedpovìdi se nesplnily, dopustil se vá�-
ných chyb a ètenáøe uvedl do pochybností
vùèi Bo�ímu Slovu. Proto pøi redakci èes-
kého vydání Volání uprostøed noci se
chceme takových chyb vyvarovat. V �ád-
ném èísle Volání uprostøed noci nebyl
zveøejnìn nìjaký èlánek Wima Malgo o in-
terpretaci biblického proroctví do souèas-
né doby. Zdùrazòujeme, �e Wim Malgo
zemøel v roce 1992.

Ve druhé èásti èlánku Nekoneèné noèní
volání autor kritizuje �výcarskou redakci
èasopisu Mitternachtsruf. Je nám líto, �e
autor pou�il metodu vytrhávání vìt ze sou-
vislosti, a tím jim dal úplnì jiný smysl, ne�
v kontextu mají. Uvádíme alespoò jeden
pøíklad.

Citujeme ze str. 121 Dingiru: �Zahynu-
lý izraelský kosmonaut je oznaèen jako
fale�ný nositel nadìje.� Po pøeètení této
vìty ètenáø si polo�í otázku, proè si Nor-
bert Lieth dovolil takové naøèení prvního
izraelského kosmonauta, který dokonce
polo�il svùj �ivot jistì za dobrou vìc?!
Z èlánku zveøejnìném ve Volání uprostøed
noci è. 3+4/2003 na str. 22-23 v�ak vyplý-
vá, �e Norbert Lieth izraelského kosmonau-
ta takto neoznaèil. Naopak, cituje izraelské
noviny Jerusalem post, které z Ilana Ra-
mona udìlaly nositele fale�né nadìje. Kri-
tizuje postoj Izraelcù, kteøí by pøece mìli
znát Bibli a zaujímat k tomu, co se i v Izraeli
dìje, biblické stanovisko. Takových zkres-
lujících informací je v èlánku celá øada.

V závìru na�eho stanoviska vyjádøu-
jeme zármutek nad tím, �e vydavatel Din-
giru si neovìøil záva�ná tvrzení, kterými
byly obì redakce èasopisu Volání uprostøed
noci i vydavatelství A-ALEF postaveny
v oèích ètenáøù do �patného svìtla. Sni�ovat
poselství, a tím i úroveò èasopisu Volání
uprostøed noci nebylo etické a vùbec ne
bratrské. V jednom èasopisu napadat èaso-
pis jiný je z právního hlediska �alovatelné.

Hned v úvodníku se o práci obou redak-
cí pí�e, �e jde o �sna�ení jedné vìtve fun-
damentalistického protestantismu�. Jistì ta-
kové zatøídìní vyvolá u ètenáøù dojem fale�-
ného uèení. Je�tì i v této dobì v�ak existují
tisíce køes�anù v rùzných èástech svìta (èa-
sopis Mitternachtsruf vychází v deseti øe-
èech), kteøí vìøí, � �e Bible je Bo�í Slovo a
má absolutní autoritu, � �e události popsané
v Bibli mají historickou pravdivost, � �e slo-
va Pána Je�í�e uvedena v evangeliích sku-
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Z vydavatelství nábo�enské literatury, které se prezentovaly na veletrhu �Svìt
knihy� v Praze na Výstavi�ti ve dnech 6. - 9. kvìtna, vybíráme traktátní
spoleènost z nìmeckého Dillenburgu, která tiskne také desítky èeských misij-
ních materiálù, pou�ívaných protestantskou a spí�e fundamentalistickou èástí
èeského køes�anstva.          Foto: Jiøí Koubek.

Ve ètvrtek 27. 5. pøicestoval do Èeské republiky Neal Donald Walsh, autor
ji� patnácti knih, mezi nimi� je i populární trilogie �Hovory s Bohem�. První
setkání s èeskými pøíznivci se odehrálo v kavárnì pra�ského knihkupectví
Kanzelsberger, v pátek veèer Walsch pøedná�el v paláci Lucerna a o víken-
du vedl semináø �Inspirace pro osobní promìnu a promìnu celého svìta�.

PROÈ DINGIR

POZVÁNÍ
A KONTAKTY

PROÈ DINGIR
Nìkteré starovìké jazyky mìly zajímavý zvyk,
který spoèíval v tom, �e do psaného textu vklá-
daly tzv. ideogramy. Byly to znaèky, které pøed-

jímaly vlastnosti následného slova. A tak se napø. v klíno-
pisných textech vkládal pøed ka�dou vìc ze døeva (napø.
strom, ale i stùl nebo �idli) znak pro døevo. Pøed rybníky,
øeky apod. se vkládal znak pro vodu atd. Podobnì exis-
toval i zvlá�tní znak, který se musel napsat pøed jméno
jakékoli bo�ské bytosti nebo boha. Této znaèce, upozoròu-
jící na bo�skost toho, co bude následovat, se vìt�inou øíká
podle starého sumerského oznaèení pro boha, DINGIR.
Toto slovo je pak zároveò i pravdìpodobnì vùbec nejstar-
�ím oznaèením pro bo�skou bytost, jaké známe.

Zajímavé je, �e klínový znak, který se jako
oznaèení DINGIR pou�ívá, je ve skuteènosti
obrázkem hvìzdy, která pøedstavuje smìr, k nì-

mu� èlovìk hledí a k nìmu� se upíná. Znak DINGIR se
tak mù�e pro nás stát symbolem jistì nezanedbatelného
rozmìru lidství, který hledá nìco, co ho pøesahuje, na èem
se mù�e orientovat a k èemu mù�e smìøovat. Tato lidská
touha nachází nejrozmanitìj�í podoby v nejrùznìj�ích kul-
turách a sociálních skupinách. A tak i v na�í souèasné
spoleènosti se setkáváme s desítkami nejrùznìj�ích nábo-
�enských a pseudonábo�enských skupin, je� jsou výrazem
tohoto rozmìru èlovìka.

Chtìli bychom se tedy rozhlí�et kolem sebe, po-
zorovat tuto nábo�enskou scénu a zamý�let se
nad tím, kdo nebo co je DINGIRem tìch, kdo

se k tìmto skupinám hlásí, jak právì jejich DINGIR ovliv-
òuje 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

Spoleènost pro studium sekt a nových nábo�enských smì-
rù uzavøela dohodu o spolupráci s Fakultou humanitních
studií Univerzity Karlovy v Praze a bìhem prázdnin pøe-
sune svou kanceláø do blízkosti fakulty. V èervenci a srp-
nu jsou proto hodiny pro veøejnost zru�eny. Ke kontaktu
pou�ijte, prosíme, e-mail sssnns@volny.cz, pøíp. internet:
http://www.sekty.cz.
Pravidlené semináøe Spoleènosti pro studium sekt a no-
vých nábo�enských smìrù se budou v roce 2004 konat
je�tì 23. záøí, 4. listopadu a 9. prosince (ètvrtky) v�dy
od 17 h. Zatím nejsou známa místa konání ani hosté.

POZVÁNÍ
A KONTAKTY

Na 1. stranì obálky fotografie z knihy �Athonite
Moments� (Filotheon Monastery, 1993).
Na str. 37 Chrám Panny Marie a høbitov v Muka-
èevu. Fotografie Jaroslav Balvín.

Korejský kazatel S. W. Lee (vpravo) s pøekladatelem B. R. Parkem.
Foto: Èu �in Ung.

Na pra�ské Bambiriádì, pøehlídce dìtských a mláde�nických organizací, která
se konala ve dnech 20. - 23. kvìtna, otevøela svùj stánek i skupina sahad�a
jóginù. Obraz Bo�ské Matky samozøejmì nechybìl.        Foto: Jan Vojtí�ek.
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Specifickým literárním útvarem východní spirituality jsou tzv. apoftegmata, neboli výroky otcù. Pocházejí
z asketického prostøedí klá�terù a pousteven z dob raného køes�anství. Nejen mni�i, ale i laikové v nich
nacházejí inspiraci pro svùj duchovní �ivot.

Zeptal se kdosi otce Antonia: �Co mám zachovávat, abych se zalíbil Bohu?� Starec v odpovìdi pravil: �Za-
chovávej, co ti je pøikázáno. A� jde� kamkoliv, v�dy mìj pøed oèima Boha. A� dìlá� cokoliv, opøi to o Bo�í
Písmo. A a� se nachází� kdekoliv, neodcházej odtud ukvapenì. Zachovávej tato tøi pøikázání a bude� spasený.�
Otec Pamvo se zeptal otce Antonia: �Co bych mìl èinit, abych byl spasený?� Starec mu pravil: �Nespoléhej
se na svou spravedlnost, nelituj toho, co se stalo, a kro� svùj jazyk i bøicho.�
Svatý Øehoø pravil: �Od ka�dého èlovìka, který pøijal køest, vy�aduje Bùh trojí: od du�e správnou víru, od
jazyka pravdu a od tìla èistotu.�
Jeden mnich pøi�el do poustevny otce Moj�í�e a prosil ho, aby mu dal duchovní pouèení. Starec mu pravil:
�Jdi, sedni si do své cely a ona tì v�emu nauèí.�
Otec Pimen pravil: �Zaèátkem v�eho zla je nesoustøedìnost.�
Jeden bratr pravil otci Pimenovi: Zneklidòují mì my�lenky a nedovolují mi pøemý�let o mých høí�ích a nabá-
dají mne, abych se vìnoval pouze nedostatkùm mého bratra. Otec Pimen mu vyprávìl o otci Dioskorovi:
�Byl ve své cele a plakal nad sebou. Uèedník, který �il ve vedlej�í cele, k nìmu pøi�el a na�el jej takto plaèí-
cího a otázal se jej: Otèe, kvùli èemu tak pláèe�? A on mu odpovìdìl: Kvùli mým høíchùm. Uèedník mu od-
povìdìl: Ty nemá� �ádné høíchy, otèe! Ale starec mu odpovìdìl: Uji��uji tì, synu mùj, �e jestli bych mohl
spatøit v�echny své høíchy, nestaèilo by ani ètyø lidí, kteøí by je oplakávali.� Otec Pimen o nìm pravil: �To byl
èlovìk, který poznal sebe sama.�
Je�tì pravil otec Pimen: �Je dobré vzdalovat se smyslnosti. Èlovìk, který je blízko smyslnému poku�ení, je
podobný tomu, který stojí nad hlubokou propastí. Kdy� se nepøíteli naskytne pøíle�itost, snadno ho shodí
dolù. Naopak ten, který je smyslnosti vzdálený, je podoben tomu, kterého musí nepøítel dlouho vléci k propas-
ti, aby jej do ní svrhl. Ale jak jej vleèe, Bùh mu se�le pomoc.�
Svatý Athanasij, arcibiskup alexandrijský, po�ádal otce Pamva, aby z pou�tì pøi�el k nìmu do Alexandrie.
Otec na cestì potkal jakousi hereèku a zaèal plakat. Ti, co byli s ním, se jej otázali: �Proè jsi plakal?� Na to
on odpovìdìl: �Dvì vìci mne dojaly k slzám. Nejprve záhuba této �eny a poté , �e sám tolik neusiluji o to,
abych se líbil Bohu, jako ona usiluje o to, aby se líbila lidem.�
Matka Sinklitikia pravila: �Mnoho odøíkání a námahy musí vynalo�it ti, kteøí pøicházejí k Bohu, ale poté
pøichází nevypravitelná radost. Proto�e jako ten, který se sna�í rozdìlat oheò, se musí nejdøíve nadýchat
kouøe a slzet, ale potom dosáhne toho, co chtìl. Tak i my v sobì máme nechat rozhoøet oheò pomocí slz
a námahy. Nebo� Písmo praví: Bùh ná� je oheò spalující.�

Ze sbírky Drevnij paterik vybral a z ru�tiny pøelo�il M. M.

APOFTEGMATA




