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Jak zvládnout zklamání
Panna Maria odhaluje budoucnost
Když mesiáš zemřel
Muž, který toužil vzplanout
Brána se otevřela, apokalypsa probíhá
(Rozhovor s Jiřím Maria Maškem)
TÉMA: Když zklame předpověď

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

V reakci na necitlivý a doposud stále neodůvodněný zásah policie v pražských
mešitách během pátečních modliteb 25. dubna 2014 se pražští muslimové
o týden později modlili na Letné blízko budovy ministerstva vnitra.
Foto: Zdeněk Vojtíšek.

Pražské společenství Buddhismu Diamantové cesty otevřelo vlastní gompu
– meditační centrum se zázemím – a po letech v podnájmu tak získalo vyhovující prostory. Centrum na snadno dostupném místě ve čtvrti Maniny bude
oﬁciálně a slavnostně otevřeno 19. června, ale funguje již od poloviny května.
Zdroj: BDC.

RECENZNÍ
ŘÍZENÍ
Dingir se jako religionistický časopis věnuje především
současné náboženské scéně. Kromě doprovodných textů
dokumentujících různé náboženské postoje a zpráv obsahuje
každé číslo odborné články (je na ně upozorněno dole
na stránce), které podléhají recenznímu řízení. Na každý
článek vypracovávají dva písemné posudky akademičtí
pracovníci, členové redakční rady nebo její spolupracovníci.
U těchto článků se posuzuje soulad s bibliograﬁckou normou,
jazyková úroveň textu, spolehlivost informací a vědecký
přínos při jejich interpretaci. Dingir je jediným českým
odborným časopisem, který se věnuje současné religiozitě.
Na první straně obálky je část sochy „Kain přichází
po zabití svého bratra Ábela“ francouzského
sochaře Henriho Vidala (1864-1918) z roku 1896.

44. laureátem Templetonovy ceny se stal Mons. Prof. Tomáš Halík,
římskokatolický kněz a profesor Univerzity Karlovy. Cenu, kterou před ním
obdrželi např. Matka Tereza, arcibiskup Desmond Tutu nebo XIV. dalajlama,
převzal 14. května 2014 v londýnském kostele svatého Martina v Polích.
Foto: http://www.redrobot.org.

NE VŽDY RACIONÁLNÍ,
SPÍŠE RACIONALIZUJÍCÍ
Zdeněk Vojtíšek
Slavnému americkému spisovateli vědeckofantastických románů Robertu
A. Henleinovi (1907-1988) se připisuje autorství myšlenky, že „člověk není
racionální zvíře, ale zvíře racionalizující“. Případy lidského chování, které snad tuto myšlenku potvrzují, jsou tradičně předmětem zájmu psychologů i veřejnosti.
Jedním z takových atraktivních případů je chování lidí, kteří očekávali
vyplnění nějaké předpovědi, obětovali jí vztahy, kariéru apod. a investovali
čas i prostředky, aby ji mohli zveřejňovat, někdy s ní doslova spojili celou
svou identitu, a nebyli pak schopni přiznat omyl, když tato předpověď zklamala. Zatímco obvyklá úvaha předpokládá, že racionální by bylo takovou
předpověď opustit, přestat důvěřovat tomu, kdo ji učinil, opustit organizaci,
která ji prosazovala, zachránit zbytky ﬁnancí apod., zkrátka přestat předpovědi věřit, zkušenost ukazuje, že nezanedbatelná část lidí se v takové situaci chová přesně opačně. Zklamání racionalizují, upnou se k další předpovědi, provádějí další investice, své jméno spojí s předpovědí ještě úžeji apod.
Teoretické vysvětlení zkušenosti s tímto lidským chováním se pokusil
poskytnout již v 50. letech minulého století americký psycholog Leon Festinger. Výzkum je od té doby mnohem dál (a zájemce je možné odkázat
k vynikající čítance zásadních studií, které vyznačují jeho směr1), ale Festingerova teorie kognitivní disonance stále znamená základ. Začíná u ní
i téma tohoto čísla Dingiru v pojednání Prokopa Remeše, lékaře s dlouhodobým zájmem o religionistiku; kromě objasnění této teorie autor připojuje i čtyři typy racionalizací, které jsou patrně nejčastějšími odpoveďmi lidské psychiky na rozpor (disonanci) mezi vědomím vlastních obětí apod.
a shledáním, že předpověď selhala. Vlastní typologii vysvětlení zklamaných
předpovědí představuje v dalším článku David V. Barrett, britský sociolog
náboženství, který se ovšem drží mimo akademické prostředí a věnuje se
psaní článků a knih; některá jeho díla jsou tak výborná, že se dočkala i překladů do jiných jazyků (včetně češtiny).
Po těchto dvou článcích, které vymezují problematiku, máme možnost
nahlédnout do tří společenství, která se s nesplněnými předpověďmi vyrovnávala, anebo dosud vyrovnává. Článek Vojtěcha Tutra nás uvádí do prostředí mariánských zjevení bohatých na předpovědi konkrétních dat druhého
Kristova příchodu. David Biernot zase ukazuje, jaké důsledky na společenství lubavičských chasidů měla smrt jejich cadika, pokládaného za mesiáše.
Došlo k ní právě před dvaceti lety. Ve společenství chasidů vedlo zklamání k polarizaci názorů, a dokonce nepřímo podnítilo (naštěstí pouze sporadický) výskyt násilí. Naproti tomu v malé a uzavřené skupině kolem úspěšného spisovatele (a méně úspěšného duchovního vůdce) Carlose Castanedy bylo násilí (v tomto případě sebedestruktivního) patrně více. Okolnosti
vzniku této vážné situace objasňuje článek Zuzany Marie Kostićové.
Takřka „v přímém přenosu“ měli čtenáři Dingiru dosud možnost sledovat
očekávání transformace světa, spojované s rokem 2012. Proto se po třech letech vracíme k rozhovoru s Jiřím Maria Maškem, abychom zjistili, zda se
svět skutečně transformoval, anebo zda se spíše transformovalo očekávání
jeho konce. A patrně nejvlivnější předpověď za posledních dvě stě let, která dala vznik společenství adventistů, svědků Jehovových a dalších, je alespoň připomenuta citáty na zadní straně obálky.

Poznámka
1 STONE, Jon R. (2000), Expecting Armageddon. Essential Readings in Failed Prophecy. New York,
London: Routledge.
Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th. D., (*1963) je vedoucím katedry religionistiky na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a šéfredaktorem časopisu Dingir.
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Ukrajinské pravoslaví pod tlakem Moskvy a nacionalistů

MOSKEVSKÝ
PATRIARCHA
MÁ PROBLÉM
Karel Spal
U nebeské brány prověřuje svatý Petr pana Jakuboviče: „Kde
jste se narodil?“ - „V Rakousku-Uhersku.“ – „Kde jste chodil
do školy?“ – „V Československu.“ – Kde jste se oženil?“ –
„V Maďarsku.“ – „Kde jste žil?“ – „V Sovětském svazu.“ – „Kde
jste zemřel?“ – „Na Ukrajině.“ – „Takové světoběžníky do nebe
nebereme!“ – „Ale, svatý Petře, já vám přísahám, že jsem
se z toho Mukačeva celý život nehnul!“ – Podobně jako pestrý
život pana Jakuboviče je pestrá i náboženská scéna Ukrajiny,
ve které hraje velkou roli i zmiňovaná národní identita.
Rozpad Sovětského svazu vedl ke vzniku
nezávislé Ukrajiny (24. 8. 1991) a pád „železné opony“ umožnil nově vyvíjet aktivitu nejrůznějším církvím a náboženským společnostem. V tomto článku se zaměříme na Ukrajinskou pravoslavnou církev moskevského patriarchátu (UPC MP)
a Ukrajinskou pravoslavnou církev kyjevského patriarchátu (UPC KP), které jsou reakcí na vznik nového státu, a pomineme další
početně významné církve byzantského ritu,
které navazují na násilně přerušenou činnost: Ukrajinskou autokefální pravoslavnou církev (UAPC) a Ukrajinskou řeckokatolickou církev.1
Ruská pravoslavná církev
Jedno z mála povolených vyznání v obdo-

bí socialistického Sovětského svazu bylo
pravoslaví začleněné do struktur moskevského patriarchátu.3 Ruská pravoslavná
církev (dále jen RPC) v Ukrajinské svazové republice měla statut exarchátu, jehož
nejvyšším představitelem – exarchou byl
v roce 1966 jmenován Filaret (Denysenko). Oslavy tisíciletého trvání křesťanství
na Rusi (1988) sovětský režim sice povolil, ale staly se zdrojem nesvárů mezi moskevským patriarchátem a ukrajinskou metropolí, která se cítila v rámci oslav pokřtění Kyjevské Rusi odstrčená.
Rostoucí národní vědomí na Ukrajině
vedlo k vzrůstající aktivitě církví odvolávajících se na násilně přerušenou tradici (řeckokatolická církev, ukrajinská autokefální
církev). Následně eskaloval problém týka-

jící se požadavku navrácení předválečných
církevních majetků, který povětšinou spravovala RPC. Spolu s narůstající členskou
základnou těchto církví docházelo, zejména
na západní Ukrajině, k rapidnímu poklesu
věřících hlásících se k moskevskému patriarchátu. RPC byla tímto vývojem v devadesátých letech zaskočena, neboť ohromná
část církve přestala komunikovat se svým
(nyní již bývalým) centrem – Moskvou.
Vnitřní analýzy RPC situaci popisovaly: „Agresivní uniaté (řeckokatolíci), kteří
za dolary a navíc za pomoci milice a ukrajinských nacionalistů zachvacují pravoslavné chrámy“.4 Sobor RPC v roce 1990 reagoval na probouzející se národní vědomí
a státnost Ukrajiny „položeniem o exarchatach (31. 1. 1990)“, ve kterém byla vytvořena „Ukrajinská pravoslavná církev na bázi
Ukrajinského exarchátu“.5
Ukrajinská pravoslavná církev
Kromě názvu „Ukrajinská pravoslavná
církev“ (UPC) se však mnoho nezměnilo
a nové zasedání ukrajinského synodu
v únoru 1990 potvrdilo těsné styky s Moskvou. O pět měsíců později (v červenci) požádal episkopát UPC moskevský patriarchát o naprostou samostatnost a nezávislost ve vlastní správě a již v říjnu téhož
roku sobor RPC odsouhlasil, aby se UPC
stala autonomní církví.
Titul exarcha a exarchát byly zrušeny
a nová metropole si sama řeší personální otázky na svém území, má právo vytvářet nové eparchie, nejvyšší orgán UPC
– synod – má na starosti i otázky ﬁnanční
a hospodářské. Metropolita kyjevský a vší
Ukrajiny je od té chvíle vybírán ukrajinským episkopátem a patriarcha mu pouze
v jeho funkci žehná, tj. jej ani neschvaluje. Metropolitou se stal bývalý exarcha Fi-

Počet oﬁciálně zaregistrovaných farností základních náboženských konfesí na Ukrajině (1991-2004) podle Mitrochina2
1991
1993
1998
1999
2000
2001
2002
2004
UPC MP
5 031
5 658
7 357
7 911
8 403
8 953
9 423
10 384
UPC KP
?
1 665
1 880
2 178
2 471
2 760
3 010
3 395
UAPC
952
?
1 060
1 022
988
1 013
1 052
1 156
Staroobřadci
?
?
48
51
53
55
61
Řeckokatolická církev
1 809
2 759
3 143
3 198
3 234
3 268
3 289
3 340
Římskokatolická církev
?
?
732
751
770
798
818
863
Evangelická církev baptistů
?
?
1 652
1 740
1 842
2 033
2 113
2 517
Evangelická církev křesťanů
?
?
854
874
975
1 066
1 131
1 424
Adventisté sedmého dne
?
?
604
657
711
794
857
965
Svědkové Jehovovi
?
?
281
300
312
371
488
918
Muslimové
?
?
225
258
289
351
386
467
Židé
?
?
88
96
119
194
221
240
Celkový počet farností
19 005
20 309
21 693
23 400
24 919
29 785

Tento článek prošel recenzním řízením.
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tropolitu Volodymyra (Sabodana) a Filareta (Denysenka) zbavil kněžství. Od 27. 5.
1992 do 26. 6. 1992 má tedy UPC dva metropolity (Filareta a Volodymyra).

Filaret, patriarcha Ukrajinské pravoslavné
církve.
Foto: A. Gudzenko.
Zdroj: http://kyivweekly.com.ua.

laret, který byl již v září 1990 jednohlasně
vybrán za hlavu UPC a 28. října 1990 byl
moskevským patriarchou Alexijem (RPC)
potvrzen do funkce.
Deklarace nezávislosti Ukrajiny (24.
srpna 1991) a vznik suverénního státu vedly UPC ke svolání soboru (1.-3. 11. 1991),
který na Moskvu vznáší oﬁciální požadavek
autokefalie.6 Moskevský patriarchát ukrajinské metropoli žádnou přímou odpověď
nedal, ale 1.-2. dubna na archijerejském soboru v Moskvě žádal rezignaci metropolity UPC Filareta.7 Ten však po návratu do
Kyjeva rezignaci odmítl jako vynucenou,
a tedy neplatnou. 27. května 1992 moskevský patriarcha zmocnil charkovského metropolitu Nikodyma svolat sobor UPC, který by oﬁciálně metropolitu Filareta odvolal
a nahradil jej vhodným nástupcem. Vzhledem k autonomnímu statutu UPC se sobor
dopustil (z pohledu Filaretových příznivců
i Filareta samotného) hned několika prohřešků proti církevnímu kanonickému právu:
– sobor UPC je svoláván metropolitou
kyjevským (tedy Filaretem), který mu
předsedá;
– stávající metropolita nesplnil žádný
z důvodů, pro které může být právoplatně odvolán;
– nový metropolita nebyl před svým
zvolením duchovním UPC;
– byla porušena autonomie církve (naprostá samostatnost a nezávislost ve
vlastní správě).
Promoskevský sobor (pro někoho tedy nekanonický) si zvolil 27. května 1992 za me-

Ukrajinská pravoslavná církev
moskevského patriarchátu (UPC MP)
UPC MP je nejpočetnější konfesí na Ukrajině, jakkoliv v některých regionech své pozice ztrácí. V UPC MP existují tři ideové
pozice, které se překrývají se třemi regiony:
Na jihovýchodě Ukrajiny, kde je nejnižší počet farností, je ruština hlavním jazykem a převážná část věřících i kléru se sama
deﬁnuje jako „část ruské církve“. Kriticky
i skepticky se staví k ideji ukrajinského národa i ukrajinské církvi jako takové (jakkoliv v podřízenosti moskevskému patriarchátu).
V centrální části Ukrajiny a na jejím severovýchodě, kde se vedle sebe mluví rusky
i ukrajinsky a státnost Ukrajiny je přijímána s hrdostí, je většina kléru i věřících spokojena se současným statusem autonomní
UPC MP. Jejich naděje na sjednocení ukrajinských pravoslavných církví pod moskevský patriarchát však poškozuje ruská zahraniční politika vůči Ukrajině.
Západní Ukrajina (zejména Halič a Volyň) jsou oblasti, kde je UPC MP v menšině
a její biskupové jsou zastánci získání autokefality od Moskvy, čímž se snaží předejít postupné ztrátě pozic na celé Ukrajině.
Metropolita Volodymyr (Sabodan) se
na počátku svého působení (27. 5. 1992)
v UPC MP musel potýkat s ukrajinskými národnostně orientovanými církvemi
(UAPC a Řeckokatolická církev) a především s tlakem ze strany nově vzniklé UPC
KP. V prezidentských volbách v roce 1994
se metropolita Volodymyr a UPC MP angažovali na podporu kandidatury Leonida Kučmy, později Vladimira Janukoviče.
Krom orientace na Rusko mu byla zřejmá
i důležitost dobrých vztahů se zavedenými ﬁnančními kruhy (sídlícími převážně na
východní Ukrajině). Po tzv. „oranžové revoluci“ v roce 2004 se společně se svěcením nových biskupů začíná měnit orientace UPC MP z proruské na proukrajinskou.8
24. 2. 2014 se z důvodů zdravotní nezpůsobilosti metropolity Volodymyra stává novým metropolitou Onufrij (Berezovskij). Ale i ten z dřívějších pevných promoskevských pozic slevil a opakovaně
s několika dalšími představiteli UPC MP
požadovali po ruském prezidentovi i moskevském patriarchovi zastavení vojenské
okupace Ukrajiny.9

Ukrajinská pravoslavná církev
kyjevského patriarchátu (UPC KP)
Promoskevský charkovský sobor UPC
v roce 1992 odstavil (pro část věřících
a kléru) metropolitu Filareta (Denysenka)
z funkce a zvolil si metropolitu Volodymyra
(Sabodana). Filaret toto rozhodnutí odmítnul (viz výše) a svolal celoukrajinský pravoslavný sobor na 25. června 1992 do Kyjeva, kterého se ale účastnila pouze ta část
kléru, která považovala charkovský sobor
za nekanonický.10
Na tomto soboru došlo ke sjednocení
části UPC vedené Filaretem a Ukrajinské
autokefální pravoslavné církve (UAPC)11
zastoupené Antonijem. Patriarchou nově
ustanovené církve Ukrajinské pravoslavné
církve kyjevského patriarchátu (UPC KP)
se v nepřítomnosti stává patriarcha UAPC
Mstyslav (Skrypnik).12
UPC KP se stala do budoucna právoplatným nástupcem obou sjednocených
církví (spolu se všemi závazky a uzavřenými smlouvami), s právem používat obě
bankovní konta i majetek movitý a nemovitý (sloučivší se církve tedy zanikají).13 Jsou
vytvořeny i vyšší církevní orgány – Svatý
Synod a Vyšší církevní rada UPC KP. Sobor
rozhodl o neplatnosti kanonického podřízení ukrajinské metropole moskevského patriarchátu v roce 1686 i o neplatnosti zbavení kněžského stavu Filareta. Ten se naopak stává zástupcem patriarchy Mstyslava.
O politickém rozměru soboru svědčí
mimo jiné přímý přenos sjednocovacího
aktu a tehdy provedené první bohoslužbě
nově vzniklé církve ukrajinskou státní televizí i dopisy rozeslané všem významným

Metropolita Onufrij, hlava Ukrajinské
pravoslavné církve moskevského patriarchátu.
Zdroj: http://molysik.livejournal.com.
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politickým činitelům Ukrajiny.14 Krom
Spojení trůnu s oltářem, za kteoznámení vzniku nové církve se týkaré jsou RPC i Vladimír Putin velmi
ly požadavku majetkových výhod, a to
často kritizováni,19 nyní ohrožuje savčetně staveb představujících symboly
motnou RPC. Vojenská anexe Krymukrajinského pravoslaví: Kyjevo-peského poloostrova Ruskem radikačerské lávry a chrámu sv. Soﬁe.
lizuje postavení církví na Ukrajině.
V roce 1993 zemřel patriarcha
Kritika imperiálních ambicí Ruska
Mstyslav a na následujícím soboru
ze strany církví dopadá jak na VladiUPC KP (říjen 1993) byl zvolen patmíra Putina, tak na moskevského pariarchou Volodymyr (Romanjuk), člen
triarchu Kyrila. Naopak prokazování
helsinského výboru a dlouholetý polipřílišné loajality moskevskému patritický vězeň (ve vězení strávil téměř 20
archátu zvyšuje riziko odklonu věřílet). Protikandidáty mu byli oba protacích UPC MP k církvím byzantského
gonisté sjednocení Andrij (bývalý hiritu se silnějším nacionalistickým náerarcha UAPC) a Filaret (bývalý hiedechem – UPC KP, UAPC či Řeckorarcha UPC).
katolické církvi. Je také možné, že ke
14. července 1995 zemřel patrispolečnému požadavku autokefality
archa Volodymyr (Romanjuk) a jeho
UPC dospěje pracovní komise pro dianásledovníkem byl na říjnovém solog mezi UPC MP, UPC KP, UAPC.20
boru 1995 jednomyslně zvolen Fila- Sjednocení Ruské pravoslavné církve a Ruské Není potom divu, že se moskevský papravoslavné církve v zahraničí (2007)
ret (Denysenko).
triarcha Kyril, spolutvůrce státní konFoto: S. Vlasov, V. Chodakov.
Pohřeb patriarchy Volodymyra (Rozervativní ideologie, vyhnul slavnostZdroj: http://www.ikonapress.info.
manjuka) se stal jakýmsi předělem
nímu aktu schválení připojení Krymu
v činnosti UPC KP. Pohřeb se měl odehrát chu za to, že nedokázal zastavit Putina ve k Rusku. Vždyť UPC MP tvoří 43% Ruské
na Bajkovském hřbitově, ale na nátlak na- vyslání vojsk na Krym.
pravoslavné církve.
UPC KP je nyní třetí nejpočetnější církcionálně orientovaných politiků bylo v den

pohřbu rozhodnuto o pochování patriar- ví v zemi, její vliv je značný především Poznámky
1 Text se opírá o diplomovou práci obhájenou v roce 2006.
chy v chrámu sv. Soﬁe. V širším kontextu v národnostně uvědomělejších oblastech
Spal K., České cesty Integrace. Církve byzantského obby si UPC KP „přivlastnila“ jednu z nej- západní a centrální Ukrajiny. Církev má
řadu v ČR a integrace ukrajinských migrantů (diplomová práce), FF UPa, 2006.
významnějších kulturních památek Ukra- zázemí v podobě klášterů, seminářů, du2 Mitrochin N., Russkaja pravoslavnaja cerkov. Sovrejiny, zapsanou v seznamu UNESCO, a tím chovních škol a počet jejích duchovních
mennoe sostojanie i aktualnyje problemy, Novoje literaturnoje obozrenie, Moskva 2004, s. 485.
i věřících se zdá být stabilizován.
i značně zvýšila svůj kredit.
3 Legálnost existence tohoto vyznání však neznamenala,
Někteří účastníci pohřbu se během dne
že státní moc nezasahovala do církevních záležitostí,
a že církev nebyla podrobena státní kontrole (Rada
snažili získat povolení k tomuto nestan- Ruská pravoslavná církev (podruhé)
pro církevní záležitosti byla zřízena J. V. Stalinem
dardnímu kroku, ale pohřební průvod na Jaká je tedy nyní situace RPC, která se tak
v roce 1943).
oﬁciální stanovisko nečekal. Před chrámem ráda označuje za tzv. třetí Řím a svou auto4 Mitrochin N. „Russkaja Pravoslavnaja Cerkov na Zapadnoj Ukraině“. Otištěno v: Dia-logos: Religija i obščestvo.
došlo k ozbrojenému střetu s policií. Vý- ritu v pravoslavném světě odvozuje od nejSmirnov M. (ed. ), DuchovnajaBiblioteka, Moskva 2001,
17
jimečná brutalita policejního zásahu a an- vyššího počtu věřících? V roce 1989 svou
s. 276.
5 Sebepředstavení UPC MP: http://www. orthodox. org.
gažovanost nejvyšších politických kruhů činnost na západě Ukrajiny obnovily Řecua/index. php, download 14. 4. 2014.
(prezidenti Kučma i Kravčuk, poslanci Ja- kokatolická církev a Ukrajinská autokefální
6 Autokefální církev nepodléhá žádné vnější autoritě, je
organizačně a právně nezávislá. F. Polášek popisuje círvorinský, Čornovil) v tomto střetu upřela pravoslavná církev (1990), jejichž činnost
kevně organizační princip: „Církevně organizační prinpozornost i na působení UPC KP, která se byla do té doby zakázána, a RPC ztratila
cip se uplatňuje pro jednotlivý „národ“ – etnos. V půtak ocitla na pomyslném vrcholu populari- svou kontrolu nad Haličí. V roce 2007 dovodním významu se tímto výrazem charakterizovaly jednotlivé kulturní oblasti, vyznačující se specifickou trašlo ke sjednocení RPC a Ruské pravoslavné
ty.15
dicí a disciplinárními a liturgickými zvyklostmi. PozděV roce 2012 UPC KP vyzvala společně církve v zahraničí (RPCZ), čímž RPC zísji, s rozvojem národní identity v moderním slova smys18
16
lu, se tento princip na Blízkém východě aplikoval, zvlášs dalšími církvemi ukrajinského preziden- kala eparchiální strukturu po celém světě.
tě v minulých staletích, a vlastně až do dnešní doby, na
ta V. Janukoviče, aby odsoudil zákon, ktejednotlivé národy, které své nejvyšší představené – patriarchy – i po politické stránce pokládají za reprezentanty
rý ve značné části země fakticky povyšoval
svého etnika, za etnarchy. “ (Polášek F. , Východní křesruštinu na úroveň druhého úředního jazyka
Patriarch Kirill of Moscow in Troubles
ťanské církve, Matice cyrilometodějská, Olomouc 2002,
This article focuses on the largest ortodox churches in
u soudů, ve školách a v dalších státních ins. 25-26). Ukrajinské snahy o autokefalitu pravoslavné
Ukraine: the Ukrainian Orthodox Church – Moscow Pacírkve můžeme vnímat i jako snahy o uznání ukrajinskéstitucích. V roce 2013 se metropolita UPC
triarchate, the Ukrainian Orthodox Church – Kyiv Patriho národa.
archate, and marginally also the Ukrainian Autocephalous
KP Filaret v USA vyjádřil proti celní unii
7 Podle Perunové nebyl oﬁciálním důvodem pro rezignaOrthodox Church. The author traces the circumstances of
ci Filareta jeho požadavek autokefality UPC, ale obas Ruskem, v lednu 2014 odmítl řád, kterým
their creation or return to public service in Ukraine and
vy, že jeho údajná spolupráce s KGB vrhne špatný stín
jej chtěl vyznamenat ukrajinský prezident.
examines the interrelations between religion and ethnicity.
na celou pravoslavnou církev podřízenou Moskvě. Viz:
Perunová K., Církev a ukrajinský stát v 90. letech (diV „jeho“ kyjevském Michajlovském chráplomová práce), FSV UK, 2000, s. 19.
Mgr. Karel Spal (*1970), vystudoval religionistiku na
mu se demonstranti z Majdanu po prvním
8 Mitrochin N., „Absence církve“ (19. 3. 2014), http://
Filozoﬁcké fakultě Univerzity Pardubice, přednáší o sourozehnání protestů ukrývali a následně zde
grani. ru/opinion/mitrokhin/m. 226918. html, download
časné religiozitě na vyšší odborné škole Jabok. Zajímá se
12. 4. 2014.
fungovala i provizorní nemocnice. Filaret
především o následující témata: evropský katolicismus,
9 Tamtéž.
církve byzantského ritu a česká muslimská komunita.
také ostře kritizoval moskevského patriar10 Bez vědomí nejvyšších hlav obou sjednocených církví
Tento článek prošel recenzním řízením.
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UPC (moskevský patriarcha Alexij) a UAPC (Mstyslav)
a za účasti menšiny jejich duchovenstva.
Ukrajinská autokefální pravoslavná církev (UAPC) navazuje na tradice církevní samostatnosti mezi dvěma
světovými válkami a během druhé světové války. V roce
1945 byla existence takové církve zakázána a část duchovních odešla do exilu, zbytek přijal jurisdikci ruské
pravoslavné církve, eventuelně na duchovní službu rezignoval. Na rozdíl od řeckokatolické církve si UAPC
nevytvořila na Ukrajině ilegální struktury, ale nadále působila v exilu. Její rozšíření v devadesátých letech nepostrádalo velkou dynamiku.
V únoru 1989 byl v Kyjevě vytvořen „Výbor pro obrození UAPC“, registraci však sovětské úřady ještě zamítly. Přibližně v té době lvovští duchovní RPC požádali moskevského patriarchu o autokefalii pro ukrajinský exarchát. Jelikož se jim nedostalo odpovědi, tak
19. srpna 1989 na bohoslužbě, kterou sloužil Volodymir Jarema (duchovní kostela sv. Petra a Pavla ve Lvově), ohlásili vznik první náboženské obce právě obnovené UAPC. Výhrady vůči podřízení Moskvě byly interpretovány, ostatně tak jako v minulosti, v souvislosti s kyjevským primátem (mezi východními Slovany)
v přijetí křtu, „nekanoničností“ událostí roku 1686, kdy
byl Kyjev podřízen moskevskému patriarchátu a v neposlední řadě i vytýkání kolaborace ruského pravoslaví
se socialistickým režimem, včetně propagace komunismu ve světě.
Na podzim roku 1990 byla UAPC zaregistrována
i jako právnický subjekt. „Patriarchou kyjevským a celé
Ukrajiny“ byl v červnu 1990 na prvním celoukrajinském
soboru obnovené UAPC v nepřítomnosti zvolen nejvyšší představitel ukrajinského pravoslaví v severní Americe třiadevadesátiletý Mstyslav (Skrypnyk).
Mstyslav byl za „sovětských časů“ patriarchou Ukrajinské autokefální pravoslavné církve v USA a Kanadě, „patriarchou kyjevským a celé Ukrajiny“ se stává
v červnu 1990 na prvním celoukrajinském soboru obnovené UAPC.
Část duchovních bývalé UAPC, která považovala sjednocení UAPC a UPC za nekanonické, se rozhodla zvolit si také svého patriarchu (tj. patriarchu UAPC), a tím
církev obnovit. Na počátku září 1993 se tedy konal sobor
UAPC a jejím patriarchou se stal již zmiňovaný Dymytrij (Volodymyr Jarema). Patriarcha Dymytrij v následujících dvou letech vyvinul velké úsilí ve věci obnovení
právního postavení UAPC. Ani jemu se však nevyhnuly personální problémy v církvi a na arcibiskupském soboru v roce 1996 došlo k dalšímu rozkolu. V roce 2000
patriarcha Dymytrij umírá a UAPC se v duchovních věcech obrací na Konstantyna, metropolitu UAPC v diaspoře.
Vývoj z let 1992-1995 vedl k rapidnímu úbytku farností UAPC. UAPC má největší počet farností v západních
oblastech Ukrajiny (lvovská, tarnopolská, ivano – frankivská oblast). V současné době je stav farností UAPC
stabilizovaný a pohybuje se okolo jednoho tisíce.
Perunová K., Církev ..., s. 27.
Tamtéž, s. 34-37.
K apelu se nepřipojila jen UPC MP. Viz zpráva ČTK,
„Ukrajinské církve: NE zrovnoprávnění ruštiny! Pro
jsou jen pravoslavní. “ (6. 7. 2012). Dostupné z http://
www.tyden.cz/rubriky/zahranici/rusko-a-okoli/ukrajinske-cirkve-ne-zrovnopravneni-rustiny-pro-jsou-jen-pravoslavni_239543.html#.U3OncPl_tS6, download
14. 4. 2014.
Wikipedie uvádí až 100 miliónů věřících. Viz http://
cs.wikipedia.org/wiki/Rusk%C3%A1_pravoslavn%C
3%A1_c%C3%ADrkev, download 14. 4. 2014.
Spal K. , Sjednocení pravoslavných církví, Dingir, 2007,
roč. 10, č. 2, 2007, s. 66; Spal K. , Ruská pravoslavná církev v zahraničí, Dingir, 2006, roč. 9 , č. 4, 2006,
s. 114-117.
Z velkého množství odkazů např. http://www. christnet. cz/magazin/zprava. asp?zprava=1456; http://merhaut. blog. idnes. cz/c/284292/Putin-je-pro-pravoslavne-vetsi-hrozbou-nez-Pussy-Riot. html; http://czech.
ruvr. ru/2013_07_25/Putin-se-setkal-s-pravoslavnymi-duchovnimi-vudci, download 14. 4. 2014.
Tato komise byla ustanovena 24. 2. 2014, jak uvádí Tisková služba UPC MP. Viz http://news. church.
ua/2014/03/26/vidbulosya-roboche-zasidannya-komisiji-upc-dlya-dialogu-z-upc-kp-i-uapc, download
15. 4. 2014.
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Jak rozumět indickým asketickým tradicím?

ASKEZE JAKO
CESTAKE ŠTĚSTÍ
Dunkin Jalki, přeložil Pavel Horák
Tato esej si klade za cíl tři věci: nejprve seznámit čtenáře s dosavadními výzkumy zabývajícími se indickou kulturou a zejména asketickými tradicemi (výzkumy za posledních 200 let
vykreslují indickou kulturu negativně). Poté článek stručně vysvětlí vývoj negativních pohledů na indické tradice a poukáže
na problémy, které způsobují. A konečně představí diskusi
o alternativních způsobech náhledu na indické tradice.
Podle některých významných sanskrtských
slovníků1 má slovo asketismus v sanskrtu
přinejmenším tři různé ekvivalenty: vairagya, sanyasa a tapasya. Podle těchto slovníků tato tři slova odkazují na více různých
jevů: odpor, averze, nelibost, osvobození od světských tužeb, lhostejnost ke světským cílům a k životu, rezignaci, zřeknutí
se, sebezapření, povolání askety, vyhýbání se jídlu, vzdání se těla, náhlá smrt, kompletní vyčerpání, zbožné odříkání, pokání,
sebepoškozování, náročná meditace, utrpení, zřeknutí se rituálů, odstup atd. Očekávali bychom, že sociálněvědní výzkum indických asketických tradic nejen postihne
všechna tato témata, ale zároveň je představí jako součást jedné tradice, a nikoli jako sbírku vzájemně nesouvisejících či protichůdných praktik a sporných otázek.
Letmý pohled na práce z 20. století zabývající se indickým asketismem nás však zklame, pokud přímo
nefrustruje. Když dnes mluvíme o indických asketických tradicích, mluvíme většinou o dvou věcech: za prvé
o takzvaném kastovním systému hinduismu a odporu vůči němu a za druhé o jakýchsi podivně vypadajících polonahých žebrácích provozujících nechutné rituály. S. N. Bálagangádhara2
ve svém čtyřicetiletém výzkumu indické kultury a hinduismu přišel s několika otázkami ohledně tohoto způsobu
porozumění indickým tradicím a kultuře. Tato krátká esej je úvodem do indických asketických tradic prismatem
Bálagangádharova výzkumu.

Jak rozumíme
indickým asketickým tradicím dnes
Převládající směr chápání indických tradic
dnes ony tradice ukazuje buď jako ty, které
podporovaly kastovní systém, nebo jako ty,
které proti němu bojovaly. Zatímco bráhmanské tradice – jako vaišnavismus – jsou
považovány za prokastovní systém, buddhismus a bhaktické tradice jsou vykresleny jako protikastovní.
Tento přístup k indickým tradicím vznikl během britské koloniální vlády. Během
této doby se krystalizovaly a tvarovaly západní pohledy na indickou kulturu. Tyto
pohledy následně formovaly i způsob, jak
společenské vědy uchopují a popisují In-

Indický sadhu (asketa).
Zdroj: http://indiatravelz.com.
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dii. Dokonce až dodnes pouOptikou společenských
kazují společenskovědní právěd, které jsou formovány koce na tři fáze vývoje náboloniálním přístupem, pak Indoženství v Indii: védské obvé vypadají jako banda idiotů
dobí, nadvládu bráhmanismu
a indické tradice jako sbírka
a hinduismus. (Pokud je vám
iracionálních a hloupých pověr.
zatěžko uvěřit tomuto tvrzení, podívejte se na informaK alternativnímu porozumění
ce o hinduismu na populárindickému asketismu
ních internetových stránkách
Alternativní pohled na asketicjako je Wikipedie, v různých
ké tradice musí tedy, kromě jiencyklopediích hinduismu
ného, docílit toho, že z oněch
a samozřejmě i ve většině potradic neudělá snůšku bláhopulárních knih o hinduismu.)
vých pověr prostoduchých lidí.
Jak už názvy napovídají, védKultura, která přežila více než
ské období bylo neposkvrně3500 let, jakou je Indie, nemůnou, čistou částí indické miže být tak hloupá a nemorální,
nulosti. V další fázi, za vlájakou se zdá ve světle současdy bráhmanských kněží, zaných společenských věd. Kročala degenerace náboženství
mě tohoto principu shovívaa kultury. Bráhmanští kněží
vosti musí alternativní pohled
zavedli ve společnosti „kasna asketismus přijít také s výtovní strukturu“. Nynější forkladem, který sjednotí různá
ma mainstreamového „hina zdánlivě ne zcela souvisejíduismu“ se vyvinula soucí témata spjatá se třemi výše
časně s úpadkem buddhisuvedenými sanskrtskými slovy
mu coby další degenerace
- tapasya, vairagya, a sanyasa.
bráhmanismu. Hinduismus
Níže předkládám nástin jednoSvátek jóginů: malba z počátku 17. století.
je tedy kastovním systémem.
ho takového alternativního poZdroj: http://www.nybooks.com.
Je základem a ospravedlněhledu, jehož autorem je S. N.
ním „kastovního systému“.
a moderní vědou opuštěný, podívejte se Bálagangádhara. K pochopení toho, co se
Indické asketické tradice jsme se na- nyní na druhý příklad od Patricka Olivella, snaží říci, je zapotřebí jediné podmínky:
učili chápat skrze tento rámec. Výsledně velmi známého badatele z konce 20. stole- je potřeba vmyslet se do jeho uvažování.
jsou tedy nejvíce chápány jako protest pro- tí, který se zabýval indickými asketickými
V pojetí „židokřesťanské morálky, která
ti bráhmanské ortodoxii, který se postupně tradicemi několik desetiletí: „Potřeba muž- dominuje západní kultuře,“ nebo „humanisstal výzvou k transformaci hinduismu.3 Po- ských potomků k zajištění blaženosti6 by- tické psychologie“ nemůže člověk „nikdy
dívejme se například, jak o tradicích šra- tosti po smrti pomocí rituálních obětin zů- dosáhnout ,pravého‘ blaha na zemi honbou
manů referuje článek na Wikipedii: „Šra- stala významným prvkem bráhmanské ideo- za štěstím nebo snahou o uspokojení toumana odkazuje k […] asketickým tradicím logie smrti.“7 Z toho vyvozuje, že zapuze- hy po materiálních věcech.“ Aby byl čloz poloviny prvního tisíciletí př. n. l. [Šra- nec (zapuzený syn) byl chápán jako ohro- věk „skutečně šťastný“, musí uspokojit své
mané…] konkurovali v náboženské soutě- žení bráhmanského světa.8 Vzbuzuje tak „spirituální potřeby a žít střízlivým, asketicži bráhmanským kněžím. […] Jedna z věr dojem, že toto přesvědčení způsobuje mezi kým způsobem tak, že omezí své tužby po
a ﬁlosoﬁckých konceptů šramanů bylo od- bráhmany a askety neshody, je však nutno materiálních cílech“.9 Přidejme k tomuto
mítání kastovního systému“.4 Hlavním pro- říci, že toto vysvětlení je velmi slabé a ne- příkladu způsob, jakým křesťanství mluví
blémem tohoto překonaného koloniálního přesvědčivé. Zkuste se zeptat sami sebe, o asketismu. Předmětem asketismu je „podpřístupu je, že jde o přístup nevědecký. Ten- čeho je snazší dosáhnout. Vzdát se víry, že řízení nízkých choutek diktátu pravého roto rámec se pak dopouští zásadních chyb k dosažení posmrtné blaženosti je nutno mít zumu a zákona božího, spolu s neustálou
v chápání asketismu a připisuje mu podiv- syna, nebo podstoupit dlouhý zápas s celou a nezbytnou kultivací ctností, které v čloná až dětinská přesvědčení.
komunitou a tradicí asketů? Pokud bráh- věku zasel sám Stvořitel“.10
Pro ilustraci uvedu dva příklady. Fran- mani zvolili těžší a delší cestu, museli být
„‚Západní‘ deﬁnice tužeb transformuçois Bernier, francouzský cestovatel ze 17. buď hloupí, nebo sadističtí. Co ovšem vy- je štěstí […] v touhu; lidské bytosti touží
století, popisuje indické askety (které ev- znívá ještě komičtěji, je Olivellovo tvrzení, být šťastny. To vede k představě, že lidské
ropští autoři nazývají jóginy) takto: „Žádná že bráhmani vyřešili tento rozpor zástěrkou bytosti jsou šťastné, pokud jsou naplněny
z hrůz krajin pekelných nemůže být shledá- učení, že člověk by měl počkat na stáří, aby jejich tužby. Bohužel se tedy – jak uvidína odpornější než jógini s jejich odhalenou se mohl vzdát světa. Tím se bráhmani, zdá me dále – předmětem touhy stalo štěstí sazčernalou kůží, dlouhými vlasy, hůlkovitý- se, ujistili, že jim asketismus nebude pře- motné. Jakmile začaly lidské bytosti toumi pažemi, dlouhými zkroucenými nehty kážet ve struktuře společnosti, kterou chtěli žit po štěstí stejně, jako touží po čemkoli
a v nehybné poloze...“5 Pokud jste připraveni mít.
jiném, můžeme v souvislosti se štěstím začít klást řadu otázek. Co je předmětem štěsvyhodnotit tento pohled jako starý, koloniální
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tí? Je možné nějakým způsobem speciﬁkovat jeho vlastnosti? Je to duševní pocit, přístup k životu, množství statků, kvalita života...? Jakmile vyvstávají takovéto otázky,
náš úkol je ještě komplikovanější. Štěstí se
stalo jen další věcí na seznamu tužeb, které
chceme uspokojit, a přesto je také něčím,
co vyplývá z uspokojení našich ostatních
tužeb.“11
Indické tradice nám o tomto tématu mohou říci něco úplně jiného. Abychom tomu
porozuměli, musíme začít předpokladem,
že většina lidských bytostí nehledě na místo a čas hledá cestu k tomu být šťastny. Jak
poznamenává Bálagangádhara, indická kultura zastává názor, že „každá lidská bytost
má potenciál být šťastná“. Namísto zabřednutí do takových otázek stran štěstí, touhy,
atd., jaké jsme uvedli výše, indická kultura tento problém přenáší do praktické roviny. „Pokud všechny lidské bytosti mohou
být šťastny, má toto tvrzení několik praktických důsledků:
Být šťastný nevyžaduje žádné zvláštní podmínky. Člověk může být muž, žena,
dítě; může být bohatý či chudý; může být
inteligentní nebo hloupý; mladý či starý...
nic z toho nehraje roli.
Druhá implikace je odpovědí na otázku: Kdy se může někdo stát šťastným? Odpověď je zřejmá: kdykoli, kdekoli, jakkoli.
Třetí implikací je, že pokud může být
šťastná každá lidská bytost, pak nenastává
konﬂikt mezi štěstím jedné bytosti a štěstím jiné bytosti.
Čtvrtá implikace je dokonce ještě zajímavější: protože každý z nás má ve světě jiné povolání a jiný způsob uvažování,
žádné povolání a žádný způsob uvažování nám nemohou zabránit být šťastnými...
Každá cesta a směr, kterým se v životě vydáme, může vést k cíli. Je neomezeně
mnoho cest ke štěstí.
Co znamená, když řekneme, že je neomezeně mnoho cest k tomu být šťastný?
Překvapivé je, že můžeme z dosažení štěstí udělat svůj životní cíl a najít jej ve svém
životě, a stejně tak se můžeme honit za materiálními věcmi a najít štěstí (omezuji se
tu pouze na tyto dva protiklady, abych ilustroval ten kontrast). Štěstí může být tedy
dosaženo buď přímo, nebo nepřímo. Tudíž
nejenže lidé mohou dosáhnout štěstí, ale
dokonce neexistuje ani žádné ‚pravé‘ nebo
‚falešné‘ štěstí. Jediná věc, kterou všichni
hledáme, je být šťastní.“12
•
Viděno z této perspektivy, asketické tradice jsou – stejně jako jiné indické tradi-
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ce – jednou z cest k dosažení onoho věčného štěstí, nebo – Aristotelovým slovem
– eudaimonie. Všechny ony věci, které vidíme praktikovat indické askety, a které se
na první pohled zdají být divné či nechutné, jsou v tomto smyslu jejich cestou dosažení štěstí. Řečeno Bálagangádharovýmy slovy: „Tradice jsou jako cesty... je nesčíslně mnoho cest a popisy oněch cest se
mohou navzájem ovlivňovat a přesouvat se
mezi sebou... Ale všechny mají jen jedinou
funkci: dosáhnout té destinace... Vhledy do
těchto tradic nejsou ‚doktrínami‘, nebo dokonce přímočarými (ač částečnými) popisy světa. Jsou pouze ‚popisy cest‘, relativizovanými jak vzhledem k cestě samé, tak
k jednotlivci na ní.“13 Z toho vyplývá, že
můžeme kritizovat cestu někoho jiného pro
její výstřednost nebo její neotesanou povahu. Co však udělat nemůžeme, je uvažovat
o dané cestě jako o falešné nebo nemorální. A v tomto světle musí být nahlíženy
i spory mezi jednotlivými indickými tradicemi. Pochopení asketických tradic nám
proto také ukáže, jak mohou všechna ta rozdílná témata – od meditace až k zavržení rituálů – být součástí jedné tradice.
Před společenskými vědami dnes leží
dvě výzvy:
1) přestat ve jménu společenských věd
roznášet stovky let staré koloniální stereotypy popisu indické kultury, aby vypadala
jako nemorální a nevyzrálá, a
2) umožnit bohatší pochopení různých
cest dosažení eudaimonie, které indická
kultura neustále objevuje a zušlechťuje už
přes 3500 let.

4 “Sramana”, [online]. Wikipedia.org. [cit. 2014-0208]. Dostupné z URL: https://en.wikipedia.org/wiki/
Sramana.
5 François Bernier, Travels in the Mogul Empire, Vol. 2,
London: William Pickering, 1826. s. 22.
6 Angl. „happiness“ – štěstí, spokojenost, blaženost. Dosažení pravé a věčné blaženosti (v uvedeném smyslu)
v životě je jedno z velkých témat indického myšlení. –
Pozn. překladatel.
7 Patrick Olivelle, The Samnyasa Upanisads: Hindu Scriptures on Asceticism and Renunciation, Oxford: Oxford
University Press, 1992. s. 72.
8 Z podobných důvodů mluví Louis Dumont o tom, že
vyvrženec (rozuměj zapuzený syn) je proti kastovnímu
systému. Viz jeho práce „World Renunciation in Indian
Religions“, Contributions to Indian Sociology 4, 1960,
s. 33-62.
9 S. N. Balagangadhara, „Spirituality in Management
Theories: A Perspective from India”, s. 49, in: Spirituality and Business, Sharda S. Nandram and Margot Esther Borden (eds.), s. 45-59. Berlin Heidelberg: Springer, 2010.
10 Thomas Campbell, “Asceticism“...
11 S. N. Balagangadhara, “Spirituality”... s. 48.
12 Jak Bálagangádhara poznamenává, otevírá se tím několik otázek: „Pokud je to tak snadné a očividné, proč je
většina lidstva nešťastná?“ Tato a podobné otázky nás
zde ovšem nezajímají. Pro více informací o této problematice viz Balagangadharova esej „Spirituality in Management Theories”... s. 50.
13 “How to Speak for the Indian Traditions: An Agenda for
the Future”, Journal of the American Academy of Religion vol. 73, no. 4, s. 1010-1011.
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Poznámky
1 Viz Sanskrit dictionary.de [online]. Sanskrit
dictionary.de. [cit. 2014-02-08]. Dostupné
z URL: http://spokensanskrit.de a Sanskrit
Lexikon [online].Cologne Digital Sanskrit
Dictionaries. [cit. 2014-02-08]. Dostupné
z URL: http://www.sanskrit-lexicon.uni-koeln.de.
2 Dvě z jeho důležitých prací jsou “The Heathen
in His Blindness…”: Asia, the West and the Dynamic of the Religion. Leiden: E. J. Brill, 1994,
a Reconceptualizing India Studies. New Delhi: Oxford University Press, 2012. Pro diskusi nad jeho výzkumem odkazuji na: “The Heathen in His Blindness”, [online]. The Heathen
In His Blindness. [cit. 2014-02-08]. Dostupné
z URL: http://grou ps.yahoo.com/neo/groups/TheHeathenInHisBlindness.
3 Slovo „asketismus“ bylo v koloniální literatuře
často užíváno v hanlivém slova smyslu k označení „náboženských“ praktik „orientálních fanatiků“. Srov. Thomas Campbell, “Asceticism.”
[online]. The Catholic Encyclopedia. Vol. 1. New
York: Robert Appleton Company, 1907. [cit. 201402-08]. Dostupné z URL: <http://www.newadvent.
org/cathen/01767c.htm>. Katolická encyklopedie
se domnívá, že dané slovo v tomto smyslu používáme nadále.

Indický sadhu (asketa).
Foto: Donatella Lorch.
Zdroj: http://tangledjourneys.com.
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z a h r a n i č í
Scientologická cirkev témou prezidentskej kampane

CUI BONO?
Lucia Grešková

bia, strach z nepoznaného a cudzieho, sa
ukázala výrazným mobilizačným prvkom.
Kým ťah I. Gašparoviča bol úspešný, pri R. Ficovi sa ukázal ako zlá voľba.
Predsa len „hrozba maďarskej agresie“ má
na Slovensku svoju históriu a je pre voliča
ľahšie uchopiteľná ako ohrozenie nejakej
neznámej sekty. Navyše otázka náboženstva je na Slovensku vnímaná veľmi osobne
a citlivejšie. A nezvládnuté zaobchádzanie s ním môže viesť k neželaným výsledkom, najmä v kontexte predchádzajúcich
Ficových vyjadrení o jeho kresťanskej výchove a zároveň jeho ateizmu na prihláške
do KSČ. Navyše bublina, že scientológia
predstavuje bezpečnostné riziko, vyprchala aj pre samotného Fica, pretože nominant
jeho strany SMER Martin Wiedermann sa
hlási k scientológii a zároveň vedie Centrálny depozitár cenných papierov. Depozitár narába s neverejnými informáciami
o štátnych a súkromných ﬁrmách i osobách,
práve s informáciami, v ktorých videl Fico
v prípade Kisku veľké nebezpečenstvo zneužitia. Premiér sa k téme nevyjadril a zdá
sa, že aj ostatní poslanci Smeru po voľbách
bezpečnostné riziká vnímajú inak.
(2) Druhým zaujímavým momentom
bolo Kiskove vyrovnanie sa s celou kauzou. Tu sa ukázala jeho politická neskúsenosť a naivita. Bol absolútne nepripravený čeliť tomuto tlaku a antikampani
a robil jednu chybu za druhou, hoci na
koniec vyšiel víťazne práve on. Jeho najväčšou chybou bolo, že Fica nepredbehol a nepovedal, že sa niekedy s týmito
ľuďmi stretol. Kandidoval za prezidenta a bolo naivné až prosté byť prekvapený, že v takej katolíckej krajine, ako je
Slovensko, to bolo použité proti nemu.
Mohol sa s touto otázkou vysporiadať
v zmysle základných ľudských práv, slobody vierovyznania, ale samotný Kiska
ako aj jeho volebný tím to vôbec nezvládli. Namiesto toho dal poﬁdérne vyjadrenia

Na Slovensku sa v marci uskutočnili ďalšie prezidentské voľby
a krajina si zvolila svojho štvrtého prezidenta. Víťazom volieb
sa stal Andrej Kiska, ktorý prišiel z prostredia ﬁlantropie a biznisu, bez politických skúseností. Avšak ústrednou témou druhého kola prezidentskej kampane neboli jeho politické kvality,
ale scientológia a jej prepojenie na prezidentského kandidáta.
A tu sa začína odvíjať príbeh, ktorý je
„Scientológia“– pojem, ktorý niektorí „odborníci“ nedokázali ani poriadne vysloviť možno vidieť prinajmenšom z troch rôza ktorý verejnosť spájala iba s obľúbeným nych uhlov pohľadu. (1) Scientológia je
Tomom Cruisom a Johnom Travoltom. nové náboženské hnutie, ktoré sa považuAvšak po voľbách, vďaka premiérovi a mé- je za kontroverzné vzhľadom na svoje podiám, už poznanie tejto náboženskej skupi- užívané metódy a rôzne kauzy z minulosti. A prinajmenšom v Európe je považovany je omnoho širšie.
Náboženské experimentovanie predsta- ná za symbol náboženských menšín bovuje špeciﬁckú formu náboženského pro- jujúcich proti väčšinovému náboženstvu.
testu. Nie je prekvapením, že tento pro- Scientológia je najčastejšia obeť morálnej
test vyvoláva v spoločnosti reakciu a že od paniky okolo nových náboženských hnutí
uvoľnenia duchovného trhu po roku 1989 a jej činnosťou sa často zdôvodňuje prísná
sú nové náboženské hnutia predmetom váš- legislatíva voči novým náboženským hnunivých polemík. Rovnako ako v okolitých tiam. Robert Fico (resp. jeho tím ľudí, ktorí
krajinách aj na Slovensku dochádza k or- mu robili kampaň) vsadil na túto kartu práganizačnému formalizovaniu náboženské- ve z tohto dôvodu. Z rovnakého dôvodu,
ho konﬂiktu týkajúceho sa nových nábo- ktorý využil v roku 2009 končiaci prezident Ivan Gašparovič proti vtedajšej svojej
ženských hnutí.
„Kiskova kauza“ začala tlačovou kon- protivníčke v druhom kole Ivete Radičovej,
ferenciou prezidentského kandidáta Rober- keď vytiahol maďarskú kartu. Dôvodom
ta Fica o prepojení Andreja Kisku na scien- a cieľom oboch bol strach. Strach z netologickú sektu, ktorá vraj predstavuje bez- úspechu a snaha o navodenie strachu z možpečnostné riziko. Ako dôkaz Fico uviedol, nej budúcnosti. V prvom prípade bol strach
že kniha Vezmi si život do svojich rúk, kto- z ohrozenia slovenského národa cudzím
rej autorom je Andrej Kiska, bola vyda- národom a strach z možnej straty slovenná vo vydavateľstve Alert, v ktorom riadi- ského územia. V druhom prípade strach
teľom je Ladislav Pavlík. Ladislav Pavlík z ohrozenia kresťanských hodnôt a strach
je zároveň konateľom Školy manažmentu z nebezpečnej „sekty“. Slovenská xenofóL. R. Hubbarda v Košiciach a praktizujúcim scientológom. Pavlík ku Kiskovej knihe napísal aj predslov. Fico rovnako poukázal aj na Kiskov rozhovor v časopise Úspešní manažéri (1/2013) rovnako vydávaný vydavateľstvom Alert. Je to propagačný časopis, ktorý zverejňuje príbehy úspešných
scientológov. Zároveň vyšlo najavo, že Kiska sa zúčastnil viacerých akcií, ktoré organizoval L. Pavlík a na ktorých boli členovia
alebo sympatizanti scientológie. Napríklad
na jeseň minulého roku Kiska krstil knihu
Ivety Pačutovej, zakladateľky DianetickéFicova antikampaň mala ohlas, ale na víťaztvo nestačila.
ho centra v Trebišove.

44

Zdroj: http://tribunaludu.blog.
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z
typu „Nie som scientológ a bodka“, „Nepoznám žiadneho scientológa“, „Neviem,
čo je to scientológia“, „Nevedel som, kto je
pán Pavlík“ a nakoniec „Ak je to o scientológii pravda, čo som si v súvislosti s mojou
antikampaňou prečítal, tak je to naozaj nebezpečná skupina“. Ale zdá sa, že v tomto prípade tváriť sa hlúpo a naivne zabralo
a stačilo spomenúť, že sa jeho dcéra pripravuje na prvé sväté prijímanie a ľudia mu
jeho ﬂirtovanie so scientológiu odpustili.
(3) Posledným dôležitým momentom
bolo uchopenie tejto problematiky médiami, odborníkmi a cirkevnými predstaviteľmi. Práve médiá boli celý čas hlavným
motorom, ktorý vnášal scientológiu do hláv
voličov, prinášal obraz nebezpečnej sekty,
ktorá sa chystá ovládnuť Slovensko, a umelo udržiaval problematiku živú, i keď už
asi všetko bolo dávno povedané a napísané. Neboli to antikultové organizácie, kto
na Slovensku spustil v prípade scientológie
morálnu paniku, ale veľkú a hlavnú úlohu
zohrávali médiá, ktoré sa chytajú akéhokoľvek náznaku, domnienky či šumu v oblasti nových náboženských hnutí. A samozrejme k tomu sa potom pripájajú vyjadrenia samozvaných „odborníkov“, či verejných štátnych alebo cirkevných činiteľov.
Obraz nových náboženských hnutí prezentovaný v médiách od roku 1989 je jednoznačne negatívny. Médiá sa síce snažia reﬂektovať mnohokultúrnosť, dochádza však k neproporcionálnemu zastúpeniu
príslušníkov náboženských menšín, vyskytujú sa stereotypné zobrazovania, pričom sú
informácie o týchto menšinách málo konfrontované s názormi odborníkov. Avšak
žiaden nový náboženský smer nevzbudil v posledných rokoch toľko otázok ako
Scientologická cirkev. Okolo nej sa sústredilo najviac kontroverzií, súdnych sporov,
mediálneho záujmu, parlamentných diskusií a správ spravodajských služieb. Na Slovensku nie je Scientologická cirkev zaregistrovaná ako cirkev (náboženská spoločnosť), jej členovia a záujemcovia sa združujú v centrách dianetiky a scientológie
(v súčasnosti je ich desať: Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Nitra, Levice, Bratislava – tu sú dve jedna sa vola Bratislava
a druhá je Karpaty, – Košice, Prešov, Spišská Nová Ves, teraz sa otvorila misia vo
Zvolene). Tieto centrá sú registrované ako
občianske združenia.
Slovenský prípad je jasným prejavom
morálnej paniky v zmysle Stana Cohena
a Jacka Zounga, keď masovo komunikačnými prostriedkami bol vyvolaný stav ve-

DINGIR 2/2014

d o m o v a

Nové hnutí s mnoha současnými populárními prvky

PODLE RADY
ANDĚLŮ
Zdeněk Vojtíšek
Církev essénsko-křesťanská je poměrně nový náboženský
útvar. Byla založena roku 1971 v Německu a od té doby se rozšířila do více než dvaceti zemí světa. K nám se dostala asi roku
2013 ze Slovenska, kde je její struktura podstatně rozvinutější.
Zakladatelem církve je Němec F. E. Eckard Strohm (*1950) a blíže neznámí příslušníci jiných křesťanských konfesí a jiných náboženství. Měl mezi nimi být rabín, imám, tibetský lama, tři římskokatoličtí biskupové a snad i další.1 Eckard
Strohm byl podle vlastního životopisu
velmi citlivý k duchovním skutečnostem
již od dětství. Měl údajně již tehdy schopnost vidět anděly a zemřelé lidi a hovořit
s nimi.2 Od svého otce se naučil léčitelství
a tuto svou údajnou schopnost pak rozvíjel např. v Číně, kde měl dosáhnout i titulu mistra kung-fu. Tvrdí, že byl zasvěcen
do práce s kosmickou energií reiki samým
zakladatelem novodobého léčitelství touto
údajnou energií, Japoncem Mikao Usuim
(1865-1926), a to pochopitelně posmrtně.
Usui ho údajně pověřil, aby rozvíjel a vyučoval křesťanský aspekt reiki, který spočívá v tom, že kosmickou energii usměrňuje

Duch svatý jako osoba boží trojice v křesťanském chápání Boha.3
Od roku 1986 se Eckard Strohm duchovnímu léčitelství věnuje naplno. Roku
1991 založil rozsáhlou aktivitu „Reiki Association International“, která pořádá semináře o energii reiki i na jiná témata, vydává esoterické knihy a prodává i další esoterické pomůcky. Strohm trvá na tom, že
jeho vzdělávací a obchodní aktivity jsou
ovšem přísně odděleny od aktivit církevních.4 V církvi vykonává úřad PAX, což
je úřad hlavy církve, a to pod jménem Immanuel II. Náleží mu titul „Jeho Svatost“.
Podle oﬁciálních zdrojů církve je Eckard
Strohm ženatý a má dvě děti.5
Církev je údajně pokračovatelkou neformálního společenství, v němž se již od
roku 1948 scházeli lidé se zvláštními duchovními schopnostmi, např. komunikovat
s anděly. O těchto schopnostech předpo-

rejného znepokojenia nad istým náboženským spoločenstvom. Toto znepokojenie
bolo omnoho väčšie, ako by zodpovedalo skutočnej nebezpečnosti. V poslednom
sčítaní ľudu (2011) sa k scientológii prihlásilo len 134 ľudí, čo predstavuje 0,002 %
podiel na obyvateľstve. Avšak podľa vlastných údajov organizácie počítajú svojich členov na približne 500 ľudí.
Druhé kolo prezidentskej kampane určite prinieslo niekomu aj ovocie,
a to práve scientológii. Taká masívna
reklama a množstvo mediálneho priestoru, aj keď negatívneho, venovaného
scientológii, spravilo z cudzieho elementu prvok už nie „neznámy“. Scientológov to nestálo žiadne peniaze ani

námahu (okrem jedného vyjadrenia, že Andrej Kiska nie je členom Scientologickej
cirkvi) a prinieslo im to vynikajúcu pôdu
pre ďalšie pôsobenie a rozvíjanie svojej
činnosti v spoločnosti, ktorá v budúcnosti
aj nad vážnymi a skutočnými problémami
scientológie len mávne rukou.


Lucia Grešková, PhD. (*1976) je politologička a teologička. Vyučuje na Filozoﬁckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Špecializuje sa na náboženský extrémizmus a náboženstvo ako politický fenomén.

Scientológia v televízii Joj.
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kládali, že byly přítomny také již v prvotní kládají, že na prosbu kněze proudí do tohocírkvi a rovněž ve společenství esejců (es- to chleba a vína boží láska. Křest je v Círksénů), s nimiž měli být první křesťané v úz- vi essénsko-křesťanské dvojí: křest vodou
kém spojení.6 Židovské společenství esej- je určen k tomu, aby křtěnec byl integroců skutečně existovalo, ale vědecké závěry ván pro svůj současný život pomocí shroo něm jsou velmi opatrné. Daleko barvitě- máždění všech potřebných energií. Křest
ji se o tomto společenství a jeho údajných svatým Duchem ho má vybavit podílem
charakteristikách hovoří v esoterické tradi- na Kristově moci. V bohoslužbě Církve
ci, hlavně v novodobém esoterismu v rámci essénsko-křesťanské má pevné místo také
hnutí Nového věku (New Age). Jedním ze uctívání andělů a boží Matky. K církevním
základních předpokladů o příslušnících to- rituálům patří mnoho forem požehnání, pohoto společenství, s nímž esoterická tradice mazání umírajících a též svatební obřad, při
pracuje, je právě jejich schopnost uzdravo- němž se církev vzdává možnosti určovat,
vat a hovořit s anděly, kteří lidem zprostřed- jaké osoby jsou oddány a jak dlouho má jekovávají a zvěstují boží vůli.
jich svazek trvat. V nauce i ritech je věnoZákladním rysem Církve essénsko- vána pozornost také zvířatům.12
křesťanské je její tzv. interreligiozita, tedy
Církev essénsko-křesťanská má bootevřenost lidem všech náboženských tra- hatě rozvinutý hierarchický systém v linii
dic i lidem bez jakéhokoli vyznání. Společ- kněz - biskup - arcibiskup - zemský bisnou vírou všech těchto lidí má být pouze kup - kardinál - nuncius a PAX.13 Všechny
existence jednoho Boha, který je v duchov- tyto úřady mohou být zastávány muži i žením smyslu otcem všech lidí. Cílem člověka nami bez ohledu na to, zda žijí v manželje uvědomění si sebe samého jako součásti ství, nebo ne. Stejně jako v jiných oblastech
Boha. K této dokonalosti duše dospívá bě- života církve se i při povolání do církevhem několika životů, a to prostřednictvím ních úřadů velmi uplatňují rozhovory s anvýchovného procesu (proděly. Pokud je mi známo,
střednictvím tzv. karmy),
církev ani na mezinárodní
v němž sbírá pozitivní i neúrovni nevlastní žádné obgativní zkušenosti tak, aby
jekty. Bohoslužby se konanakonec dosáhl harmonie.7
jí v pronajatých nebo soukromých prostorách.
V tomto naukovém systéV České republice zamu není prostor pro otáztím existují pouze dvě akky hříchu, viny či trestu
tivity Církve essénskoa Církev essénsko-křeskřesťanské. Bohoslužby
ťanská tyto náboženské
jsou vedeny zatím pouze
pojmy výslovně odmítá.8
v Letovicích (SpolečenZ tzv. interreligiozity
ství archanděla Rafaela)
vyplývá, že Církev essénF. E. Eckard Strohm.
sko-křesťanská nemá vlast- Foto: http://www.rai-reiki.sk. a v Uherském Brodě (Společenství svaté Anny), paní členstvo.9 Účastníci jejího duchovního života zůstávají příslušní- trně jedinými českými kněžími této církky také svých mateřských náboženských ve Zdeňkem Janíkem a Danou Pilkovou.
společenství (např. Eckard Strohm se po- Obě společenství jsou spravována biskupvažuje za římského katolíka)10 nebo zůstá- kou Otkou Hobžovou, v jejíž kompetenvají bez náboženské příslušnosti. Členy ci je správa Trenčínska a České republiky.
Církev essénsko-křesťanská je nojsou proto pouze nositelé církevních úřadů, kteří obdrželi kněžské svěcení. Před- vým náboženským hnutím, které navazuje
pokládá se, že ti, kdo se na aktivitě Církve na tradici západního esoterismu. Bylo by
essénsko-křesťanské podílejí, vnesou do obtížné ji proto považovat za jednu z křessvých původních církví ideály, které Cír- ťanských církví, a to navzdory tomu, že řakev essénsko-křesťanská formuluje např. dou – hlavně vnějších znaků – křesťanské
v pěti principech Boha, jimiž jsou láska, církve připomíná, především církev římskokatolickou. Svými náboženskými vývíra, pochopení, důvěra a akceptace.11
V liturgii Církve essénsko-křesťanské chodisky i svým zaměřením je bližší hnutí
jsou čtyři svátosti: křest, vkládání rukou Nového věku (New Age) než současnému
s modlitbou za uzdravení, kněžské svěce- křesťanství v jakékoli z mnoha jeho podob.
ní a „společenství lásky“, při němž je přijí- Vzdáleně by snad mohla poněkud připomán chléb a víno a které tvoří jádro církev- mínat křesťansky neortodoxní a západním
ního společenství. Jeho příslušníci předpo- esoterismem ovlivněnou Obec křesťanů.
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Biskupka Otka Hobžová udílí požehnání.
Foto: http://www.cek.sk.

Zásadní odpovědí Církve essénskokřesťanské na současnou náboženskou poptávku západní společnosti je synkretismus,
který je ovšem nazýván „interreligiozita“.
To je poněkud matoucí pojem, protože Církev essénsko-křesťanská není „nadkonfesní“ ani „nadnáboženská“, ale má svůj speciﬁcký naukový, liturgický a církevně správní systém, který se těžko může stát něčím
jiným než dalším příspěvkem k současnému různorodému a rozmanitému náboženskému životu.

Za cenné připomínky k textu děkuji dr. Borisi Rakovskému.
Poznámky
1 SCHMOLLY-MELK, Eva-Maria: Die Christlich Essenische Kirche (CEK). Materialdienst 8/2012, Evangelische Zentralstelle für Anschauungsfragen, str. 292-300,
studie dostupná na adrese: http://www.ekd.de/ezw/Publikationen_2742.php, str. 1.
2 „F. E. Eckhard Strohm“. On-line: Reiki Association International. Dokument dostupný na URL: http://
www.rai-reiki.sk/r-a-i/f-e-eckard-strohm, download
24. 2. 2014.
3 SCHMOLLY-MELK: Die Christlich Essenische Kirche
... str. 5-6.
4 Tamtéž.
5 „Hlava cirkvi“. On-line: CEK. Slobodne sa navzájom
podeliť o lásku Božiu. Dokument dostupný na URL:
http://www.cek.eu.com/struktura/hlava-cirkvi, download
30. 1. 2014.
6 SCHMOLLY-MELK: Die Christlich Essenische Kirche
... str. 1.
7 „Viera“. On-line: CEK ... Dokument dostupný na URL:
http://www.cek.eu.com/viera, download 30. 1. 2014.
8 „Základné kamene“. On-line: CEK ... Dokument dostupný na URL: http://www.cek.eu.com/cirkev-essensko-krestanska/zakladne-kamene/
9 Tamtéž.
10 SCHMOLLY-MELK: Die Christlich Essenische Kirche
... str. 4.
11 „Základné kamene“ ...
12 SCHMOLLY-MELK: Die Christlich Essenische Kirche
... str. 4.
13 Tamtéž, str. 2-3.
Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th. D., (*1963) je vedoucím katedry religionistiky na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a šéfredaktorem časopisu Dingir.
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Racionalizace: běžná reakce psychiky na nesplněné předpovědí
předpo

KDYŽ SELŽOU
PROROCTVÍ...
Prokop Remeš
V dvoutisíciletých dějinách křesťanství narážíme na opakované
vlny masových poblouznění vyvolaných horečnatými očekáváními konce světa a Ježíšova druhého příchodu na Zem. Strach,
který tato milenialistická očekávání zhusta provází a který může
nabývat vybičovaných forem i v dnešních mimonáboženských
paralelách, představuje mocnou motivační sílu lidského jednání. Stačí jen připomenout předpovědi Římského klubu o zničujících hladomorech před čtyřiceti lety, úzkosti z epidemií ptačích, prasečích a jiných chřipek či z apokalyptických očekávání
proměny Země v pec ohnivou v důsledku ozonových děr či
globálního přehřátí.
Historie ukazuje, že pod vlivem silných Babyloňané, Daniel a létající talíře
emocí mohou lidé dělat věci, které by ji- O jednání lidí v situaci konfrontace iluzí
nak nedělali. Mohou opouštět svá zaměst- a pravdy nás poučuje i Bible. V starozákonních Přídavcích k Danání, rozdávat majetky, nenielovi se popisuje událost,
chávat pustnout svá pole
kdy prorok Daniel prokáže
a domy, přestávat se starat
před očima všeho lidu, že
o své neduhy, postupující
obyvatelé města Babylónu
stáří i sociální zabezpečejsou nejcyničtějším způní (to spíše v dřívějších dosobem podváděni kněžíbách). Mohou ale i budovat
mi Bélova kultu. Ti v noci
betonové bunkry, vyhazotajně pojídají obětní potravat velká množství peněz
viny přinesené do Béloza nejrůznější alternativiva chrámu, aby druhý den
ty, mohou propadat depreprohlašovali, že to byl Bél
sím, mohou páchat vraždy
sám, kdo dané oběti pozřel.
i sebevraždy (to bohužel
Když se vše provalí, dalo
občas i v dobách dnešních).1
Že vyvolávání strachu Dorothy Martinová (1900- by se očekávat, že Babyje jeden z nejmocnějších 1992). V knize „Když selže lóňané propadnou vzteku
proroctví“ je její jméno
způsobů ovlivňování lid- změněno na Marion Kee- na podvodné kněze, od jejich podvodného kultu odského chování, je zřej- chová.
Foto: http://extraordinarypadnou a kněze potrestají.
mé. Z psychologické ho
intelligence.com
Jenže skutečnost se vyvíhlediska je taková situace přehledná a opakovaně empiricky pod- jí úplně jinak: ano, Babyloňané propadaložená. Lidé jednají tak, aby nepropa- jí vzteku. Ale ne na podvodné kněze, ale
dali úzkostem ani zoufalství, a když na Daniela, který jejich podvod odhalil.
v nich někdo úzkost a zoufalství vyvo- Ukazuje se, že Babylóňané jsou lidé, ktelá, velmi rádi přijímají nejrůznější po- rým se hroutí svět, když se jim hroutí jismoc. Dokonce i od těch, kteří v nich úz- tota, i kdyby to byla jistota iluzorní. Jistokost a zoufalství vyvolali. Záhadnější je ta je jim víc než pravda. Kněží v příběhu
otázka, co se stane, pokud se očekávaná rádi klamou a Babyloňané jsou rádi klamáa strach budící proroctví nesplní. Logika ni, v tomto smyslu se vzájemně doplňují.
věci by dávala předpokládat, že hnutí stojí- Představa náboženské proměny je pro Bací na těchto očekáváních se rozpadne, jeho byloňany tak zúzkostňující, že raději zaučení se rozsype a lidé s velkou úlevou při- vírají oči před evidentními skutečnostmi.
jmou skutečnost nesplnění očekáváných Než přijmout pravdu, raději zabít Daniela, který ji hlásá.2
hrůz. Skutečnost však bývá jiná.

Krátce po 2. světové válce byla popsána zajímavá paralela dávného biblického
příběhu v reálném běhu dějin. V Chicagu ve Spojených Státech Amerických vystoupila theosofka a dianetická „clearka“
Dorothy Martinová, která začala hlásat,
že byla kontaktována mimozemšťany, jež
ji varovali před koncem světa.3 Martinová
dokonce určila konec světa na 21. prosince 1954, kdy mělo dojít ke kataklysmatické záplavě, která měla zničit celé Spojené
Státy. Tým sociologů z University v Minnesotě tehdy pod falešnou záminkou vyslal
několik absolventů, aby se připojili k okruhu osob kolem Martinové a aby tam zkoumali, co se bude dít. Výsledkem byl psychologický snímek událostí, které vrcholily tím, že členové sekty postupně opouštěli
svá zaměstnání, prodávali domy, a když se
předpovězeného dne shromáždili na předměstském dvorku, sledovali oblohu a zběsile odhazovali každý kousek kovu (včetně zipů a sponek od podprsenek), aby létající talíř z planety Clarion mohl bezpečně přistát a zachránit je před blížící se katastrofou.4 Když se nic nestalo, konec světa
se nedostavil a létající talíře se neobjevily,
členové sekty museli čelit naprostému selhání svého věroučného systému. Někteří
plakali, někteří civěli do prázdna, ale ještě
než uplynula noc, Dorothy Martinová bez
uzardění oznámila shromážděným novinářům a televizním štábům, že svět zachránily modlitby jejích následovníků, neboť
„malá skupina, která byla celou noc vzhůru, rozšířila tolik světla, že bůh ušetřil svět
před zničením“.5
Šokující bylo, že víra členů sekty nebyla ani po nesplnění očekávaného proroctví
nijak narušena. Naopak - byla posílena! Vedoucí výzkumného týmu Leon Festinger6
byl překvapen zejména dramatickým vzestupem veřejné misijní činnosti členů sekty
i tím, že než by Dorothyni žáci změnili svůj
postoj ke své vůdkyni a svému „nesmyslnému“ chování, raději změnili své přemýšlení o věci samotné. Někteří se stali dokonce ještě zapálenějšími členy, než byli dosud. Na základě těchto pozorování napsal
Festinger se svými spolupracovníky knihu
s názvem „Když selže proroctví“7 a na jejím základě se posléze pokusil zformuloval i ucelenější psychologickou teorii, která
by zjevně nesmyslné jednání členů daného
UFO-kultu hlouběji vysvětlila.
Role nevědomí
Na první rovině je zřejmé, že jednání členů wisconsinského kultu, respektive jeho
Tento článek prošel recenzním řízením.
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zjevná iracionálnost, potvrzuje klasický
předpoklad moderní psychologie. Totiž tezi
o mimořádné roli lidského nevědomí v motivacích našeho života a našeho rozhodování. Racionalita, kterou si velká část lidí namlouvá jako rozhodující faktor svého jednání, bývá zhusta jen „služebníkem“ daleko
hlubších, méně vědomých, případně nevědomých motivačních sil. Jejich skutečnou
roli rozum pouze zamaskovává tím, že vytváří nejrůznější racionalizace umožňující
člověku se rozhodovat podle nevědomých
sil, aniž by při tom ztratil iluzi o své rozumovosti a pragmatičnosti svého jednání. 8
Krásný příklad konﬂiktu mezi reálnými
leč nevědomými motivacemi našeho jednání a jeho vědomými racionalizacemi uvádí indický jezuita Anthony de Mello ve své
knížce „Spojení s Bohem“:
„Řekněme, že zhypnotizuji tady Jana,
a když bude v hypnotickém transu, řeknu mu: „Zítra v deset dopoledne si půjdeš do knihovny půjčit tuhle knížku
a dáš ji Jindřichovi.“ Pak Jana z transu
zase vyvedu. Nebude si pamatovat, co
jsem mu řekl, když byl v transu. Den
na to, krátce po desáté hodině, potkám
Jana, jak jde od knihovny směrem k Jindřichovu pokoji. Zastavím ho a zeptám
se, kam jde. „Za Jindřichem. Dát mu tuhle knížku,“ odpoví. „A proč?“ zeptám
se. „Protože je v ní kapitola o modlitbě,
která by se Jindřichovi určitě líbila,“ řekne na to Jan. „Určitě mu tu knížku neseš
právě proto?“ ptám se nedůvěřivě. „Jistě,“ tvrdí Jan, „jaký jiný důvod bych měl
mít?“ Teď zní zase jeho tón poněkud nedůvěřivě! My samozřejmě víme, že vědomým motivem, proč Jan dává knihu
Jindřichovi, je kapitola o modlitbě. To
je motiv, kterého si je Jan vědom. Ale
my také víme, že existuje ještě hlubší
motiv, který žene Jana k Jindřichovým
dveřím s knihou v ruce – nevědomý motiv, motiv, o kterém vůbec nic neví. To
nás samozřejmě může trochu děsit. Jan
si myslí, že jedná naprosto svobodně,
a přitom ve skutečnosti nijak zvlášť svobodně nejedná. Jak si můžeme být jisti, že jedná svobodně v ostatních případech? V kolika z nich je ve skutečnosti
ovládán motivy a okolnostmi, kterých si
prostě není vědom? To je problém, pro
který se teologové a psychologové pouštějí do křížku.“9
Při zkoumání wisconsinského kultu létajících talířů se ovšem Leon Festinger neomezil pouze na poukaz na roli nevědomí v mo-

Vděčnost za chybu
V předmluvě k novému vydání své knihy Čas je blízko roku 1916 omluvil Charles
T. Russell (1852-1916), zakladatel společenství Mezinárodní studenti Bible (dnes svědkové Jehovovi), chybnou předpověď konce světa roku 1914 takto:
„Byla to přirozená chyba, které se dalo snadno dopustit, ale Pán to zvrátil k požehnání
svému lidu. Pomyšlení, že Církev by byla shromážděna do slávy do října 1914, mělo na
tisíce jistě velmi povzbuzující a posvěcující účinek, z nichž všichni za to mohou Pána
chválit – i za tuto chybu. Skutečně mohou mnozí říci, že jsou Pánu vděční, když naděje Církve nebyla do očekávané doby splněna, a že my, lid Páně, máme další příležitost
dokonávat svatost a být se svým Pánem účastníky předkládání Jeho zvěsti Jeho lidu.“
Citováno podle: Raymond Franz, Krize svědomí, ˂ethics˃, Ostrava 1994, str. 153.
tivacích našeho jednání. Pokusil se uchopit i mechanismus racionalizací, které tehdy ovládly myšlení členů kultu. Výsledkem
byla teorie tzv. kognitivní rovnováhy, jejíž
podstatou byla představa, že lidská psychika tenduje k vnitřní bezrozpornosti, tedy
k situaci, kdy myšlení člověka, jeho prožívání a jeho chování jsou ve vzájemné shodě. Nesoulad, neboli kognitivní disonance,
mezi těmito třemi složkami vede naopak ke
stavu nerovnováhy, která pro jedince představuje výrazný stresující faktor.10

lou kognitivní disonanci přidáním dalšího
přesvědčení: město bylo zachráněno díky
jejich modlitbám a duchovní proměně. Na
psychologické rovině tedy členové sekty
přizpůsobili své myšlení a cítění dodatečně
svému chování. Na základě tohoto poznání
zformuloval pak Festinger základní poučku kognitivní disonance: „Změníme-li lidské chování, změní se i myšlení a cítění tak,
aby disonance byla co nejmenší.“ Zkrátka –
a vraťme se opět k Bibli: když už se Babyloňoné chodili klanět svému Bélovi a nosili mu obětiny, raději chtěli zabít Daniela,
který prokázal, že všechno je podvod, než
by se radovali z toho, že už nejsou cynicky podváděni. A ještě si svůj postoj zracionalizovali: „Král se stal židem, Béla dal
zničit, draka zabít, kněze povraždit … Vydej nám Daniela! Nevydáš-li ho, zabijeme
tebe s celou tvou rodinou!“12

Kognitivní disonance
Festingera samozřejmě zajímalo, jak obecně řeší lidé situace, kdy v jejich postojích
existuje nějaký rozpor, disonance mezi různými psychickými vrstvami. Povšiml si, že
rozhodující faktor ve většině případů představuje lidské chování. Pokud jeden z protikladných názorů vyžaduje změnu chování, lidé raději pozmění svůj postoj či potlačí své emoce, než by
se začali chovat jinak.
Když například někomu chutná maso a je
zvyklý ho jíst, ale má
zároveň pochybnosti
o tom, zda je pojídání masa etické, v drtivé většině případů nezmění své jednání, ale
potlačí své pochybnosti a poopraví etický postoj. „Je to nutné pro
zdraví“, řekne si například. Nebo: „Je to přirozené, protože člověk
je všežravec“.11
V případě wisconsinského kultu létajících talířů bylo Festingerovi jasné, že na racionální rovině zvlád- Spor Daniela s Bélovými proroky v ilustrované Bibli Gustava
li členové sekty vznik- Doré.
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Čtyři druhy racionalizací
Italského religionistu Massima Introvigneho zajímala svého času nejen struktura racionalizací, jak se vyrovnat se situacemi,
kdy apokalyptická očekávání různých náboženských skupin selžou, ale zajímal ho
i obsah těchto racionalizací. Na základě
historických zkušeností dovodil, že existují
v podstatě čtyři možnosti, které v takovém
případě mohou nastat.13
První možností je, že se připustí, že prorokovaná událost nebyla správně odhadnuta. A vyvodí se z toho ponaučení, že takové
věci není možné spolehlivě předpovídat. To
je nejméně častý případ. Je asi nemyslitelné si představit, že by svědkové Jehovovi
veřejně prohlásili, že předpovídat Ježíšův
návrat na Zem na základě biblických výpočtů není principiálně možné. Stejně nemyslitelná je ale i představa, že by něco podobného prohlásili vášniví environmentální aktivisté o predikovatelnosti změn klimatu a vlivu člověka na něj. Připustit omyl
ve svých předpovědích dokáže jen člověk,
který v těchto předpovědích nebyl ve skutečnosti příliš zaangažován.
Druhou možností, jak reagovat na apokalyptická zklamání, je prohlásit, že co do
prognóz byla předpověď správná, ale chybný byl časový odhad událostí. Stanoví se
nový odhad a čeká se, zda takto opravená
předpověď povede ke správné katastrofě.
I zde platí analogická zkušenost náboženských i nenáboženských předpovědí. Tváří v tvář faktům dnešní svědkové Jehovovi
samozřejmě připustí, že konec světa předpovídaný na rok 1975 nenastal. Ale to neznamená, že k ustanovení Božího králov-

ství na Zemi nedojde v nejbližší době, možná již zítra či pozítří. Což platí paralelně
i v oblasti nenáboženské: je třeba například
připustit, že globální oteplování se poněkud
zastavilo (už na patnáct let), ale to vůbec
neznamená, že s mírným zpožděním se na
Zemi stejně neupečeme nebo neutopíme
(kvůli roztátým ledovcům).
Třetí možností, jak reagovat na nesplněná proroctví, je prohlásit, že predikce byla
správná, ale chybný byl její výklad. Nejčastěji tak, že nešlo o událost materiálního světa, ale o událost světa neviditelného:
Kristus vstoupil do nejsvětějšího místa
v nebeské svatyni a začal vyšetřovací soud
nad lidmi. Tak to říkají dnešní adventisté o roku 1844. O Božím království v roce
1914 hovoří zase dnešní svědkové Jehovovi, že bylo skutečně ustanoveno; pouze ne
na Zemi, ale v nebi. A konec konců ... i globální oteplování prý postupuje, ale protože
teplo se kumuluje hluboko na dně oceánu,
ve skutečnosti se podnebí začíná ochlazovat. Předpověď je vlastně správná.
Konečně čtvrtou možností je podle Introvigneho tvrzení, že proroctví bylo vypočítané správně a správně interpretovalo
Boží záměr s lidstvem a dějinami, ale Bůh
sám své předsevzetí změnil. Nejčastěji kvůli pozitivním modlitbám svých věrných,
případně aby dal šanci k obrácení hříšníkům. Tak to bylo v případě UFO kultu kolem Dorothy Martinové, tak je to v dnešní
ateizované podobě, kdy se „obrácení hříšníků“ projevuje prodejem emisních povolenek, zákazem freonů či žárovek, zavíráním jaderných elektráren či přimícháváním
řepky do benzínu.14

Lze tedy předpovídat...
Když v roce 1925 očekávali svědkové Jehovovi vzkříšení starozákonních proroků,
nechali pro ně vybudovat v Kalifornii honosnou vilu Beth-Sarim, Dům knížat, i s automobilem pro krále Davida. Když se nic
nestalo, byl nucen druhý představitel svědků Jehovových, soudce Rutherford uznat:
„Udělal jsem ze sebe osla.“ Nicméně ani
nejtěžší zklamání neotřásla nikdy prorockými skupinami do té míry, aby to znamenalo konec nadějí v apokalyptické završení
dějin. Otázka hluboce zasunutá v lidských
myslích nezní, „zda“ se to stane, ale „kdy“
se to stane. A tak neudivuje, že po počátečních rozčarováních se pravidelně objevují vždy noví přívrženci, nové spekulace
a nová data a – přidám-li na závěr svou
vlastní osobní predikci budoucích událostí

– bude tomu tak... až do konce světa.

Poznámky
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píseň. Obsahem třinácté kapitoly je samostatný příběh
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byla kvůli zakrytí totožnosti označena jako Marion
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12 Festingerova teorie byla v pozdějších letech podrobena kritické diskusi. Byla jí vytýkána zejména její nefalziﬁkovatelnost (a tedy nevědeckost) a individuální nepredikovatelnost. K jejím empirickým předpokladům byla navržena řada paralelních a alternativních vysvětlení (přehled např.: „Cognitive Dissonance
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chapter7, přístup 10. 5. 2014. Každopádně se ale uka-

zuje, že určujícím měřítkem pravdy je pro člověka spíše celkový myšlenkový diskurz, který mu vysvětluje svět, než konkrétní korespondence s realitou
v jednotlivostech. Její význam pro celek lze psychologicky snadno přehodnotit... „Pro příslušníka hnutí
proroctví není předpověď, jež by se mohla prokázat
jednoznačně jako falešná. Je součástí výkladu světa,
a pokud se tato součást ukáže jako nepřesná, jednotlivec se opře o ostatní části obrazu a kamínek v mozaice, který se ukázal jako nevhodný, vcelku snadno vymění za ten, který celkovému obrazu lépe odpovídá“
(Z. Vojtíšek: Nová náboženská hnutí... str. 345).
13 M. Introvigne, Les Témoins de Jéhovah, Paris, Cerf,
Montréal, Fides 1990, str. 15-19.
14 Známé jsou i tři způsoby překonávání mileniálních
zklamání, které rozlišuje J. F. Zygmunt: 1) přiznání
chyby v dataci; 2) přisouzení viny za nesplněné proroctví internímu nebo externímu činiteli (oba tyto způsoby může provázet stanovení nového, zpravidla již ne
tak speciﬁckého času mileniálních událostí); 3) ujištění, že mileniální proroctví bylo naplněno, ačkoliv „jinak“ nebo pouze „částečně“ (in: Z. Vojtíšek: Nová náboženská hnutí... str. 344).

When Prophecies Fail
This article deals with the repeating phenomenon of apocalyptic expectations of the end. It focuses on the issue
of human psychological response to the situation when
the expected prophecies are not fulﬁlled. The author
reminds the case of an American UFO cult from the early ﬁfties of twentieth century, when the failure of a prophecy predicting the end of history paradoxically lead to
strenghtening the faith of the members of this cult. This
event was investigated by Leon Festinger and described in his monograph When prophecy fails. In this book
Festinger formulated his theory of cognitive dissonance including its basic insight: when human behaviour
undergoes some kind of a change, human thinking and
feeling also changes in such a way that the resulting dissonance is minimized.
MUDr. Prokop Remeš (*1952), absolvent Fakulty všeobecného lékařství UK. Od roku 1992 vede skupiny hagioterapie v PN Bohnice, v roce 1997 získal specializační
atestaci v oboru psychiatrie. Absolvent Katolické teolické
fakulty UK v roce 1994, od roku 1991 je též členem Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů.
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bor nových přesvědčení a mýtů, které byly
vstřebány vznikajícím judaismem a zahrnuty do Starého zákona. Je mezi nimi příběh
stvoření, potopy a mazdaistické představy,
kromě jiných i jednoho Boha se zlým protějškem, posmrtného života v nebi či pekle
a posledního soudu – myšlenky apokalypsy
(řec. „odkrytí, zjevení, odhalení“), která je
s dokonale barvitou obrazností popsána ve
starozákonní knize Daniel.
Po několik staletí kolem Ježíšovy doby
byl židovský svět zaplaven apokalyptickým
vzrušením, jak Židé dychtivě očekávali příchod mesiáše. Kniha Zjevení, která se málem ani nedostala do kánonu Nového zákona, byla svého času jen jednou z mnoha
podivných a podivuhodných apokalyptických děl; proroctví Ježíšova nadcházejícího návratu by bez ní byla daleko méně pestrá. Křesťanský koncept Krista jako univerzálního zachránce lidstva z jeho hříchů je
mimochodem velmi odlišný od představy
židovského mesiáše (Pomazaného), kněžské a královské postavy, která je vysvobodí od nepřátel a okupantů – člověka, zřejmě ustanoveného Bohem, ale v žádném případě bohočlověka, známého jako Kristus.8
Raní církevní otcové – Hippolytus, Origenés, Jeroným, dokonce i směrodatný Augustin z Hippa ve 4. století – tvrdili, že druhý příchod by měl být chápán alegoricky,
a nikoli doslovně. Kazatelé a proroci je však
stále zcela ignorují. Každý z nich to zjevně
ví lépe než Ježíš, který řekl: „O onom dni
a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi,
ani Syn; jenom Otec sám“ (Evangelium
podle Matouše 24, 36).
Navzdory tomuto výroku lidé od prvních staletí předpovídali blízkost konce
časů. Montanus ve 2. století po Kr. věřil,
že Nový Jeruzalém sestoupí z nebes poblíž
města ve Frýgii (dnes v Turecku). Biskup

Předpovědi konce světa – od očekávání Ježíšova návratu
přes příchod Maitréji k létajícím talířům – mají za sebou již bohatou historii nezdarů. Proroci mají zavedené techniky, jak
zakrýt své rozpaky, když se – jako obvykle – nic nestane.
Na 21. prosince 2012 Mayové prorokova- sonance, která z tohoto výzkumu vycháli, že nastane konec světa – alespoň podle zí, se věnuje psychologickým důsledkům
řady vědátorů z prostředí New Age a au- vyvrácených očekávání. Festingerova teotorů překvapivého množství knih. Ve sku- rie i metodologie byly ovšem zpochybnětečnosti však Mayové nic takového nepřed- ny, nejvýrazněji vůdčí osobností americké
povídali. V nápisech vztahujících se k mi- vědy o nových náboženstvích, J. Gordomořádně složitému mayskému kalendáři se nem Meltonem, který poukázal na trhliny
nachází pouze jeden odkaz na datum, které ve Festingerových předpokladech a argumůže být shodné s 21. prosincem 2012 – mentaci i na nedostatek porozumění milea to (navzdory přesvědčení apokalyptiků) niálním náboženstvím.4
bez jasného náznaku, co by se mělo v tomV následujících odstavcích budeme sleto dni stát. Navíc existují stovky mayských dovat, jaké techniky zvládání5 rozvinuli nanápisů, které odkazují k jiným datům – příč staletími proroci a náboženské skupia značný počet z nich se vztahuje k datům ny k tomu, aby se vypořádali se zklamáním
daleko po roce 2012.1,2
svých hlubokých přesvědčení.
Média si kuriózní téma náležitě užívala,
když se ale jako obvykle nic nestalo, má- Apokalyptická přesvědčení
v tradici judaismu a křesťanství
lokterým se chtělo k němu vracet.
Něco podobného se stalo (či nestalo) Víra v bezprostřední Ježíšův návrat počíná
o rok dříve: americký evangelista Harold přímo u pisatelů Nového zákona6 a v téměř
Camping poprvé předpovídal Kristův mož- každém následujícím století byla deﬁnujíný návrat na 21. května, a poté – když se cím rysem křesťanských mileniálních skuneuskutečnil – na 21. října. Méně je však pin.7 Myšlenku, že svět skončí kataklyzmaznámo, že Camping takto prorokoval již tem nebo transformací, můžeme sledovat
dříve, na 6. září 1994, a předtím dokonce již od dob Zarathuštry, zakladatele prvního
21. května 1988. Po říjnu 2011 se na ně- monoteistického náboženství na Středním
jaký čas odmlčel a následně dal vědět, že východě. Podle Zarathuštry nastane posledupouští od předpovídání; jen Bůh prý ví, ní konﬂikt, když Ahura
kdy se Kristus vrátí.
Mazda (Bůh) porazí AnVšichni proroci (řidčeji prorokyně), gra Mainyjua (toho Zlékteří stanovili datum konce světa, Kristova ho). To povede k tzv. franávratu nebo příchodu našich bratří z ves- shā‘-kar – doslova „utvámíru, mají jedno společné: byli na omylu. ření zázračného“ – věčnéJakým způsobem se srovnávají s faktem, že mu blahu pravověrných.
Kristus nebo létající talíře nedodrželi termí- Pokud se nám tato myšny, které pro ně jiní stále chystají?
lenka zdá povědomá, je to
Klasickou studií na toto téma je Když kvůli velkému vlivu mazselže proroctví: Sociální a psychologická daismu (zoroastrismu)
studie moderní skupiny, která předpoví- na rozvíjející se judaisdala zánik světa.3 Byla roku 1956 napsá- mus, křesťanství a islám:
na Leonem Festingerem a jeho spolupra- když se okolo roku 538
covníky a zkoumala malou skupinu věří- před Kristem vrátili Izrací v UFO, jež je mělo zachránit od zniče- elité z babylónského za- „Apokalyptický autobus“ Harolda Campinga (1921-2013).
Zdroj: http://de.wikipedia.org/wiki/Harold_Camping.
ní světa. Festingerova teorie kognitivní di- jetí, přinesli s sebou souTento článek prošel recenzním řízením.
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Hilarion napsal v roce 397 po Kr., že
poslední bitva bude za 101 let a biskup
Řehoř z Tours v 6. století určil datum
mezi roky 799 a 806. Oba stanovili data
moudře až na dobu dlouho po své smrti.
Jáchym z Fiore (1135-1202) učil, že
jsou tři věky, věk Otce, Syna a svatého
Ducha. Třetí věk měl přijít kolem roku
1260 (opět moudře až po jeho smrti),
počínaje krátkou vládou antikrista, po
níž měl následovat příchod nového Adama nebo nového Krista. Jáchym z Fiore velmi ovlivnil mezi jinými i Danteho
a Františka z Assisi.
Ale představa, že tisíce věřících v pytlovině a popelu očekávaly Ježíšův druhý příchod v roce 1000 (přesně tisíciletí po jeho
prvním vstupu do světa), je jen „romantickou smyšlenkou, která nevznikla dříve než
v 16. století“.9 Právě v 16. století byl soudný
den předpovězen na roky 1524, 1525, 1528,
1533, 1534, 1535, 1544, 1555, 1556, 1588
(tomuto datu věřil matematik, kartograf
a okultista John Dee a královna Alžběta)
a 1593. V 16. století předpověděl Marin Luther Ježíšův návrat za 300 let – tedy kolem
období 1830 až 1850. Na konci 18. století to prorokoval John Wesley o roce 1836.
Ale s proroctvím nepřicházeli vždy jen
kazatelé. Kryštof Kolumbus (1451-1506) věřil, že konec přijde v roce 1656. John Napier
(1550-1617), objevitel logaritmů a prvního logaritmického pravítka, určil poslední
soud na 1688 (podle knihy Zjevení) či 1700
(dle knihy Daniel). Sir Isaac Newton (16421727) pak mluvil o roce 1948 – nebo možná
2060, takže ještě stále může mít pravdu...
19. století bylo semeništěm mileniálních očekávání. Dodnes nejznámějším hnutím jsou svědkové Jehovovi, kteří učinili již
mnoho předpovědí konce. Jejich zakladatel
Charles Taze Russell určil rok 1874, pozdější svědkové pak 1914, poté 1925, 1941
a 1975. Russellův nástupce „Soudce“ Joseph Rutherford, který dal hnutí jeho současné jméno, razil od roku 1920 mistrný
slogan: „Miliony nyní žijících nikdy nezemřou!“ Přestože někteří z lidí, kteří žili
v roce 1920 jsou stále mezi námi, můžeme patrně bezpečně říci, že i toto proroctví zklamalo.
Zakladatel mormonského náboženství
Joseph Smith prohlásil v roce 1832, že se
Ježíš vrátí roku 1890. Dr. John Thomas,
zakladatel christadelﬁánů, řekl roku 1866:
„Je docela jisté, že se Ježíš vrátí za života
dnešní generace.“
Katolická apoštolská církev, založená
Edwardem Irvingem v raných 30. letech

Herbert W. Armstrong (1892-1986), zakladatel Světové církve boží (WCG).

18. stol. věřila, že Kristus se vrátí mezi lety
1838 a 1855. Hnutí zaniklo, protože po datu
Kristova návratu nenalezlo žádný způsob,
jak oprávněně ustanovit nové duchovenstvo. K tomuto hnutí se vrátíme v závěru.
Americký kazatel William Miller prohlásil, že se Kristus vrátí „někdy mezi
21. březnem 1843 a 21. březnem 1844“.
Když se tak nestalo, zdráhal se Miller stanovovat další data; byli to jeho následovníci, kteří stanovili 22. říjen 1844. Toto datum je nyní známé jako tzv. velké zklamání.
Z něho však vyrůstá v 60. letech 19. století církev Adventistů sedmého dne. Z téhož
hnutí také vzešli davidiáni (jimž nastal jejich vlastní hrozný den soudu roku 1993)
a Světová církev Boží (WCG), založená
roku 1934 Herbertem W. Armstrongem.
Armstrong roku 1958 vydal brožuru
Rok 1975 v proroctví, z níž bylo jasné, že
tehdy se Kristus vrátí. Brožura se proto stala od poloviny sedmdesátých let těžko udržitelnou a WCG ztratila poměrně dost členů. Ale Armstrongova odpověď byla jednoduchá: jeho slova byla údajně překroucena a on nikdy neřekl, že se Kristus hodlá v roce 1975 navrátit. Po Armstrongově
smrti nastaly ve víře WCG radikální změny. Stovky duchovních a tisíce členů odešly, aby založily nové církve, které nepřestanou zvěstovat blízký návrat Krista. Zabýval jsem se těmito odštěpenými církvemi
a průběhem schizmatu ve své rigorózní práci a tento zájem jsem neopustil ani potom.10
Jednou z mnoha malých odnoží Světové
církve Boží je Církev Boží připravující se
na Boží království (Church of God – Preparing for the Kingdom of God), vedená
Ronaldem Weinlandem, „prorokem tohoto
posledního času“.11 V jeho knihách Prorokovaný konec času (2004) a 2008: poslední boží svědek (2006) popisuje velmi brzké události a prohlašuje se jedním ze dvou
svědků z knihy Zjevení (11. kapitola) a
knihy proroka Zachariáše (4,14);12 později

oznámil, že tím druhým je jeho žena.13
Za jednoho ze dvou svědků se prohlásilo také několik dalších bývalých
členů WCG (jeden duchovní mi řekl,
že už potkal celkem pět z dvojice svědků), ale Weinland je z nich daleko nejvýznamnější a to i přes to, že – jak to bývá
– jeho internetová popularita značně převyšuje počet skutečných následovníků.
V knize 2008: poslední boží svědek Weinland napsal: „Pokud se události vypsané v této knize vbrzku nevyplní, potom je to falešné a falešný jsem i já.“14 Ale nezdá se, že by ho
selhání všech jeho konkrétních proroctví pro rok 2008 jakkoli znepokojovalo. Dle zásady, že nejlepší obrana je útok,
namísto toho kárá ty, kteří ho kritizují:
„Jsou tací pošetilci, kteří spěchají, aby našli chybu a mohli říci, že jsme se zmýlili nebo že jsem falešný prorok, protože
k hmotné destrukci nedošlo v době, kterou
jsem stanovil.“15 K vysvětlení, proč se Kristus neobjevil, používá obvyklou copingovou strategii: „Bůh je milosrdný a dočasně
pozastavil příchod dne, v němž zazní druhá
polnice a nastane hmotná destrukce... Toto
‚pozastavení‘ je z velké části Boží odpovědí na modlitby jeho lidu, který si oddělil čas k půstu.“16
Potom Weinland předpověděl Kristův
návrat na 27. května 2012. Ve svém „posledním kázání“, zveřejněném online při
sobotní bohoslužbě 26. května, den před
„velkým dnem“, prohlásil: „Od Kristova
návratu do atmosféry naší země nás dělí
pouhé hodiny.“17
Tři dny poté napsal: „27. květen přišel
a odešel, tak jak mohu říci, že je to stále den Kristova návratu?“ Jeho odpovědí
bylo: „Pohlížel jsem na to fyzickým způsobem, dokud Bůh neodhalil, že jde o duchovní proces.“18 O týdny později byl schopen výrok upřesnit a použil dvě další běžné strategie zvládání: redeﬁnici pojmů (posunutím „cílové čáry“) a přesunem data:
„Ano, ‚den Páně‘ trvá ve skutečnosti rok.
27. květen 2012 byl začátkem ‚dne Páně‘
a Ježíš Kristus se vrátí poslední den svatodušních svátků 2013“ – tedy 19. května 2013.19
Jeho poslední vysvětlení, proč se nemýlil, ačkoli se Kristus neobjevil, je dokonce ještě důvtipnější. Bůh mu nyní odhalil,
že „jsou dva oddělené dny předvídaného
‚dne Páně‘“, jeden pro církev a jeden pro
svět. 19. května 2013 „Bůh odhalil, že tento zvláštní ‚den Páně‘ se týkal jeho církve
a že ten druhý ještě přijde. Kristus se vrátí
Tento článek prošel recenzním řízením.
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na konci prorokovaného dne, který se týká
tohoto světa.“20
Pro Weinlanda, který si právě odpykává
trest odnětí svobody v délce tři a půl roku
za daňový únik, bude Kristův příchod (ať
už nastane kdykoli) vítaným osvobozením.
Soudce zjevně prokázal porozumění pro
Weinlandova přesvědčení a „strážci apokalypsy“ určitě brzy rozeznají 3,5 roku jako
první polovinu doby soužení.21

lo uvést do rozpaků. Hnutí Unarius ospravedlňovalo to, že mimozemšťané nepřišli,
tím, že naši vesmírní bratři se nyní rozhodli
neukázat se viditelně, „dokud lidé neupustí od agresivních postojů a praktik“.24 To si
možná ještě chvíli počkají.
Roku 1973 byl mladý francouzský sportovní novinář Claude Vorilhon (nyní známý jako Raël) kontaktován stvořením z jiné
planety, od něhož dostal poselství pro lidstvo: byli jsme stvořeni manipulací s DNA,
kterou prováděla mimozemská rasa, k níž
odkazuje kniha Genesis jako k Elohim.
Není to Bůh či bohové, ale lidé, v mnohém
jako my. O dva roky později navštívil Raël
jejich planetu. Jak se ukázalo, Raël je Ježíšovým nevlastním bratrem, neboť měli stejného biologického otce.

pokládáte, že sami už na tomto světě nebudete. Tím se člověk vyhne nesnázím. Ale
trváte-li na stanovení konkrétního data,
připravte si nějaký typ racionalizace, když
hnutí (abychom citovali pozdně viktoriánského spisovatele píšícího o katolické apoštolské církvi): „jsou přinucena přísnou logikou života, aby se otočila zády k historii
a přizpůsobila své doktríny faktům, když se
fakta zatvrzele odmítají přizpůsobit doktrínám“,25 což je mimochodem bravurní vyjádření kognitivní disonance z 19. století. Navrhl jsem typologii (model ideálních
typů) ke kategorizaci strategií, jak zvládat
nesplněná proroctví.
Příklady dvou aspektů lidské chyby mohou být svědkové Jehovovi a Harold Camping
(v jeho posledním případě) na jedné straně

Jiná náboženství
Destruktivní výhled konce světa nemají pouze křesťané. Jiní proroci zkázy jsou
v předpovídání ale stejně špatní.
Oblíbeným datem byl rok 1999. Shókó
Asahara, vůdce hnutí Óm šinrikjó a strůjce
sarinových útoků v tokijském metru roku
1995, prohlásil, že Armageddon nastane 2. či 3. září 1999. Philip Berg, před- VYSVĚTLENÍ PRO NESPLNĚNÁ PROROCTVÍ
stavitel Kabalistického centra, tvrdil, že
pozitivní / upřímný postoj
negativní / vyhýbavý postoj
11. září 1999 Zemi zasáhne velká ohnivá koule, ledaže se podaří shromáždit Lidská chyba
Zmýlil jsem se.
To jsme nikdy neřekli.
dostatek peněz k otevření řady nových
Duchovní vysvětlení Bůh ve svém milosrdenství
Víra lidí nebyla dostatečně
Kabalistických center...
zadržel
svou
ruku.
silná.
Ze zdvořilosti ponechme stranou
množství spletitých interpretací Nos- Přehodnocení situace Naše výpočty byly nesprávné, Např.: Vrátil se, ale ne viditeltradama, včetně knihy V. J. Hewitta
ve skutečnosti přijde příští rok. ně, nýbrž na duchovní úrovni.
a Petera Lorieho z roku 1991, v níž je
Elohim se zjevili Raëlovi jako proro- a Herbert W. Armstrong a jeho Světová círřečeno (kromě mnoha a mnoha jiného), že
2. května 1992 spatříme korunovaci krále kovi našeho věku, vysvětlili svou podsta- kev Boží na straně druhé.
Karla III. a jeho ženy, královny Diany, že tu srozumitelnou vědeckou terminologií
Oba typy duchovního vysvětlení mo8. května 1993 nastanou ohromná zemětře- a zakrátko se fyzicky vrátí na Zem, aby nás hou každému prorokovi přinést jen užitek.
sení v Kalifornii, že Margaret Thatcherová pozdravili. Raëla instruovali, aby vybudo- Pokud řekne: „Prosil jsem Boha o milost
se stane roku 1996 opět předsedkyní brit- val velvyslanectví, kde se budou moci se- a on mne vyslyšel“, vzbudí dobrý dojem.
ské Konzervativní strany a že roku 2000 se tkat se světovými vůdci. Raëliáni očekávají Tvrzením, že víra lidí nebyla dostatečně
uskuteční let na Mars s lidskou posádkou.22 příchod Elohim na Zemi před rokem 2030, silná, přesměruje příčinu selhání na druRoku 1982 ohlásil původem skotský ale již oznámili, že vesmírní návštěvníci ne- hé. Ronald Weinland je příkladem prvního,
umělec Benjamin Creme (*1922), že Mait- přijdou, pokud budou cítit, že nejsou vítáni Benjamin Creme a raëliáni toho druhého.
V případě přehodnocení situace jsou
réja, dlouho prorokovaný pátý buddha, ži- většinou lidstva. Zdá se, že tato podmínka
mnoha prorokům společné změny data.
voucí vtělení Mistra a nový učitel světa, žije už v předstihu umožňuje bezpečný únik.
Takto postupoval William Miller, Harold
anonymně v asijské komunitě ve východCamping, Ronald Weinland, hnutí Unariním Londýně a že se brzy dá poznat světu. Závěr
Média musí být připravena. V roce 1985 Rozumné je prorokovat Kristův návrat nebo us a mnoho dalších. Důvtipnější vyhýbase 22 novinářů setkalo v indické restaura- přílet vesmírných lodí na dobu, o níž před- vé přehodnocení spočívá ve změně smyslu slov, jak to udělal Weinland se „dnem
ci v londýnském East Endu. Doufali, že
Páně“ nebo adventisté sedmého dne v
Maitréja přijde. Byli však zklamáni. To,
prohlášení, že se Kristus vlastně vrátil
že se Maitréja neobjevil v daný čas, Creve stanovený čas, ale ne viditelně, nýme vysvětlil nedostatkem upřímnosti a
brž na duchovní úrovni. To má dvě obvíry novinářů, kteří se shromáždili, aby
rovské výhody: jednak mohou stále tvrho uvítali (anebo neuvítali).23
dit, že mají pravdu a jednak to nikdo neNakonec se krátce podívejme na dvě
může vyvrátit.
ufologická náboženství. Ruth NormaVyzývám všechny budoucí proroky
nová alias Uriel (1900-1993), jedna ze
konce časů ke studiu této typologie, aby
zakladatelů hnutí Unarius v San Diegu,
byli připraveni na dobu, kdy budou muřekla svým stoupencům, že mimozemšset vysvětlovat, proč jejich proroctví seťani zřetelně přijdou na Zemi v roce
1974, poté 1975, 1976 a nakonec 2001. Ronald Weinland (*1949), zakladatel Církve lhalo.

Tehdy už ji nesplněné proroctví nemoh- Boží připravující se na Boží království.
Poznámky jsou na další straně.
Tento článek prošel recenzním řízením.
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František Mráček interpretuje eschatologická poslelství

PANNA MARIA
ODHALUJE
BUDOUCNOST
Vojtěch Tutr
Mariánská zjevení se objevují prakticky po celou historii katolické církve. Nikdy jim však nebylo věnováno tolik pozornosti
a nepotkávala se s takovým ohlasem, jak tomu je zhruba od
poloviny 19. století.1 Zčásti se na tomto fenoménu podílí rozvoj
masové komunikace a zvýšená mobilita obyvatelstva, nicméně
tato zjevení přinášejí něco nového, co bychom mohli nazvat
veřejným poselstvím. Maria již nepromlouvá pouze k osobě
vizionáře. Pronáší proroctví a poselství určená všem věřícím,
vznáší požadavky na církevní hierarchii.2 Proto se můžeme
setkat s propagátory těchto zjevení a šiřiteli jejich poselství.
Díky domnělým či skutečným zjevením3
se formují hnutí na různé úrovni. Tato hnutí jsou často propagátory nějaké myšlenky
či poselství obsaženého v jednom či více
zjeveních, pro které si získávají stoupence
publikační a další propagátorskou činností. K tomu zakládají subjekty mimo rámec
církve.4 Typickým příkladem je společnost
Verité, kterou založil a vede známý propagátor zejména zjevení v Medjugorje RNDr.
František Mráček.
Eschatologické vize a proroctví vztahující se k budoucím událostem jsou frekventovaným tématem tzv. novodobých
mariánských zjevení.5
Tyto obsahy jsou pak
vděčným materiálem
pro příznivce zjevení,
případně pro širší veřejnost. Řadu předpovědí či zmínek ve zjeveních vztahujících se
k posledním časům
církve a lidstva zpracovává nejucelenějším a systematickým
způsobem v ČR František Mráček. Problematice se věnuje dlouhodobě a v posledních letech vydal na toto téma
dvoudílnou publikaci
Těžká léta před šťastMedjugorje.
nou dobou.

V dobách nejživějších spekulací o konci
časů, z nichž pocházejí také poměrně konkrétní předpovědi, Mráček toto téma zpracoval na internetových stránkách společnosti Vérité. Další články k proroctvím publikoval v této době ve Zprávách z Medjugorje č. 3,12/1999 a 7/2000, v časopise Regina 6,7,8/1999;1,4,7,8/2000 a 1/2001. Své
názory shrnuje a reinterpretuje v článcích,
které vyšly v časopise Regina v č. 1/2000
„S Pannou Marií do jubilejního roku“
a v č. 1/2001 „Proroctví na současnou dobu
a jejich výklad“. Tyto texty byly psány na
přelomu tisíciletí, kdy docházelo k renesan-
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ci proroctví o konci světa a eschatologických očekávání, a tato doba se v nich pochopitelně odráží.
Úvahy k prorockým vizím, z nichž vychází předpovědi posledních událostí, tvoří u Mráčka poměrně promyšlený a strukturovaný komplex. Úvodem na stránkách
společnosti Vérité předesílá metodologickou poznámku o rozumění informacím
vztahujícím se k budoucímu vývoji světa. Svůj zájem o informace o budoucnosti
odůvodňuje tím, že spolehlivě budoucnost
sice zjistit nemůžeme, můžeme ovšem naznačit pravděpodobný vývoj. Usuzovat na
něj lze z různých zdrojů informací – z vývoje vědy či techniky, ekologické situace,
politického a společenského vývoje. V posledních desetiletích se k těmto zdrojům
přidává ještě další, spolehlivější: varování
a předpovědi obsažené ve zjeveních, zejména mariánských.
Předpovědi budoucích posledních časů
jsou tedy pokládány za jakési prognózy vycházející ze spolehlivých údajů. Jsou v podstatě stejného řádu, jako prognózy ekonomické, sociologické, politologické. Mohou
být tedy zatíženy chybou spočívající v mylném výkladu či interpretaci. Nicméně jsou
potřebné a užitečné pro duchovní život lidí.
Seriózní informace vztahující se k budoucímu vývoji světa autor čerpá podle
vlastního vyjádření z pravých zjevení, biblických informací a starších zjevení. Mezi
zdroje zařazuje poměrně velké množství
proroctví, nejvíce však vychází z Malachiášova proroctví,6 z vizí Kateřiny Emmerichové, Fatimských poselství, poselství Donu Gobimu, zjevení sv. Hildegardy,
zjevení Bartoloměje Holzhausera, svatého
Františka a prorockého snu Dona Bosca,
zjevení Panny Marie ve Fatimě, Garabandalu a Medžugorje. Interpretuje též Apokalypsu, biblické proroky Izaijáše a Daniela.
Informace a náznaky v nich obsažené podle vlastních slov konfrontuje s vývojem ve
světě a s naplňováním proroctví.
Nejkonkrétnějším proroctvím, jehož
výkladu se Mráček na přelomu tisíciletí věnoval a o jehož pravosti je sám přesvědčen,
je proroctví vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie. To bylo předpovězeno Donem Gobim na rok 2000. Mráček sám přiznává, že v době do tohoto roku očekával
viditelné vítězství. Naděje, že stojíme bezprostředně před touto událostí zaznívá ještě
v závěru článku „O době poslední“ z cyklu
„Dávná proroctví“ v lednovém čísle Reginy roku 2000. Nicméně koncem roku 2000,
když se žádné viditelné změny neprojevi-

ly, byl nucen toto stanovisko reformulovat.
Nejprve předesílá, že k vítězství mělo
dojít v srdcích lidí. Nejedná se tedy o viditelný triumf, nebo dokonce druhý příchod
Ježíše Krista. Protože však v současné době
dochází k pozitivním změnám na poli víry
– mnoho lidí přijalo poselství Panny Marie
a útoky liberálních teologů na učení církve
se oslabily, můžeme to považovat za počátek změn, které se v plnosti uskuteční až po
roce 2000.7 Podle posledních interpretací se
tak může stát do 25-30 let.8
V článku „Dávná proroctví“ s podtitulem Proroctví pro současnou dobu
a jejich výklad se dozvídáme, že nastává apokalyptická doba. A to proto, že se
„lidem dostaly do rukou zbraně hromadného ničení a jeden člověk by mohl zničit svět...“. Z proroctví vítězství Ženy nad
antikristem a z proroctví Dona Gobiho9 se
usuzovalo na to, že „nové historické události“ jsou blízko. Čekaly se koncem devadesátých let, zhruba od roku 1998. Na
veřejných přednáškách dr. Mráček také takové vize sám šířil. Tyto události však mohou dle autora trvat i delší čas – i desetiletí. Jako například politické změny ve východní Evropě započaly v roce 1989, ale
pád komunismu byl dokonán až rozpadem
Sovětského svazu v roce 1991, stejně tak
po roce 2000 obrat k lepšímu již nastal.
K vítězství Mariina Neposkvrněného srdce
však ještě nedošlo úplně. Plně toto vítězství pochopíme až s příchodem nového papeže.10 Tento fakt podle Mráčka podporuje
i to, že Panna Maria nehovořila o konkrétním roce, ale o období změn. Když nepřišly
do konce roku 1996, čekalo se, že se uskuteční v roce 2000, protože antikrist měl působit po dobu tří a půl roku – tato informace
vychází ze Starého a Nového zákona a byla
údajně potvrzena zjevením 31. 12. 1992
otci Gobimu. Nikdo jako antikrist se však
neobjevil ani v roce 1994 (kdyby mělo vítězství přijít v roce 1998), ani v roce 1996
(v případě vítězství v roce 2000).11
„Další informace ze zapomenutých proroctví“ vedly tedy Mráčka k jiné interpretaci.12 Zjevení Dona Gobiho z konce osmdesátých let se týkala konce komunismu
a důležitosti nastávající doby. Zlo však pokračovalo v jiné podobě – zejména jako
globalizace, – a tak se nadále odehrává boj
o lidská srdce. Dobro si v něm vede zatím
úspěšně, protože Panna Maria v Medžugorji mluví 25. 8. 2000, že „je již mnoho
těch, kteří se jí přiblížili a nesou zvláštním
způsobem ve svých srdcích vítězství jejího

Neposkvrněného Srdce“. A dále ve vzkazu z 25. 10. 2000 hovoří o příchodu nové
doby, doby jara.“13 Dále Mráček pokračuje: „S blížícím se koncem roku 2000 je
zřejmé, že vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie se týká upevnění ryzí víry
v srdcích věřícího lidu a v církevní struktuře…“14 Mráček vyslovuje naději, že navzdory snahám liberálních teologů a hodnostářů bude příští (tehdy ještě neznámý
Benedikt XVI.) zvolený papež pokračovat
v díle Jana Pavla II. Církev vyjde z tohoto boje vnitřně posílená až do posledního
(příštího) papeže, jímž má být Petr II. Na
něj se vztahuje obraz třetího anděla z Apokalypsy, který varuje před klaněním šelmě.15 Za doby jeho vlády přijde antikrist
a po tři a půl roku bude útočit na církev.
Poté teprve přijde nová éra božího pokoje.
Duchovní jaro tedy podle Mráčkovy reinterpretace proroctví nastává v církvi, ne
ve světě. Jde o to, že „čím dál více lidí se
duchovně obrací, v církvi se prosazuje pravá teologie, papež má vládu ve svých rukou.“ Naopak působení zla můžeme vidět
ve světě mimo církev i v tom, že počet lidí
v církvi se snižuje. Tento stav ještě nějakou
dobu potrvá a v horizontu cca 25-30 let zesílí. Ke konci přijde antikrist, který bude tři
a půl roku intenzivně útočit na církev, možná dojde i k novému pronásledování. Poté
ale neodvratně zvítězí Neposkvrněné Srdce
Panny Marie a nastane nová éra, éra Ducha
Svatého (paralelně k době Boha Otce - starozákonní doba, doba Boha Syna - novozákonní až do konce popsaných událostí),
kdy Duch Svatý bude působit ve světě přímo, jako tomu bylo o Letnicích.16
Nutno dodat, že Mráčkův postoj k různým předpovědím eschatologických událostí je kritický, snaží se rozlišovat mezi
tím, co je pravděpodobné a co je nepravděpodobné proroctví. Zastává názor, že
pravé informace o těchto věcech nebývají řečeny konkrétně a neobsahují většinou
přesné časové údaje.17 Je tedy na interpretech, jak s těmito informacemi budou zacházet. Rozhodně ale zdůrazňuje důležitost
takových informací a předpovědí pro duchovní život a obrácení věřících. Ve jmenovaném článku „Jak vycházejí předpovědi na současná léta“ uvádí, že pouze asi
1% (sic!) všech předpovědí z různých zjevení se uskutečnilo. Přesto máme vyhledávat důvěryhodné předpovědi a využívat je
pro obnovu našeho života s Bohem. „Pozitivní význam těchto (nevyplněných – závorka autor) předpovědí mohl být v tom, že
někteří nevěřící lidé byli šokováni nejistou
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budoucností a zneklidněni, popřípadě začali uvažovat o své záchraně i s připuštěním
existence Boha a Jeho pomoci.“18
Jistotou je pro Mráčka fakt, že učení
církve pod vedením současného i následujícího papeže bude stále pravověrné.19 Například: „Pokud bychom chtěli proroctví
aplikovat na dnešní dobu, snadno budeme
dovedeni k pochybnostem o pravosti a důvěryhodnosti následujícího papeže a budeme vyhledávat v jeho jednání domnělé
chyby a pochybovat o jeho pravosti, což by
bylo škodlivé.“20
Zájem o odhad budoucích událostí není
pro Mráčka samoúčelný nebo motivovaný
senzacechtivostí. Jde jednak o to, aby se věřící dokázali na přicházející události připravit a využít je jako šance pro obnovu svého
duchovního života – „proroctví mají navodit u člověka zvýšenou pozornost a přimět
jej k pozitivní činnosti“21 –, jednak je stále
možné některé katastroﬁcké scénáře vývoje světa zmírnit. Například modlitba, půst
a obrácení mohou zmírnit pohromy obsažené v 7.-10. tajemství z Medjugorje, které
Maria svěřila vizionářům a které mají být
zveřejněny tři dny předtím, než nastanou,
prostřednictvím bývalého medjugorského kněze Petara Ljubičiče.22 „Panna Maria
ovšem řekla, že k realizaci těchto pohrom
vůbec nemusí dojít, jen se svět musí obrátit. Když ‚vyprovokuje‘ dostatek lidí, může
to být změněno, nebo anulováno. To si Panna Maria přeje. Pokud se lidé jako celek nezmění, způsobí si tyto pohromy sami.“23
Propracovaná Mráčkova eschatologie není proroctvím ve vlastním smyslu, ale pokusem o racionalizovanou interpretaci proroctví z různých zdrojů. Rozumění proroctvím považuje za důležitou,
i když pozapomenutou disciplínu církevního učení.24 Ačkoli sám není teologem, neváhá vstupovat na toto pole a jeho popularizační, v určitých ohledech až kazatelská,
činnost je vedena upřímnou snahou o spásu
duší tak, jak ji sám chápe. Omyly vzniklé
při těchto interpretacích pak na jednu stranu vysvětluje jako běžný jev, který v této
činnosti může nastat; na druhé straně, jak
jsme viděli, neváhá použít i reinterpretaci své původní předpovědi, aby si zjevení
a jejich předpovědi zachovaly určitou autoritu u svých příznivců.


Poznámky
1 Stačí se podívat – byť střízlivě – na statistiky návštěvnosti poutních míst. Ve Fatimě
se o slavnosti v roce 1928 shromáždilo na
300 tis. lidí (PETRI, Heinrich, BEINERT,
Wolfgang (eds.), Učení o Marii, Matice
cyrilometodějská s. r. o., Olomouc 1996, str.
599-600), v Lurdech se ročně vystřídá na 4,5
milionu poutníků (tamtéž, str. 509), v Medjugorje se dle místní statistiky podá ročně
přes milion svatých přijímání www.medjugorje.org.
2 Zde se nám vybaví zejména požadavek fatimského zjevení na papeže, aby zasvětil Rusko
Mariinu neposkvrněnému srdci.
3 Objektivně vzato, nelze rozhodnout o pravosti zjevení. Komunikace probíhající mezi
vizionářem a tím, co on považuje za zjevení,
může nabývat různé formy a intenzity. Lze
obtížně určit, jaká úroveň mystické zkušenosti stojí v základu „poselství zjevení“ – tj. to,
co je vizionářem artikulováno směrem k posluchačům jako obsah zjevení. Kromě toho
zde působí faktory psychologické jako zapomínání, schopnost intelektového porozumění, vyjadřovací schopnosti vizionáře i obtíže
při externalizaci vnitřní zkušenosti, při pokusu vyjádřit mimosvětskou skutečnost pomoZe Světla Mariina - časopisu z Medjugorje.
cí imanentního slovníku. S takovým posuzoZdroj: http://fatym.com.
váním pravosti zjevení nelze ovšem srovnávat církevní rozhodnutí, které se uděluje ve
formě nihil obstat. „Každé soukromé zjevení je vždyc12 Proroctví na současnou dobu a jejich výklady (Regina
ky – jako to ukazuje zkušenost v Písmu sv. a v učení
1/2001).
církve – syntézou, ve které splývá povaha příjemce zje13 Tamtéž, str. 16.
vení, jež je dána historicky (teologicky, kulturně, atd.)
14 Tamtéž.
a psychologicky (nebo parapsychologicky), s mystic15 Dávná proroctví, Regina 8/1999, str. 18.
kou a normální milostí, kterou byl v hloubi své existen16 Informace neobsažené v uvedených článcích jsou čerce obdařen. Z toho plyne, že nelze vyloučit možnost ilupány z osobního rozhovoru s Františkem Mráčkem na
zí, mylných výkladů a zkreslení, i když se podle všech
podzim roku 2005.
obvyklých kritérií, podle kterých se posuzují mystické
17 Mráček, Jak vycházejí předpovědi na současná léta?, Rejevy, jedná o pravé soukromé zjevení. Především co se
gina 3/1999.
týče ‚vize‘ v soukromých zjeveních, má ve skutečnos18 Mráček, Jak vyšly předpovědi na rok 1999?, Regina
ti zcela zřetelně ‚současný styl‘. ‚Pravost‘ soukromých
4/2000, str. 17.
zjevení je velice proměnná kvalita.“ (RAHNER, Karl:
19 Tento předpoklad například neuznávají některé ultraSacramentum Mundi, sv 5, Herder and Herder, New York
konzervativní kruhy, které se odvolávají na údajné taj1970, str. 358; cit. podle GROESCHEL, Benedikt, Tichý
né zjevení z Fatimy, například www.fatima.org.
jemný hlas: Praktický průvodce pro zájemce o soukromá
20 Mráček F., Dávná proroctví Regina 8/2000, str. 16.
zjevení, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství
21 V úvodníku k dílu cyklu Dávná proroctví v Regina
1998, str. 23).
8/1999, str. 16.
4 STAPLES, P., Oficial and Popular Religion in an Ecu22 Mráček F., Záplavy a duchovní stav světa, Regina
menical Perspective in Vrijhof, Waardenburg 1979, str.
10/2002, str. 16.
264 a násl.
23 Po velkém trápení přijde šťastná epocha, rozhovor
5 Řada zjevení začínající rokem 1830 v Paříži, která jsou
s Františkem Mráčkem, Dingir 4/2006.
typická tím, že je jim přisuzován veřejný charakter – ho24 František Mráček: Těžká léta před šťastnou dobou II.,
voří k celému světu či církvi, ne jen k vizionáři samotVérité, Praha 2013, str. 111-113.
nému.
6 Irský biskup svatý Malachiáš ve svém proroctví roku
1139 krátce charakterizoval všechny papeže od CelesVirgin Mary Reveals Future
týna II. (1143) až do konce světa za pontiﬁkátu Petra II.
The so called modern apparitions of Virgin Mary bring
– celkem 112 papežů. někteří badatelé proroctví odmía new phenomenon: warnings or messages directed not
tají jako podvrh ze 16. století.
only to the receiver of the apparition, but to the whole
7 Jak chápat vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Ma(Catholic) Church. Based on this fact František Mráček,
rie?, Zprávy z Medžugorje 7/2000, staženo z http://vepropagator of many Marian apparitions, namely those
rite.cz/index2.php?menu=budoucnost&sekce=zobraoccuring in Medjugorje, formulates the interpretation of
zit&soubor=obsah/budoucnost/clanek_budoucnost-4.
various prophecies. His prognosis uses a wide number
php, 28. 6. 2008.
of sources and composes a sophisticated system of the8 Po velkém trápení přijde šťastná epocha, rozhovor s Franir interpretation. On the edge of 1990s and 2000s Mrátiškem Mráčkem, Dingir 4/2006, str. 135; dále v úvodu
ček was awaiting the victory of the Immaculate Heart of
knihy Těžká léta před šťastnou dobou II.
Mary in the world. As it was not coming, he reintepre9 Podle Mráčkova vyjádření chybný výklad proroctví Dona
ted that as an invisible victory in human hearts. Despite
Gobiho vznikl překladatelskou chybou, kdy překlad „pro
the fact that the predicitons of the future are not usually
velké jubileum roku 2000 zvítězí mé Neposkvrněné srdprecise and correct, they are useful for positive spiritual
ce“, byl přeložen „k velkému jubileu roku 2000 zvítězí
progress of people, Mráček says, and more than that, it is
mé neposkvrněné srdce“. Z toho vyvozuje, že vítězství
possible that related prayers and fasting in fact do reduse uskuteční po roce 2000, nikoli nutně přímo v tomto
ce or stop disasters described in the book of Revelation
roce.
and many other prophecies.
10 Mráček František, Zvítězilo Neposkvrněné Srdce Panny Marie?, Regina 2/2001, str. 18.
11 Antikrist by měl vystoupit někde na Blízkém Východě
Mgr. Ing. Vojtěch Tutr (*1971) vystudoval religionisa snad dokonce přivodit konec vleklého konﬂiktu v Patiku na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy,
lestině: „Je pravděpodobné, že k nejdramatičtějším udávěnuje se náboženství v moderní společnosti, zejména
lostem dojde skutečně v Izraeli, kde by podle proroctví
současnému stavu religiozity v ČR, novodobým mariánmělo být centrum antikristovy moci.“ (Dávná proroctví,
ským hnutím a související problematice.
Regina 8/1999, str. 18).
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Mesianismus a post-mesianismus
p
lubavičského chasidismu

KDYŽ MESIÁŠ
ZEMŘEL
David Biernot
Každý, kdo se zabývá děním na současné židovské náboženské
scéně, nemůže pominout uskupení, které si na ní v posledních
šedesáti letech vydobylo význačné místo. Řeč je samozřejmě
o lubavičském chasidismu. To, že redakce časopisu Dingir
se rozhodla umístit článek o tomto hnutí do tohoto čísla, není
náhodné. 1. července (3. dne měsíce tamúzu) tohoto roku si
totiž lubavičtí chasidé připomenou 20. jahrzeit – výročí úmrtí
svého posledního rebbeho, rabína Menachema Mendela
Schneersona (1902-1994).
Nicméně pro celou řadu
poměrně intenzivně vělubavičských chasidů
nuje mystickému učei dnes zní slovo jahrní tohoto směru.2 Na své
zeit, vyslovené v souvissi přijdou i sociologové
losti s touto osobou, téa kulturní antropologové,
měř jako rouhání, neboť
kteří studují mesianisticdle jejich názorů rebko-apokalyptickou dynabe nezemřel, nýbrž bymiku tohoto směru, stejchom spíše měli hovořit
ně jako strategie, jakými
o jeho okultaci. Pro ně
se lubavičský chasidisstále platí slova popěvmus pokouší zvrátit proku, který byl populární
ces sekularizace a asimimezi lubavičskými chalace židovské populace
sidy v posledních letech
v USA i jinde ve světě.
Menachem Mendel Schneerživota jejich lídra: „jechi son (1902-1994).
Toto je dlouhodobý proadonenu, morenu, ve-rablém, který Ješajahu Leibenu, melech ha-mošiach le-olam va-ed“ – bowitz svého času označil za krizi, jež se
„ať žije náš pán, učitel a rebbe, král mesiáš může ukázat jako ta poslední v dějinách žina věky věků.“ Tato příležitost vyzývá k re- dovství.3 S jistou nadsázkou lze říci, že luﬂexi nad tím, jak se v posledních dvaceti bavičský chasidismus byl ke svému úspěletech toto významné uskupení židovského chu předurčen od svého začátku charaktesvěta vyrovnalo s úmrtím svého charis- rem své spirituality, která spojuje intelekt
matického vůdce – pro mnohé i mesiáše – s citem. Lubavičský chasidismus bývá oba fází „post-mesianismu“, kterým lubavič- divován, nezřídka si svými aktivitami zísský chasidimus procházel v letech bezpro- ká sympatie také sekularizovaných Židů
středně po jeho smrti. Jak se zdá, tato fáze a otevře jejich peněženku.4 Na druhé straještě není zcela u konce.1
ně bývá však i zatracován ostatními uskupeními židovské náboženské i nenáboženské scény. Internet překypuje nepodložeLubavičský chasidismus
nými spekulacemi ohledně původu peněz,
a Menachem Mendel Schneerson
Ačkoliv lubavičský chasidismus patří feno- kterými lubavičský chasidismus ﬁnancuje
menologicky mezi skupiny (utra-)ortodox- své náročné projekty. Nepochybně i v tomto
ního judaismu, svými speciﬁckými teolo- hnutí se základnou čítající více než 200 tigickými důrazy i formami svých aktivit se síc chasidů se najdou „černé ovce“ podobz této platformy poněkud vyčleňuje. Někdy ně, jak je tomu v jiných náboženských spose tak děje ke značné konsternaci předsta- lečenstvích.5 Největším trnem v oku židovvitelů jiných uskupení tohoto tábora. Lu- ské náboženské scény se však stal mesiabavičský chasidismus po zásluze přitahu- nistický kult6 kolem postavy rabína Menaje pozornost i akademické obce, která se chema Mendela Schneersona.7

Ačkoliv má lubavičský chasidismus kořeny v Bělorusku, dnes představuje výrazně
amerikanizovanou podobu judaismu. Svou
jasnou ideologickou vizí, misijní aktivitou,
vazbami na politické špičky v USA, Izraeli i Británii toto hnutí do jisté míry připomíná evangelikální scénu a její aspirace
v USA. Tento směr by patrně nedosáhl takového dynamického růstu bez charismatického vkladu posledního rebbeho hnutí.
Lubavičtí chasidé o něm hovoří jako
o „Mojžíšově inkarnaci ve své generaci“.
Jiskra Mojžíšova archetypu se může projevit ve schopnosti každého Žida rozšířit své
vědomí do té míry, že je asimilováno božským. Přesto se tento archetyp ve svém celku projevuje nejvíce v nesiej ha-dor – „vůdcích generace“. Každý rebbe lubavičského
chasidismu je svým způsobem „avatárem“
Mojžíše, který se reinkarnoval v jiném těle.
V tomto ohledu je také nutné zdůraznit, že
tyto inkarnace mají současně potencionální mesiášské kvality.8
Schneersona lze nepochybně zařadit
mezi medializované ikony náboženského
světa druhé poloviny 20. století.9 V lubavičské literatuře se setkáme s hagiograﬁckou
interpretací této postavy. Rebbe je v ní vyvýšen do pozice nadlidského hrdiny, proroka a divotvorce, který svým pohledem pronikal do mysli těch, kteří se dostali do jeho
přítomnosti. I jeho nejbližší spolupracovníci, jako jeho sekretář Jehuda Krinsky, tvrdí, že Schneersonův vnitřní život byl pro ně
vždy záhadou.10 Na druhé straně se setkáme
s kritickými, ne-li až nenávistnými pohledy.
V době nejintenzivnějšího mesianistického
vření kolem Schneersonovy osoby na počátku 90. let, se izraelský myslitel Ješajahu
Leibowitz o Schneersonovi vyjádřil takto:
„Je jedna věc, kterou o tomto muži nevím s úplnou jistotou, a to, zdali se jedná o psychopata nebo o šarlatána. To je
jediná věc, kterou nemohu rozhodnout.
Nicméně tento druh degenerace, falešných proroků a mesiášů, je stejně starý
jako samotný židovský národ.“11
Některé prameny zpochybňují, že Schneerson vedl celý svůj život ortodoxní způsob
života. Během 30. let minulého století, kdy
pobýval se svou ženou v Berlíně a Paříži,
se měl Schneerson nechat svést liberální
a kosmopolitní atmosférou panující v obou
velkoměstech. V této době měl údajně také
zaujímat vřelejší postoj ke svému trockisticky smýšlejícímu bratrovi než ke tchánovi, který byl lubavičským rebbem. Zpochybňována bývá i jeho rabínská ordina-
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hodnotu zde totiž představuje „ahavat Jisrael“ – „bratrská láska vůči Židům“, projev solidarity a ochota nést
za druhého Žida odpovědnost, zvláště pokud žije v odcizení sekularizovaného světa a není si vědom božského původu svého bytí. Završením stvoření je mesiášský
věk, k jehož příchodu napomáhá každý akt překonávání
zla a posilování lásky a bázPřivítání mesiáše Schneersona v brooklynské čtvrti
ně před Bohem.17
Crown Heights. Zdroj:
http://horinca.blogspot.cz.
Tyto základní myšlenky
ce.12 Vyváženou biograﬁi této postavy tak lubavičského chasidismu vedly Schneersopravděpodobně poskytuje jen odborná li- na k orientaci na nepraktikující Židy a snateratura.13
ze o jejich návrat k praktikování ortodoxníPoslední lubavičský rebbe učinil své ho judaismu.18 Jistě není náhodou, že hlavhnutí dynamickým a aktivním prostřednic- ním polem misijního působení se staly prátvím tří idejí. První z nich bylo přesvědčení vě Spojené státy, v nichž židovská populao blízkém konci tohoto věku a brzkém pří- ce, největší v celé diaspoře, podlehla asichodu mesiášského času. Na toto navazu- milačnímu trendu a materiální konzumní
je druhá idea, podle níž příchod spásy zá- kultuře. Lubavičský chasidismus za tímto
visí také na lidském úsilí – ve studiu nábo- účelem vybudoval celou síť misijních (outženských textů judaismu a v náboženské reach) center, které pokrývají celé Spojepraxi spočívající ve výkonu příkazů ná- né státy. K jeho úspěchu mezi sekularizoboženského zákona. Lubavičskému chasi- vanými americkými Židy nepochybně nadismu jde ale současně o celkovou promě- pomohla adaptace hnutí na angličtinu, ale
nu židovského člověka. Tento zájem je pří- také poměrně civilní způsob odívání a vytomný již v základním textu hnutí z konce stupování, jímž se lubavičský chasidis18. století, známým pod titulem Likutej mus výrazně odlišuje od ostatních chasidAmarim či Tanja.14 Lubavičský chasidismus ských směrů.
psychologizuje učení kabaly tím, že bytSchneersonův mesianismus nelze odnost člověka interpretuje prostřednictvím dělit od jisté míry utopismu přítomném
struktury deseti sefirot. Duše člověka se tak- v jeho myšlení. Ačkoliv se například zamíto skládá z vyšších intelektuálních schop- tavě stavěl vůči evoluční teorii, Schneerson
ností odpovídajícím třem sefirot „Choch- měl eminentní zájem o dění ve vědě, a v jema“, „Bina“ a „Daat“. Emocionální a fy- jím exponenciálním růstu shledával znaky
zické vlastnosti odpovídají sefirot nižším. přibližujícího se mesiášského věku.19 Ty
Všechny tyto stránky se mohou stát nádo- ovšem interpretoval také v tzv. „porodních
bami duchovního rozvoje jednotlivce. Tan- bolestech“ mesiášského času, které předstaja takto otevírá dveře poznání Boha skrze vovalo bezprecedentní utrpení židovského
introspekci. Nezbytným prvkem lubavič- národa během Holokaustu, výše zmíněná
ského učení je monismus. Jedinou pravou sekularizace, a také vnitřní dekadence táa vše prostupující skutečností je samo bož- bora ortodoxního judaismu.20
ství pojaté jako jednota protikladů. Božství
je bytím i nebytím, které se zároveň odhalu- „Chceme mesiáše už teď!“
je i skrývá. Je identické s univerzem, avšak Koncem 80. let minulého století, více než
také od něho odlišné.15 Každý Žid by v sobě kdy jindy, Schneerson hovořil o blízkém
měl zahlédnout „dos pintele jid“ – jiskru, zlomu věků, věčném životě a zmrtvýchkterá ho spojuje s božstvím, ale také s du- vstání. Řada badatelů dává tyto důrazy
šemi jiných Židů, jež v posledku vytvářejí v jeho rétorice do souvislosti s úmrtím jeho
jednu kolektivní duši.
manželky Chaji Mušky, které Schneersona
Na tento moment navazuje třetí idea, hluboce zasáhlo.21 Každopádně toto období
jejímž prostřednictvím Menachem Mendel historie lubavičského chasidismu bylo poSchneerson zaktivizoval své následovníky. znamenáno heslem: „We Want Moshiach
V lubavičském chasidismu má spása by- now!“ – „Chceme mesiáše už teď!“ Mnotostně kolektivní charakter.16 Významnou ho lubavičských chasidů bylo přesvědčeno,

že doba „kosmické nápravy“ se již opravdu
chýlí ke konci a Schneerson každou chvíli vystoupí jako mesiáš, z nebe sestoupí
Chrám hned vedle centrály hnutí v Crown
Hights v Brooklynu, načež se obě budovy
přenesou do Jeruzaléma.22
Toto očekávání prošlo první zkouškou v roce 1992, kdy Schneersona postihla mozková příhoda, jejímž následkem byl
částečně paralyzován a ztratil řeč. Vznikla
řada iniciativ, jak přivést rebbeho zpět ke
zdraví mysticko-rituálním způsobem. Takovou iniciativou bylo zhotovení svitku
Tóry, který dle tradice obsahuje 600 tisíc
písmen. 600 tisíc je také původních „kořenových“ duší Izraele, jež jsou spojeny
s duší mesiášovou. Schneersonovo onemocnění bylo také interpretováno s odkazem na postavu „trpícího služebníka Božího“ z proroctví Izajáše.23
V roce 1993 si značné pozornosti médií
zasloužilo prohlášení rabína Šmuele Butmana,24 že se Schneerson ukáže jako mesiáš během oslavy 43. výročí od jeho nastoupení do čela hnutí, která současně bude
jeho korunovací. Úzký okruh Schneersonových spolupracovníků se od této proklamace distancoval. Sám Schneerson se
na uvedené oslavě ukázal jen krátce, nemocný v kolečkovém křesle. Schneersonův tajemník Jehuda Krinsky poté zorganizoval brieﬁng pro média, během něhož
situaci okomentoval slovy: „Tento večer
se nikterak nelišil od jiných večerů. Rebbe se chtěl pouze setkat se svými lidmi.“25
V březnu 1994 Menachem Mendel
Schneerson utrpěl druhou mozkovou příhodu. Zatímco tento ležel na jednotce intenzívní péče, venku se shromáždily stovky lidí, recitovaly žalmy, zpívaly a čekaly na zázrak. Sebemenší obrat k lepšímu
byl vykládán jako předzvěst jeho úplného
uzdravení a mesiášské proměny. Zdravotní
stav rebbeho se v květnu zkomplikoval zápalem plic a Menachem Mendel Schneerson zemřel 12. června 1994. Tato situace přivedla jeho věrné do hluboké krize. Brooklynské úřady už během Schneersonovy hospitalizace připravovaly operaci „Skon“,
která měla mobilizovat policii, psychology a další specializované pracovníky pro
případ propuknutí masové hysterie a hromadných pokusů o sebevraždu. Naštěstí
se tento dramatický scénář neuskutečnil.26
Lubavičský postmesianismus
Krátce po rebbeho smrti se lubavičtí chasidé rozdělili do dvou frakcí populárně známých jako „mesianisté“ a „ani-mesianisTento článek prošel recenzním řízením.
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by rebbe byl skutečně mezi svými věrnými.31
Mezi „mesianisty“ se poměrně často
také objevují svědectví o zjeveních rebbeho, během nichž
jim podává krátká
sdělení nebo je jen
zdraví. Tato zjevení
bývají nejčastěji zakoušena právě v samotné centrále hnutí. Dostavují se však
Jeden z misijních autobusů („micva tanků“) lubavičských
také v mezních sichasidů.
Zdroj: http://horinca.blogspot.cz.
tuacích života.32 Jiní
té“. Toto schizma se nejcitelněji projevilo „mesianisté“ přijali rebbeho skon jako fakt,
v samotné centrále v Brooklynu, kde „me- avšak věří, že brzy vstane z mrtvých a prosianisté“ převzali kontrolu nad synago- jeví se jako mesiáš. Své stanovisko zagou v suterénu. Toto místo bylo obzvláště kládají na interpretaci výroku z Talmudu,
emocionálně spojené s působením Rebbe- v němž Rav Nachman říká: „Kdyby mesiáš
ho, především jeho promluvami k věrným byl jedním z živých tak jako já, byl by mi
během tzv. farbrengen. „Anti-mesianisté“ podobný.“33 Mesiáš tedy projeví svou moc
reprezentovaní vedením hnutí se stáhli do ve svém zmrtvýchvstání.34 Do mesianisticmodlitebny a kanceláří v horních patrech. ké frakce patří také tzv. „elokisté“.35 PředOrganizace, jež oﬁciálně reprezentuje hnu- stavují malou skupinu, která však přitahuje
tí – „Agudat Chasidej Chabad“ – se pokou- pozornost jak židovského, tak nežidovskéšela vymoci kontrolu nad „dolní“ synago- ho světa. Dle jejich představ je rebbe totožgou i soudní cestou. Soud potvrdil její nárok ný se samou esencí božství - acmut. Vzhlev roce 2008.27 Fakticky synagoga je však dem k mystickému pozadí lubavičského
stále v rukou „mesianistů“ a kdo vstoupí na učení, tato úchylka není až tak překvapivá.36
její webové stránky, tohoto uvítá fotograﬁe
Lubavičské organizace (jako „Agudat
rebbeho na pozadí centrály hnutí a Jeruza- Chasidej Chabad“) usilují napravit pošralémského chrámu, a slogan „ať žije náš pán, mocenou reputaci hnutí a mesianistické
učitel a rebbe, král mesiáš na věky věků.“28 projevy tlumit.37 V prvních pěti nejkritičSynagoga se stala svědkem také ostřej- tějších letech po smrti rabína Schneersoších konfrontací mezi oběma frakcemi, na tato organizace vydala řadu prohlášeběhem nichž došlo i k ublížení na zdraví. ní, v nichž odsuzuje názory a aktivity meSchisma došlo tak daleko, že rodiny z obou sianistické frakce. To nejzásadnější vydatáborů odmítaly uzavírat mezi sebou sňat- né v roce 1996 zní:
ky.29 Rozdělení – přinejmenším v Crown
„Co se týče některých ze současných tvrHights – má i sociální kontext. Zatímco
zení a deklarací učiněných jak jednotlivmešichistim, jak se „mesianistům“ přezdíci, tak skupinami ve vztahu k mesiášství
vá, zpravidla vycházejí z chudších pomělubavičského rebbeho, rabína Menacherů, „anti-mesianisté“ reprezentují materiálma Mendela Schneersona, budiž požeh30
ně lépe zabezpečenou vrstvu hnutí. „Menána jeho památka, ať je známo, že tyto
sianistická“ sekce vyvinula řadu rituálů, jenázory nikterak nereﬂektují mínění sajichž prostřednictvím evokují přítomnost
motného hnutí. I když nechceme bránit
rebbeho, ať prostřednictvím jeho všudypříprojevům osobního přesvědčení, jsme
tomných vyobrazení, audio- a videonahrápřesvědčeni, že tato tvrzení jsou hrubou
vek spojených s jeho veřejnými promluvaurážkou cti a intencí rebbeho.“38
mi a vystoupeními na DVD nebo internetu. Mnozí „mesianisté“ jsou bytostně pře- Vedení hnutí také zasáhlo v Crown Hights
svědčeni, že jejich mistr nezemřel, nýbrž je a nechalo odstranit z ulic vše, co nějakým
s nimi fyzicky přítomen, ačkoliv ho jejich způsobem propagovalo Schneersonovo mezrak nedokáže postřehnout. Tomu odpoví- siášství. Současně provádí i určité „kádrodá i forma bohoslužby v „dolní“ synago- vání“ uchazečů o post šlichim – „emisarů“
ze, která evokuje takovou atmosféru, jako- v misijních centrech hnutí v USA i ce-

lém světě.39 K cenzurování „mesianistických“ názorů dochází i v tisku, které hnutí vydává.40
Náprava reputace hnutí byla nutná.
Americká rabínská rada, reprezentující jeden z nejvýraznějších normativních hlasů americké židovské ortodoxie, zasáhla po „dogmatické“ stránce a v prohlášení vydaném v roce 1996 odsoudila přesvědčení „mesianistů“, dle něhož mesiáš
může dokončit své poslání po své smrti
a vzkříšení.41
Současné technologie výrazně napomáhají ve „zpřítomňování“ rebbeho v myslích a srdcích lubavičských chasidů. S jistou nadsázkou bychom mohli říct, že rebbe
dnes žije v „kyberprostoru“ digitálního světa, a z něho promlouvá k současné generaci
lubavičských chasidů, včetně těch, kteří se
narodili po jeho smrti a nikdy se osobně nesetkali s jeho charismatem. Snaha o uchování Schneersonovy památky do budoucnosti se pojí i se sběrem a kodiﬁkací jeho
veškeré písemnosti. Jeden z předních činitelů hnutí Jehuda Krinsky se vyjádřil k situaci po rebbeho smrti takto: „Život jde jednoduše dál. To, co zůstává, je rebbeho práce a poselství. Bylo by však chybou si myslet, že rebbe je již jen pouhou minulostí.“42
Co dále?
Když se Avrum Ehrlich v roce 2004 pokusil
nastínit další vývoj lubavičského chasidismu, patrně netušil, že možnosti, které navrhl, zůstanou po deseti letech stále otevřeny.43 Menachem Mendel Schneerson stále
nemá nástupce. Ehrlich v této souvislosti
hovořil o „pozvolném nástupnickém modelu“, dle něhož by se časem do čela hnutí
dostala osobnost, která by sice neměla takové charisma jako Schneerson, avšak by se
prokázala značnými organizačními schopnostmi. Na druhé straně ani model, který
předpokládá, že Schneersonovo místo zůstane trvale prázdné, se rovněž ještě nenaplnil. Heilman a Friedman předpokládají, že
současný status quo potrvá a hnutí bude řízeno tak, jak je tomu nyní – korporativně.44
Jaká je budoucnost „mesianistické“
orientace? Lubavičský chasidismus je natolik rozvětveným hnutím, s komunitami
roztroušenými po celém světě, jež se vyznačují lokálními speciﬁkami, že zobecňující závěr v této otázce by byl patrně zavádějící a v současné situaci stále předčasný. Antropolog Simon Dein celá léta studoval „postmesianistický“ vývoj ve významné lubavičské komunitě v londýnské čtvrti
Stamford Hill. Ve studii publikované v roce
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2011 hovoří o ústupu „prediktivního milenialismu“ a jeho nahrazení „milenialismem
explanačním“. Podotýká, že většina stamfordských lubavičských chasidů přešla od
konkrétních představ konce tohoto věku
a mesiášské éry, jež byly úzce spojené s postavou rebbeho, k umírněné podobě eschatologie. Tito chasidé dnes hovoří o mesiášském věku mnohem obecněji jako o čase
konce vlády zla, utrpení a chudoby a nastolení obecné harmonie. Méně je také zajímá
identita mesiáše. Toto zobecnění však významně neredukovalo jejich zápal pro poslání hnutí, jímž je přiblížení spásy.45
Jedna věc je zřejmá. Lubavičský chasidismus úspěšně překonal krizové období spojené s odchodem rebbeho. O tom
hovoří také statistiky. Infrastruktura hnutí roste rychleji po smrti jeho lídra než během jeho života. Jen v prvním desetiletí
po Schneersonově smrti bylo vysláno více
než 600 nových šlichim a založeno téměř
700 nových misijních center po celém světě
a tento trend stále trvá. Lubavičský chasidismus expandoval také do své původ-

ní vlasti. V roce 2002 mělo hnutí již asi 60
center v zemích bývalého Sovětského svazu. Rozsahu činnosti a aktivit hnutí odpovídá i roční rozpočet, který v prvním desetiletí tohoto století činil zhruba jednu miliardu dolarů ročně.46
Avrum Ehrlich hovoří ještě o jednom
modelu, který přepokládá, že svou globalizací hnutí získá univerzální rozměr a do své
agendy výrazněji pojme i orientaci na nežidovské prostředí. Fyzický charakter živého
mesiáše by se mohl z ideologie hnutí vytratit tím, že každý jeho člen v sobě zvnitřní mesiášskou spásu. Jak ale poznamenává
Ehrlich, je to samotná mesianistická rétorika kolem Schneersonovy postavy, vazba na
centrálu v Brooklynu jakožto kultovní místo svého druhu, co brání této univerzalizaci.
Tento vývoj je však velmi málo pravděpodobný i po doktrinální stránce.47 Jeho vý-
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sledkem by také mohlo být, že by se hnutí
proměnilo ve zcela nový náboženský směr
mystického charakteru.

When the Messiah Passed Away: The Messianism
and Post-Messianism of Lubavitcher Hassidism
This year, many Lubavitcher Hassidim will commemorate the 20th anniversary of the passing away of their last
leader Rabbi Menachem Mendel Schneerson. First of all,
this article speciﬁes the basic messianic and eschatological ideas articulated by Schneerson that already during his
lifetime propelled his movement among the most dynamic and globally active groups of contemporary Jewish
religious scene. Then the article looks back at the years
preceeding Schneerson`s demise which were marked by
the surging expectations entertained by the vast majority
of Lubavitcher Hassidim that Schneerson would bring to
fruition his personal messianic potential in the nearest future. Further, the article enquires into the schism between
the messianic and non-messianic factions of the Lubavitcher movement that broke out in the wake of Schneerson`s death in 1994. It seems that the messianic fervour
among the Lubavitcher Hassidim is on the downward
curve, a fact that is well-documented by Simon Dein
for the community in London`s suburb district Stamford
Hill, and also an ideological goal vigorously pursued by
the Lubavitcher umbrella organization “Agudat Hasidut
Habad”. Yet, with all probability it is premature to generalize these ﬁndings at this point of the “post-messianic” development of the Lubavitcher movement. Maybe, another decade is needed for providing more conclusive data in this matter.
23 Ibid., s. 56-57.
24 Jedná se o vedoucího organizace „International Campaign to Bring Moshiach“.
25 Fishkoﬀ, The Rebbe`s Army ... s. 267.
26 Madani, Al-Rasheed & Marat, Shterin, Dying for Faith:
Religiously Motivated Violence in the Contemporary
World, London: I. B. Tauris, 2009, s. 161-162.
27 Dein, Lubavitcher Messianism ... s. 65.
28 „Your Window to the Rebbe`s Schul”. Dostupné z URL:
http://770live.com/
29 Dein, Lubavitcher Messianism ... s. 63-65.
30 Fishkoﬀ, The Rebbe`s Army ... s. 271.
31 Dein, Lubavitcher Messianism ... s. 92-95.
32 Yoram Bilu, „We Want to See Our King: Apparitions
in Messianic Habad“, Ethos, roč. 41, č. 1, s. 93-126.
33 Babylónský Talmud, Sanhedrin 98b. Viz také Moshe
Yess, „How It Was Done“. Dostupné z URL http://www.
rabbiyess.com/HOW-IT-WAS-DONE.html.
34 Simon Dein upozorňuje, že takovéto představy o zmrtvýchvstání staví mesianisticky orientované lubavičské chasidy do blízkosti novozákonní zvěsti o Ježíšově
vzkříšení. Pro mnohé z nich identita a vnější zjev vzkříšeného rebbeho budou tytéž jako za jeho života. – Dein,
Lubavitcher Messianism ... s. 134-135.
35 Od slova „elohim“ – „Bůh“.
36 David Biernot, „Chasidismus jako Hegelovo dovršené náboženství“. In Zdeněk Vojtíšek (ed.), Apokalypsa
nebo Transformace: Mileniální koncepce v minulosti
a současnosti, Praha: Dingir. 2014, s. 212-219.
37 David Berger ovšem považuje za krypto-mesianisty
v podstatě všechny lubavičské chasidy.
38 Dein, Lubavitcher Messianism ... s. 68.
39 Fishkoﬀ, The Rebbe`s Army ... s. 269.
40 „Drama at the Magazine: Kfar Chabad Was Not Sent To
Print This Week Because of a Controversial Interview
With a Chabad Meshichist“. Dostupné z URL http://
www.collive.com/show_news.rtx?id=13696.
41 David Singer, „The Rebbe, the Messiah, and the Heresy Hunter“, Dostupné z URL http://www.orthodoxytoday.org/articles2/SingerHeresyHunter.php.
42 Fishkoﬀ, The Rebbe`s Army ... s. 270.
43 Ehrlich, The Messiah of Brooklyn ... s. 247-254.
44 Heilman & Friedman, The Rebbe ... s. 248-278.
45 Dein, Lubavitcher Messianism ... s. 70-86.
46 Fishkoﬀ, The Rebbe`s Army ... s. 12-14.
47 Ehrlich, The Messiah of Brooklyn, s. 281-283.

Tento článek prošel recenzním řízením.
DINGIR 2/2014

59

t é m a
Smrt Carlose Castanedy
y jako
j
selhání mileniálního cíle

MUŽ, KTERÝ
TOUŽIL VZPLANOUT
Zuzana Marie Kostićová
Carlos Castaneda (1925-1998) bývá nejčastěji spojován s halucinogeny, indiánskou moudrostí
a záhadnými zážitky v srdci Mexika, které mu zprostředkoval jeho tajuplný učitel don Juan.
Méně se však ví, že Castaneda založil na sklonku života malé mileniální hnutí, které se několik
měsíců po jeho smrti samovolně rozpadlo. Předtím však stihlo dojít přinejmenším k jedné
tragické smrti, která zůstává dodnes zahalena závojem záhad.
Vstoupit do druhé pozornosti
Těžištěm učení raného Castanedova díla
byly nejprve psychedelické rostliny a intenzivní duchovní zážitky, které dokázaly zprostředkovat. Později to byla tajemná technika vidění, která umožní člověku
zření světa takového, jaký skutečně je, totiž
jako síť energetických vláken. Právě s pomocí manipulace touto energií měli castanedovští čarodějové dosahovat změn vědomí a náhledu do jiných světů. Tento rozměr
se v Castanedově díle stále více zvýrazňoval: už ve svém třetím spise se distancuje
od halucinogenů a od roku 1981, kdy vyšla
kniha Dar orla, začne rozpracovávat složité techniky práce s energií, jejímž cílem je
poznat skutečnosti, které běžnému člověku zůstávají utajeny. Děje se tak s pomocí
manipulace s energetickým obalem lidského těla, a to zvláště technikami tzv. „stopařství“ (kam patří zejména souborná rekapitulace lidského života), energetického cvičení tensegrity a lucidního snění.
Celá tato složitá soustava nauk má za
cíl dosáhnout absolutní svobody. Castaneda si zdroj energie ve vesmíru představoval
metaforicky jako krutého Orla, který tvoří
bytosti v okamžiku jejich početí, respektive daruje jim energii, a výměnou za to požaduje v okamžiku smrti celé jejich vědomí, jímž se živí.1 Čarodějství, které Castaneda připsal původním obyvatelům Ameriky a které rozpracoval ve svých třinácti
knihách, pak má za cíl dokázat „proklouznout kolem Orla“ nebo mu nabídnout výměnou za sebe sama své uspořádané celoživotní zkušenosti. K tomu je třeba obrovské moci a vysoce vyvinutých čarodějských schopností a je nesmírně obtížné toho dosáhnout, nicméně cíl stojí za to
– člověk pak v okamžiku smrti nepozbývá vědomí, ale smí si je ponechat, promění se pak v zářivý záblesk energie a plně

uvědoměle vstoupí do jiných světů. Castaneda popisuje tento okamžik jako „vzplanutí vnitřním ohněm“ a tvrdí, že právě tak
skončil svůj pozemský život jeho mytický
učitel don Juan poté, co Castaneda prodělal svou závěrečnou čarodějskou iniciaci
a stal se tak vůdcem skupiny čarodějů, kteří se rozhodli zůstat na Zemi.2
Vzplanutí jako mileniální cíl
Zpočátku se Castanedovo dílo šířilo skrze knihy, které vydával, částečně pak také
rozhovory v časopisech a v rozhlase, byť
medializaci své osoby se plachý Castaneda spíše vyhýbal. V posledních přibližně patnácti letech svého života však přeci
jen začal veřejně působit, a to zvláště prostřednictvím seminářů tensegrity i přednášek. Na jednu stranu je možné, že se skutečně začal nudit,3 na druhou stranu mohlo být vystoupení z anonymity výsledkem
vlivu několika pozoruhodných žen, které
se v Castanedově společnosti vyskytovaly. Podle všeho se první členové pozdější
úzké skupiny Castanedových následovníků rekrutovali z jeho milenek – po dlouhá
léta byly zřejmě právě ony jedinými učednicemi, které spisovatel měl. Od počátku
sedmdesátých let do ní patřila především
tři významná jména (dohromady přezdívaná „čarodějky“) – Carol Tiggsová, Taisha Abelarová a zvláště Florinda Donnerová-Grauová.4 Právě tato výjimečná, energická, schopná a autoritativní žena mohla stát za Castanedovým rozhodnutím vystoupit na veřejnost. Donnerová-Grauová
a Abelarová pak byli autorkami dalších
knih, které popisovaly setkání s donem
Juanem a dalšími čaroději a čarodějkami
jeho kruhu předtím, než vzplanuli a odešli do „druhé pozornosti“.5 Je přirozené, že
se jména v nejbližší Castanedově blízkosti poněkud střídala (dokonce i Tiggsová na

dlouhých deset let kroužek opustila, aby se
později vrátila a zaujala znovu klíčové postavení) a že různé ženy upadaly do nemilosti a zase se vracely na výsluní jeho přízně; Donnerová-Grauová a Abelarová však
tvořily pevný základ jeho družiny.
V pozdějších letech, kdy se vlivem veřejného působení začal kroužek bezprostředních následovníků rozšiřovat, bylo
dobře patrné, že ve vlivných pozicích se
také ocitaly Castanedovy momentální favoritky. K těm v závěru jeho života patřila např. Tycho Thalová alias „Oranžový zvěd“, která se však nakonec znelíbila
a musela kroužek dosti neslavně opustit,
a zvláště pak Claudine (též Nury) Alexanderová alias „Modrý zvěd“, která podle
všeho zůstala Castanedovou nejoblíbenější kurtizánou až do jeho smrti. Vedle tohoto bezprostředního okolí, které můžeme ve
shodě s Maxem Weberem označit za „charismatickou aristokracii“, působilo ve skupině přibližně ke třicítce dalších osob obojího pohlaví, ženy však obecně vzato měly
daleko lepší výchozí pozici, protože prakticky všechny prošly Castanedovou postelí,
a to i přes deklarovaný celibát nutný k duchovnímu pokroku. Ten dodržovali patrně
jen mužští učedníci, kteří byli všeobecně
níže postaveni než ženy, a paradoxně jejich ochota „nechat se vykastrovat“ byla
podle všeho terčem posměchu Castanedy
i čarodějek.6
Je přirozené, že všichni učedníci praktikovali tensegritu, někteří se pak věnovali
stopařství a jiní snění, klíčové však pro celou vnitřní skupinku bylo mileniální směřování k vzplanutí vnitřním ohněm a odchodu do druhé pozornosti za donem Juanem.
Podstatným na celé věci byl především fakt,
že iniciátorem energetického samovznícení musel být nagual (tedy vůdce skupiny
čarodějů, kterého samozřejmě představo-
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val Castaneda): bez něho se nikdo nikam
nedokázal hnout. Amy Wallaceová popisuje, jak s Kylií Lundahlovou mnohokrát
diskutovaly o tom, že nepodaří-li se jim
ke Castanedovi připojit a vzplanout s ním,
spáchají raději sebevraždu, než aby zůstaly
na Zemi samy s vědomím svého duchovního neúspěchu.7 Castaneda sám podle všeho vedl velmi ostrou mileniální rétoriku
a v posledních letech života stále důrazněji
poukazoval na to, že se moment vzplanutí
blíží a učedníci se musí co nejvíce snažit.8
V souvislosti s tím atmosféru nepochybně ovlivňovalo stupňující se napětí v důsledku změn nagualovy povahy: Castaneda
trpěl v závěru svého života rakovinou jater
a nelze vyloučit, že narůstající agresivita,
vulgarita a zejména paranoia byly jedním
z důsledků jeho nemoci.9 Na druhou stranu
však možná jen Castanedovo nezpochybnitelné postavení charismatického vůdce podpořilo jeho přirozené narcistní a velikášské
sklony a vybilo se na ženách, ke kterým měl
od smrti své matky poměrně ambivalentní
vztah.10 V každém případě se množily případy ponižování, paranoidního podezření
a přirozeně tak docházelo k častým vyhazovům ze skupiny. Učedníci tak žili v neustálém napětí jednak v důsledku strachu,
že budou vykázáni z čarodějského světa
zpět mezi „pouhé lidi“, a jednak kvůli pocitu, že se neodvratně blíží moment závěrečného vzplanutí a odchodu.
Spouštěcí událost
Sám Castaneda byl podle všeho přesvědčen, že se mu podaří napodobit dona Juana
a proklouznout kolem Orla za plného vědomí. Naneštěstí však zhruba v roce 1997
začalo být znát, že je vážně nemocen. Zpočátku mu komplikovala život především
těžká cukrovka, později i zmíněná rakovina, a přestože se čarodějky i sám Castaneda snažili, aby se o tom nikdo nedozvěděl, dříve nebo později byla situace nepřehlédnutelná i pro řadové učedníky. Když
už pak bylo jasné, že nagual umírá, dosahovalo napětí ve skupince vrcholu. Část
pořád ještě doufala, že se mu včas podaří
vzplanout a odejít, nicméně i čarodějky cítily, že je něco fundamentálně špatně.11 Dokud byl ještě Castaneda schopen normálního života, snažil se zajistit pokračování
čarodějské linie tak, že určil svého nástupce – ten však odmítl stát se novým nagualem.12 Když pak v posledních měsících života přestal být Castaneda schopen svou
družinu učedníků vést, pokoušely se čarodějky zajistit alespoň to nejnutnější. Kylie

Lundahlová, jedna z instruktorek tensegrity, naléhavě žádala umírajícího, aby rozdělil mezi nejvýznamnější učedníky důležité
úkoly a zabránil tak vlně sebevražd, které
se obávala. Castaneda jejímu přání částečně vyhověl, ale dal přitom jasně najevo, že
už je mu úplně jedno, co se s jeho odkazem
po jeho smrti stane.13 Podle všeho pak do
poslední chvíle neztrácel naději, že přeci
jen vzplane, dokonce i jeho závěť je formulována tak, že na obrovském dědictví,
které po něm mělo zůstat a jež měla spravovat organizace Eagle’s Trust, se bude podílet pouze ten, kdo přežije „spouštěcí událost“ (triggering event). Dokument byl pak
formulován tak, aby počítal jak s možností
vzplanutí, tak běžné fyzické smrti.14
Když už však začalo být jasné, že se
blíží docela obyčejné lidské úmrtí, pokoušel se Castaneda zřejmě na poslední chvíli
alespoň opříst svůj konec dostatečným tajemstvím, aby se nedalo jasně říci, jak doopravdy odešel. Za tím účelem se kroužek
učedníků nějakou dobu zabýval jeho příkazem vybrat a zakoupit loď, na kterou by se
pak nalodili nejdůležitější členové skupinky včetně naguala a odpluli do anonymních hlubin oceánu.15 Než se však plán stihl zrealizovat, propadl se Castaneda do takové agónie, že už zbylo jen čekat na jeho
smrt. Čarodějky se v posledních dnech před
smrtí začaly zbavovat svých osobních věcí
a pálit důvěrné dokumenty, kolovaly fámy,
že si snad obstarávaly i zbraně.16
K vlastnímu skonu pak došlo 27. dubna 1998. Tělo bylo obratem zpopelněno,
a jak svědčí oﬁciální dokumentace, urna
s popelem byla předána učednici jménem
Talía Beyová. Ještě ten den ráno se konala oﬁciální akce s cvičením tensegrity, Carol Tiggsová, která ji vedla, však byla viditelně rozptýlená a nesoustředěná, stejně
jako Kylie Lundahlová. Okamžitě po úmrtí
ohluchly telefony v domě v losangeleském
Westwoodu, kde žil Castaneda spolu s čarodějkami, a nejvýznamnější učednice záhy
beze stopy zmizely. Nějakou dobu pak kolovaly fámy o tom, že Castaneda vzplanul
spolu s Taishou, Florindou, Claudine, Kylií a Talíou a pravý stav věci se před učedníky i před veřejností pečlivě tutlal.17 Několik měsíců po nagualově smrti se však
zpráva o jeho skonu přeci jen dostala do
novin a důsledkem konečného trpkého odhalení faktu, že velký čaroděj nakonec přeci jen sešel ze světa jako obyčejný člověk,
byl postupný nezadržitelný rozpad skupiny.
V dnešní době veřejně působí pouze společnost Cleargreen (pod vedením dvou ně-

kdejších Castanedových učednic), která se
stará o šíření tensegrity.18
Tragický osud Modrého zvěda
Castanedův kroužek učedníků, který se
zformoval v posledních patnácti letech
jeho života, výborně vyhovuje modernímu konceptu charismaticky vedeného nového náboženského hnutí s mileniálním cílem. Příčiny jeho dlouhodobého neúspěchu
není obtížné identiﬁkovat – nagual se ve
své podstatě ostře stavěl proti denominalizačnímu procesu19 včetně institucionalizace charismatu; poslední předsmrtný pokus
zajistit následnictví se pak nesetkal s úspěchem. Zákazy milostných vztahů i drastické vyhazování ze skupiny, ke kterému docházelo v posledních letech před Castanedovou smrtí, pak prakticky znemožnily příchod nové generace i radikálnější rozšíře-

Jedna z mála fotografií Carlose Castanedy. Je na ní se svou přítelkyný Mary
Joan Barkerovou roku 1962.

ní základny hnutí. Je však třeba konstatovat, že Castaneda od počátku chtěl vytvořit
pouze malou uzavřenou skupinku čarodějů a čarodějek podle vzoru, který popsal ve
svých knihách, a o založení velkého hnutí
mu v žádném případě nešlo. Castanedovci tak následovali osud podobných skupin,
která se rozpadnou vlastně ještě dříve, než
se stihnou pořádně ustanovit. V současné
době představují Castanedovi přívrženci
volnou síť typickou pro hnutí nového věku,
množství separovaných jedinců stýkajících
se především po internetu, v menší míře
i na občasných seminářích tensegrity.
Naneštěstí se však smrt muže, který toužil vzplát vnitřním ohněm, neobešla bez násilí. Nejvýznamnější následovnice se zjevDokončení článku a poznámky
na dalších stranách dole.
Tento článek prošel recenzním řízením.
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Čína může být
zemí s největším
počtem křesťanů
Fenggang Yang, profesor sociologie na
Purdue University v americkém státě Indiana, autor knihy Religion in China: Survival and Revival under Communist Rule,
v nedávném rozhovoru prohlásil, že Čína
směřuje k tomu, aby „se velmi brzy stala
největší křesťanskou zemí na světě“. Podle něj k tomu dojde dříve, než nastoupí další generace.
Čínská protestantská komunita, která
v roce 1949 čítala asi milión lidí, nyní počtem převyšuje země, jež jsou obvykle
spojovány s evangelikálním rozmachem.
Pro srovnání: v Brazílii je to 40 miliónů,
v Jižní Africe 36 miliónů. Yang odhaduje,
že do roku 2025 bude v Číně 160 miliónů
protestantů, tedy více než ve Spojených
státech amerických, a do roku 2030 bude
v Číně celkem více než 247 miliónů křesťanů, včetně katolíků, to znamená, že to bude
země s největší křesťanskou komunitou.
Příkladem protestantského rozkvětu je
megasbor ve městě Liuši, 320 kilometrů jižně od Šanghaje. Počátky sboru spadají do
roku 1886, kdy zde působil misionář William Edward Soothill z Oxfordu. V době
kulturní revoluce byl sbor zavřený. K opětovnému otevření došlo v roce 1978, poté,
co se sbor přidal k těm církvím, které komunistický režim začal tolerovat výměnou
za loajalitu a umožnění státního dohledu.
Nyní má sbor více než dva a půl tisíce členů což ho dovedlo k rozhodnutí vybudovat
Dokončení článku z předchozích
stran.
ně rozhodly, že jej budou následovat za
každou cenu – jediná Carol Tiggsová zarytě opakovala, že „zůstane tady“; co se
však stalo s Abelarovou, Donnerová-Grauovou a dalšími, které zmizely po nagualově
úmrtí, zůstává zahaleno tajemstvím. Podle Amy Wallaceové tvrdila krátce po události Tiggsová, že „jsou mrtvé, mrtvé, mrtvé!“20 Není zcela jasné ani to, jestli odešly
(nebo zemřely) společně či každá nastoupila vlastní nezávislý osud. Cleargreen se
pak celých posledních šestnáct let drží oﬁciálního prohlášení, že jsou naživu a dohlížejí na Castanedův odkaz.21
Jedinou ze zmizelých, jejíž osud je
znám, je Claude Alexanderová alias „Modrý zvěd“. Těsně po Castanedově smrti měla
být několikrát viděna, jak projíždí skrz
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novou budovu. Ta byla otevřena
vloni a pojme asi pět tisíc lidí.
Budovu zdobí 63 metrů vysoký
kříž, který je vidět na kilometry daleko. Nákladná stavba se
tak stala symbolem kulturního
obratu Číny. „Starý kostel byl
příliš malý a bylo těžké ho najít,“ říká sedmadvacetiletý pastor Ši Xiaoli. „Nebyl tam prostor pro všechny věřící, zvláště o Vánocích a Velikonocích.“
A dodává: „Měli jsme dvojí mo- O tom, že to křesťané nemají v Číně jednoduché,
tivaci, první byla evangelizace svědčí i rozhodnutí úřadů zbourat kostel ve městě
Wen-čou v provincii Če-ťiang, nazývaném pro silnou
a druhá služba společnosti. křesťanskou komunitu „Jeruzalém Východu“. NaKřesťanství může hrát roli při vzdory mnoha protestům byla stavba 28. 4. srovnána
zemí. Oﬁciálním důvodem bylo nedodržení schvázachování míru a stability ve se
leného stavebního plánu. Křesťané v Číně to však
společnosti. Bez Boha nemo- chápou jako strach vlády z rostoucího vlivu křesťanství
a obávají se bourání dalších kostelů.
hou lidé jednat, jak by chtěli.“
Zdroj: http://www.telegraph.co.uk.
Milióny věřících mají i církve, které působí ilegálně. Často se schází tury, vyplývá, že 50% obyvatel Spojených
pouze v domácích prostorách, aby se vy- států amerických četlo nějaké svaté píshnuli státnímu dohledu. Jsou však misijně mo a 48% Bibli. Čtyři z pěti ji četli miniaktivní a začínají evangelizovat i v zahra- málně jednou za měsíc a 9% respondentů
ničí, zvláště v Severní Koreji. „Chceme po- uvedlo, že Bibli čtou denně. S odvoláním
moci a je to pro nás snazší než pro britské, se na General Social Survey zpráva uvádí,
jihokorejské a americké misionáře,“ řekl že téměř osm z deseti Američanů považupředstavitel jedné podzemní komunity, kte- je Bibli za nějak Bohem inspirovanou knihu, 50% z těch, kteří Bibli nečetli, ji stále
rý si nepřál uveřejnit své jméno.
považují za „božsky inspirované Boží sloVýzkum o vztahu vo“. Na otázku, proč Bibli čtou, respondenti nejčastěji uváděli jako důvod osobAmeričanů
ní spiritualitu, mnozí tak činí, aby se více
k Bibli
dozvěděli o svém náboženství, někteří její
Z výsledků výzkumu „Bible v americkém stránky otevírají při závažných rozhodživotě“, publikovaného v březnu Centrem nutích nebo kvůli vylepšení vztahů s lidpro studium náboženství a americké kul- mi. 48% těch, kteří Bibli sami čtou, uvedLos Angeles ve svém autě, a Tiggsová se
s ní údajně setkala v motelu, kam ji Alexanderová zavolala v zoufalém záchvatu, celá zkrvavená po nezdařeném pokusu o sebevraždu. Tiggsová jí tehdy měla
poradit, aby vzala zděděné peníze a odjela do Kanady podnikat v polygraﬁi (Alexanderová byla graﬁcká designérka). Nějakou dobu poté se v kalifornském Údolí smrti našlo auto Alexanderové a v roce
2003 byla objevena i ona sama, již v podobě hromádky sluncem vybělených kostí. Zpětně bylo nemožné stanovit příčinu
smrti, obecně se však předpokládá nějaká forma sebevraždy.22 Panuje všeobecné
domnění, že ostatní zmizelé sešly ze světa podobným způsobem, nicméně prameny se zdají naznačovat, že Alexanderová
odešla později a jinam než ony, proto i její
osud mohl být odlišný.23

Jaké byly příčiny sebevraždy Alexanderové (a případných dalších sebevražd)?
Přestože neznáme její předsmrtný duševní
stav, lze argumentovat, že hlavním kritickým bodem byla Castanedova smrt, kterou
lze jednoznačně chápat jako selhání mileniálního cíle a tudíž bezprostřední a nejvýznamnější příčinu rozpadu skupiny.24
I přes to, že potvrzená smrt je jen jedna,
můžeme castanedovce řadit mezi mileniální hnutí, jejichž zánik je poznamenán tragickými událostmi a výbuchem nábožensky motivovaného násilí.25

Poznámky
1 Viz především Carlos Castaneda, Dar orla, Praha: Volvox Globator 1997, s. 144-148.
2 Carlos Castaneda, Příběhy síly, Praha: Volvox Globator
1996, s. 247-253; Castaneda, Dar orla, s. 254.
3 Christophe Bourseiller, Carlos Castaneda: Pravda lži:
Životopis, Praha: Volvox Globator 2006, s. 145-146.
Bourseiller zároveň cituje Wallaceovou, že se Castaneda snad snažil zanechat světu poselství.
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lo jako nejoblíbenější knihu Žalmů, zvláště pak žalm 23., který začíná slovy „Hospodin je můj pastýř“.
Ze studie vyplývá, že Bibli čtou o něco
více ženy, lidé starší, obyvatelé jižních států a černí Američané.

bude v polsku
registrováno
parodické
náboženství?
V Polsku je otevřena cesta pro registraci
parodické církve Létajícího špagetového
monstra (více viz Dingir 4/2010). V dubnu se varšavský soud usnesl, že rozhodnutí
správního soudu, který pastafariánům – jak
se stoupenci této parodie nazývají – neposkytl lhůtu na dodání chybějících dokumentů, nebylo správné. Vyznavači Létajícího špagetového monstra tak nyní mohou
získat státní registraci.

V Tel Avivu
roste katolická
přistěhovalecká
komunita
Ve Státě Izrael, kam na konci května zavítal papež František, žije přes 30 tisíc římských katolíků (západního obřadu) s izraelským občanstvím. Dvojnásobný je však počet katolíků v komunitě imigrantů a zahraničních pracovníků. Právě jim má sloužit
nové pastorační centrum Panny Marie Ženy
statečné, které bylo otevřeno 1. března le4 Jedná se o přijatá jména, Castaneda trval na tom, že při
vstupu mezi čaroděje musí adept přijmout nové jméno.
Původně se zmíněné tři dámy jmenovaly Kathleen Pohlmannová, Maryann Simková a Regine Thalová.
5 Abelarová je autorkou knihy The Sorcerer’s Crossing,
do češtiny přeložené jako Přechod čarodějů: Zasvěcení
ženy (Praha: Rybka Publishers 1999). Donnerová-Grauová publikovala pod jménem Florinda Donnerová celkem tři texty, a to Shabono (česky jako Shabono: Magické rituály amazonské kultury, Praha: Dobra 2002),
The Witch’s Dream (česky jako Sen čarodějky, Praha:
Dobra 2011) a Being-in-Dreaming (česky jako Bytí ve
snění, Praha: DharmaGaia 1998).
6 Amy Wallaceová, Čarodějova učednice. Můj život s
Carlosem Castanedou, Praha: Dobra 2006, s. 288.
7 Tamtéž, s. 263.
8 Tamtéž, s. 124.
2/2014
9 Tamtéž, s. 318.
10 Zklamání
Susana Castaneda
Carlosovalidským
matka, zemřela
patříNovoa,
k běžným
v době, kdy bylo jejímu synovi 22 let. Bourseiller popizkušenostem.
Velká
očekávání
(mezi
suje, jak se mladý muž po pohřbu zavřel na
tři dny do
svéhobezpochyby
pokoje a o hladu apatří
žízni truchlil
pro matku, kterou
něž
i náboženská
podle všeho nesmírně miloval. Můžeme diskutovat,
očekávání)
ovšem
přinášejí
velkápřístup
nakolik
vztah k této
ženě ovlivnil
jeho pozdější
k příslušnicím
v každém
zklamání.opačného
Co sepohlaví,
vlastně
stává,případě se
vyznačoval značně rozporuplným vztahem ke svým
když zklame předpověď?
milenkám, zároveň vášnivým a obdivným, zároveň
Přesně
to je tématem
pohrdavým
a podezíravým.
11 Wallaceová,
Čarodějova
s. 328.
příštího
číslaučednice,
Dingiru.
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tošního roku v Tel Avivu. Pravidelně se zde koná pět „nedělních“ mší, avšak čtyři se ve skutečnosti slouží v sobotu, kdy je
v Izraeli den pracovního volna.
Bohoslužby se konají v jazyce
přistěhovalců: tagalštině a angličtině pro Filipínce, konkánštině a malajálamštině pro Indy
a v sinhálštině pro ty, kteří přicházejí ze Srí Lanky.
Do centra docházejí i věřící z afrických zemí, Jižní Ame- Bohoslužba komunity imigrantů v Tel Avivu.
Zdroj: http://en.abouna.org.
riky i východní Evropy. Celkem se v centru pohybuje několik tisíc lické výchovy dětí přistěhovalců. Pro děti
katolických imigrantů, legálních i ilegál- integrované do izraelské společnosti se zde
ních, a tento počet stále roste. Původně se každou druhou sobotu konají bohoslužby
scházeli v protileteckém krytu. „Mou ne- v hebrejském jazyce.
ustálou noční můrou bylo, že se něco sta
ne a lidé se ušlapou ke smrti,“ říká o předchozím bohoslužebném prostoru P. David
Neuhaus, patriarchální vikář hebrejsky hoPřipravil Miloš Mrázek
vořících katolíků, který má rovněž na stapodle „WorldWide Religious News“,
rosti koordinaci pastorační práce mezi imis přihlédnutím k jiným zdrojům.
granty. Avšak nový prostor, který pojme asi
250 lidí, je již také v době bohoslužeb přeplněný. Centrum, které je zřízeno v budo3/2014
vě bývalé truhlárny na průmyslovém předměstí a zvenku je zcela nenápadné, ovšem
V posledních desetiletích jsme si
neslouží pouze k bohoslužbám. Otec Neuzvykli na to, že náboženství může
haus uvádí, že dalšími důvody k jeho zalonapomáhat k vyhrocení konﬂiktů.
žení bylo poskytování sociální péče a kato„Náboženství a násilí“ bylo tématem

NA PØÍŠTÌ

Omluva
Zpráva o spojení knihovny Velké lóže České republiky
(VLČR) s knihovnou Velké lóže Humanitas Bohemia vyšla v Dingiru 1/2014 pod titulkem „Spojení zednářských
lóží“. Autorce i čtenářům se omlouváme.
12 Novým nagualem měl být Mexičan Marco Antonio
Karam, mexický stoupenec buddhismu a šéf Casa Tibet.
13 Wallaceová, Čarodějova učednice, s. 308-309.
14 Bourseiller, Pravda lži, s. 168.
15 Wallaceová, Čarodějova učednice, s. 312.
16 Tamtéž. s. 321-322.
17 Tamtéž, s. 334.
18 Blíže viz internetové stránky společnosti. „Carlos Castaneda’s Tensegrity: The Contemporary Expression of
the Practical Wisdom of the Seers of Ancient Mexico“,
Cleargreen.com, 1995-2014, cit. 1.5.2014, dostupné
online na https://www.cleargreen.com.
19 Jak jej popsal Zdeněk Vojtíšek, Nová náboženská hnutí
a kolektivní násilí, Brno: L. Marek 2009, s. 326-392.
20 Wallaceová, Čarodějova učednice, s. 351.
21 Bourseiller, Pravda lži, s. 174.
22 Tamtéž, s. 173-174.
23 Carol Tiggsová, která jako jediná z vnitřního kruhu
spolehlivě Castanedovu smrt přežila, se nějakou dobu
pokoušela stát se novou vůdkyní skupiny, ukázalo se
však, že tento úkol je nad její síly. Po rozpadu hnutí se
uchýlila do ústraní a dnes již veřejně nepůsobí.
24 Viz též John Waliss, „Charisma, Volatility and Violence:
Assessing the Role of Crises of Charismatic Authority
in Precipitating Incidents of Millenarian Violence“, in
Zdeněk Vojtíšek et al, Millenialism: Expecting the end
of the World in the Past and the Present, Praha: Dingir
2013, s. 9-26.
25 Víme, že i běžní členové se pokoušeli „připojit k nagualovi“ a páchat sebevraždy. Wallaceová popisuje svou

Dingiru 1/2009. Tentokrát se ale podíváme z druhé strany: předmětem
našeho zájmu bude
náboženství při řešení konﬂiktů.
vlastní zkušenost (Wallaceová, Čarodějova učednice,
s. 379-380.), ale i pokusy svých kolegů ze skupinky,
jak situaci vyřešit, např. pokus vzít si množství psychedelik a odejít do druhé pozornosti (Wallaceová,
Čarodějova učednice, s. 377). Viz též Bourseiller,
Pravda lži, s. 172-173.

The Man Who Longed to Catch Fire
The death of Carlos Castaneda caused a decomposition
of his group of followers and deaths and/or disappearance of some of its elite members. This article gives
a historical overview of relevant events and interprets
the violent denouement as caused by a crisis of the
group‘s millenial expectations.
Mgr. Zuzana Marie Kostićová, Ph. D. (*1980) je
religionistka specializující se na staré Maye, obecně na
předkolumbovskou Mezoameriku i na new age proudy, které z této kulturní oblasti vycházejí (jako spiritualita roku 2012 nebo Carlos Castañeda a autoři na
něj navazující).
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Druhý
ý rozhovor Dingiru
g
s Jiřím M. Maškem po
p více než třech letech

BRÁNA SE OTEVŘELA,
APOKALYPSA PROBÍHÁ
Zdeněk Vojtíšek
Dingir 1/2011 s tématem Náboženské očekávání pro rok 2012 přinesl rozhovor s Jiřím Maria
Maškem (*1970), výraznou postavou hnutí Nového věku. Pan Mašek je znám především jako
zakladatel a hlavní editor internetových stránek Osud.cz (od roku 1999) a jako autor tří knih:
Mráz přichází z Bílého domu, aneb Co vám demokratická média nechtějí nebo nesmějí říkat
(2004), 2012: Zlatá brána otevřena – konec, nebo nový počátek lidstva? (2008) a 2012: Apokalypsa v přímém přenosu (2010). S odstupem tří let na rozhovor navazujeme.
Před více než třemi lety jsme spolu hovořili o duchovní transformaci planety
Země. Proběhl rok 2012, od něhož mnoho lidí očekávalo viditelné změny. Vy nejste zklamán?

Co přesně se vlastně s planetou Země stalo roku 2012? Podtituly vašich knih zněly „Zlatá brána otevřena“ a „Apokalypsa v přímém přenosu“. Otevřela se „zlatá
brána“ a opravdu probíhá apokalypsa?

Nejsem. Nic extra jsem totiž neočekával.
Tedy, nic zázračného a převratného. Nic, co
by šlo jasně ohraničit, nebo jasně zpozorovat a odškrtnout si. Takhle to v duchovních
světech nefunguje. Dlouhodobé změny probíhají roky, resp. desetiletí velmi pomalu,
přičemž s přibývajícím časem pak prudce
akcelerují. Jde o několik různých křivek,
mezi jinými například konstantu Φ, kdy
padající či stoupající křivka končí v jednom bodě. Do takového bodu se blížíme,
ale ani já nevím, zda to bude za 50, 5 tisíc,
nebo 5 milionů let. Cílem je zvýšení vědomí, akcelerace masy uvědomění. Myslím,
že to probíhá, ano, již řadu let.
Připouštím, že jsem možná přeci jen
očekával, že se věci budou dít možná malinko rychleji. Že se jevy budou odehrávat
rychleji. Ještě transparentněji. Sekvenčněji. Že i lidé, kteří předtím neviděli, nevěřili, odmítali, nyní spatří, uvěří a připustí.
Tento trend sice ve velkém sleduji všude
kolem, ale většina to rozhodně zatím není.
Ale možná zde o většinu ani nejde.
Možná jde o těch 5-15% obyvatel, kteří té
transformace, změny myšlení, změny myšlení v cítění, jsou schopni. A ostatní možná jen vytvoří patřičný kompars. Kdo ví.
V každém případě, ano, jde to pomaleji. Mimo jiné určitými zásahy do struktury, kterých se dopustili ve snaze „pomáhat
a chránit“ domnělí ochránci této planety.
Jsou známi jako tajná vláda, je to zhruba
6 lidí, resp. 12 a jejich jména nejsou veřejnosti známa. Ti de facto řídí světové
události.

Ano, otevřela, ale někdy kolem roku 1984.
Naznačoval jsem to již ve svých knihách, že
se lidé nemají plně soustředit čistě na rok
2012. To, co vypuklo koncem roku a očekávané 3 dny temnoty, to bylo doslova šílenství, které jsem musel několikrát vetovat
a usměrňovat i na svých stránkách OSUD.
cz. Takhle to neprobíhá, bylo to nepochopení současných dějů.
Pokud by někdo vskutku ještě pochyboval, že probíhají určité děje, připomenu
znovu jediný termín: globální oteplování. Opravdu mají lidé a jejich továrny sílu
změnit Zemi? Nemají. Ale i kdyby... proč
se to stejné děje na dalších planetách naší
sluneční soustavy?
Apokalypsa znamená zvednutí závoje,
odhalení... myslím, že i na příkladě současného dění v Ukrajině vidíme poměrně jasně, kdo je kdo, co se děje, kdo to podporuje, kdo se to snaží zastavit, vidíme jednoznačnou propagandistickou úlohu masmédií na Západě, vidíme spoustu dalších věcí.
Toto bude probíhat stále více ve všech segmentech společnosti i dění na Zemi. Některé děje a procesy již v podstatě ani nebudou
moci dál pokračovat tak, jak tomu bylo dosud. Například podvádět, manipulovat, to
bude stále těžší. A ihned splatné. Spravedlnost bude fungovat neuvěřitelně rychle.
A asi nemusím vzpomínat například jen bývalého premiéra Grosse.
Takže, rok 2012 je pro veřejnost označení balíků věcí a procesů. Já této obecně
srozumitelné a hlavně známé značky využil i pro popsání dějů, jak je vidím já, ve
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svých knihách. Nevztahují se pouze k roku
2012, probíhaly i před ním a probíhají stále více i nyní.
Mezi „znamení doby“, která ohlašují
transformaci, jste jmenoval počasí, katastrofy a chaos ve společnosti. Jsou tato
znamení dnes ještě zřejmější?
Ano. Počasí se zdánlivě zastavilo... čili nejsou skoky již tak viditelné. Přesto meteorologové varují, že se musíme připravit na
naprostou změnu podnebných vzorců. To
lze ověřit v mnoha studiích či v médiích,
to již vědci přiznali.
Chaos ve společnosti? Přijde vám, že
máme v organizaci společnosti nyní pořádek a řád? Společnost vře a je před výbuchem. Pokud nevybouchne, je před zánikem. Aspoň naše anglo-saská větev. Lidem
jede nervová soustava naplno, řada z nich
tone v depresích. Je to příznak této doby
a vnitřního napětí, které řadu lidí rve zevnitř.
Jmenoval jsem i požáry, výbuchy, problémy se zpracováním ropy. To vše probíhá, částečně se tomu podařilo zabránit jevem zvaným chemtrails, ale bude to dál pokračovat. Dočkáme se. (úsměv)
Vyjádřil jste přesvědčení, že ta znamení přesvědčí i největší skeptiky. Já mám
ale dojem, že naše společnost je dnes ještě skeptičtější a apatičtější. Vy ne?
Ano, souvisí to s tím, co jsem psal výše.
Ti, kteří měli uvěřit, možná již věří. Přibude ještě pár dalších, pár milionů, možná desítek milionů... ale co když ostatní nejsou
schopní reagovat? Co když nejsou schopni rozumět?
Ale znovu připomenu Ukrajinu. Víte
například, že podle jednoho z průzkumů
až 89 % Němců podporuje Putina? To jsou
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r o z h o v o r
důsledky interpretace této doby těmi, kteří nám vládnou a říkají, co si máme myslet. Lidé si začínají myslet pravý opak
a dělají dobře.
Říkal jste, že vaší misí je zmenšovat nevědomost a netečnost lidí. Daří se vám to?
Trochu jsem se stáhl. Byl jsem v první linii, za těch 15 let to člověka unaví... pořád se bránit útokům, často anonymním
a sprostým. Lidé se obávají jiných, nonkonformních názorů. Takže nyní pracuji s malou skupinou lidí, svých klientů. Jsou to manažeři, ženy v domácnosti, učitelé. Ty pokroky jsou značné. Došlo k některým vyléčením, nad kterými si lékaři specialisté lámou hlavu. Říkám ale svým klientům: neříkejte jim, co se sebou děláte. Řekněte, že
vám strýc ze Švýcarska poslal nějaké bylinky, nechci mít problémy (smích).
Zmínil jste se o tajné vládě, která řídí
světové události. Můžete k tomuto tématu říci více?
Ano. Věřím, že je to stále zřejmější i pro
další lidi. Nic se neděje samo. Cokoli co
vypadá v politice jako náhoda, je ve skutečnosti dlouho předtím připravováno. Ani
Majdan v době těsně před olympiádou
v Soči samozřejmě nebyl náhoda.
Ať chceme, či ne, je třeba si přiznat, že
také naši volení zástupci jsou jen poskoci
někoho mocnějšího v pozadí. Můžeme samozřejmě vystopovat kapitány bankovního
průmyslu, průmyslníky, kteří mají své kulaté stoly i různé vlivové agentury, a kteří si
v podstatě předem určí, kdo bude prezidentem, a je jedno, zda ve Spojených státech
v případě Bushe a později Obamy, nebo třeba v Česku v případě Zemana. To, že bude
zvolen Zeman, jsem oznámil svým čtenářům více než půlrok, možná dokonce rok
dopředu. Prostě jsem dostal hodnověrné informace, že tomu tak bude.
Pokud jdeme však ještě dál, dojdeme
k několika, řekněme ne více než dvaceti
lidem, kterých jména vesměs nikomu nic
neřeknou. To jsou ti, kteří drží prst na těch
tlačítkách. V dobrém, i zlém. Má to blízko do různých okultních lóží a spolků, ale
nejsou to lidé s nimi bezprostředně spojení. Jsou to ti, kteří stojí za tím vším. Některým to může znít jako utopie, ale nezapomeňte prosím, že se tím profesionálně zabývám 15 let. Mé původní podezření
se změnilo v jistotu. Se spoustou důkazů.
Mých důkazů. Mně určených. Je to nepřenosné. Vy ostatní musíte dál hledat.. a bohužel, i dál tápat.

DINGIR 2/2014

Angažoval jste se v
projektů. Čemu se
mě stránek Osud.cz
věnujete? Chystáte
nového?

řadě
kroještě
něco

Jsem hodně aktivní na facebooku, OSUD.cz stále rediguji a vedu, byť bych to již
pomalu chtěl předat někomu
dalšímu a věnovat se svému
bádání a zejména klientům.
Už teď jich je tolik, že musím odmítat, nedá se to stih- Jiří Maria Mašek.
Foto: televize Gosha, pořad Od hledání pravdy
nout. Pokračuji tedy v terak nalezení lásky. Zdroj: https://www.youtube.com.
piích, jen při nich nyní používám i další metody. Jsou to zejména sysJinak, asi jsem pokornější. Zjistil jsem,
tematické konstelace a klasická homeopa- že to, co je všude kolem, je nádherné Stvotie, její česká škola. Asi by se dalo tomu, ření. A já toho mohu být tu tišší, tu hlasico dělám, říkat kaučink, ale nemám to slo- tější součástí, ale nemusím hrát hlavní roli.
vo moc rád. Kaučů je teď milión. Jsem spíš Mohu se radovat tiše v koutě a usmívat se.
pro své lidi takový přítel na telefonu. Vy- Můj pocit bude možná dokonce silnější, než
světluji jim trpělivě, co se jim v životě děje když budu stát na jevišti a mluvit k tisícům.
a hlavně proč.. ukazuji jim, co se stane,
Je něco, v čem jste se vysloveně zmýlil?
když půjdou cestou A, co, když půjdou Béčkem a kde skončí, když vyrazí přes Cé. Po- Zřejmě se osobně domníváte, že jsem
malu se do toho dostávají a začínají to vidět se v roce 2012 nějak výrazně zmýlil. (úsměv)
sami... z toho mám velkou radost.
Já si to opravdu nemyslím a myslím, že ani
Pošilhávám trochu po zahraničí, v Čes- mí čtenáři, většina z nich, si to nemyslí.
ku není nikdo prorokem, počítám, že mi soAle jinak se mýlím poměrně neustále,
chu postaví jako vždy až po mém odcho- zaplať pámbu! (úsměv) Jestli chcete přídu do exilu a mé smrti tak, jak jsou Češi klad, měl jsem signály, že se vrátí bývazvyklí (smích). Zvažuji, že bych na rok, dva lá německá marka a nahradí euro. Peníze
zcela odešel z ČR a částečně se izoloval od byly vytištěné a stanoven termín. Nakonec
těch denodenních starostí a i od té blbé ná- k tomu nedošlo. Ohlásil jsem předem, že
lady i energie, co zde máme. Stačí popo- to přijde. Vypadá to, že jsem se zmýlil. Ne.
jet pár set kilometrů na západ, sever, či jih Jen ti, kteří velí, nakonec zvolili jinou vaa atmosféra je mnohem lepší a čistší. Lidé riantu... tak to bývá. Mým úkolem je popijsou k sobě vstříčnější a méně se podvádě- sovat i další alternativy, nejenom dvě hlavjí. Mají k sobě větší úctu. To jsou hodnoty, ní, jedničku a nulu, ano nebo ne.
které považuji za důležité.
Víte, nemám ambice už kohokoli
o čemkoli přesvědčovat, ani vás, ani vaše
Bylo mi vždy sympatické, že jste dekla- čtenáře ne. Jsem jeden z již téměř sedmi miroval ochotu se učit. V čem jste se změ- liard obyvatelů této planety. Pokud někonil za ty roky, co jsme spolu nehovořili? mu to, co říkám a píšu dává smysl, tak je to
fajn. Takových lidí jsou tisíce, přičemž deAno, chodím dva roky do České školy klasítky tisíc lidí zajímá realita tak, jak ji vidí
sické homeopatie. Již před nějakými 14 lety
například web OSUD.cz. Jsme prostě již
jsem to prakticky studoval se svou bývalou
masové médium, oslovujeme každý měsíc
ženou a ukázalo se, že homeopatie nejlépe
téměř sto tisíc lidí. To je víc, než oslovují
funguje nejnom na fyzické stavy, ale i na
populární časopisy...
ty psychické a hlavně, je to cesta osobního
I na tom je vidět, jak se doba prudce
růstu. Na to se teď plně zaměřuji.
mění, viďte? (úsměv) A jak se proměňují
Největší poznání je jinak pro mne zřejtaké lidé. Musím říct, že poslední rok, dva
mě v meditacích, tedy v kontaktu s nefyubylo anonymů, zejména těch sprostých.
zickým světem a bytím, a v kontaktu s ostatními lidmi. Snažím se učit nejenom je, ale Děkuji za rozhovor.
také od nich. Funguje to. Jen jim to neTaké děkuji a přijďte za pár let klidně zas.
smím moc říkat, okamžitě jim vyskočí
ego... (smích).
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u d á l o s t i
Česká diecéze
slovenských
starokatolíků
V Apoštolské episkopální církvi katolické, o níž Dingir referoval článkem Miloše Mrázka „Rozkol kvůli svěcení“ v čísle
4/2003, s. 113-115, došlo k dalšímu vývoji, který si zaslouží pozornost. Stala se totiž českou diecézí slovenské starokatolické církve.
S prvním impulsem v utrechtské diecézi r. 1723 a s dalšími historickými kroky v 70. a 80. létech 19. století, po I. vatikánském koncilu římskokatolické církve,
vzniklo starokatolické hnutí. Část „staro-“
jeho vžitého názvu by mohla naznačovat,
že jde o konzervativní opozici vůči římskému katolicismu, který se pozvolna reformuje. Opak je však pravdou. Církve jsou
starokatolickými v tom smyslu, že se kloní
ke starému, tedy původnímu, autentickému
katolictví a odmítají novoty v římské církvi, které mimo jiné posílily totální moc papeže nad církví. Spíše je to tedy společenství, jež předešlo římskokatolické reformní pohyby počínající až po II. vatikánském
koncilu, který probíhal v létech 1962-1965
a v nichž se snaží pokračovat současný
papež.
Starokatolické církve za závazný obsah víry pokládají jen to, v co věří všechny křesťanské církve. Odmítají mohutnou
dogmatickou tvorbu římské církve po jejím
oddělení od celku křesťanstva a pokládají dogmata vyhlášená ve druhém křesťanském tisíciletí za teologická mínění, k nimž
je možno přistupovat svobodně. Starokatolické duchovenstvo tvoří převážně lidé žijící v manželství, část starokatolíků světí
i ženy, v liturgii římského typu je posílena
spontaneita a kreativita a liturgická praxe je
zakotvena v kvalitní teologii. V církvích se
spojuje hierarchicky uspořádaná služba biskupů, presbyterů a jáhnů se samosprávou
církve, která o sobě rozhoduje a své vedení ustanovuje volbou. Tyto církve mají plné
společenství s anglikány a skandinávskými luterány. Tvoří s nimi celek nezávislých
episkopálních církví se 100 miliony členů.
Část tohoto alternativního nezávislého
katolického hnutí v posledních desetiletích
19. století (s pozdějšími změnami) uspořádalo své vztahy tak, že církve Nizozemska,
Německa, Rakouska, Švýcarska, Polska
a Česka tvoří Utrechtskou unii (UU). Jejich biskupové jsou sdruženi v Mezinárodní
biskupské konferenci, jíž předsedá utrechtský arcibiskup Joris Vercammen. Jednotli-

vé farnosti jsou ve
Francii, v Chorvatsku, Švédsku
a Dánsku. Uvádí se
67 tisíc osob, kteří mají být příslušníky tohoto společenství.
Desítky dalších nezávislých
katolických církví tvoří dnes větší
celosvětové společenství. Patří
k nim např. Ne- Modlitba pražských muslimů v pátek 2. května 2014 na Letné
závislá filipínská blízko budovy ministerstva vnitra, uspořádaná na protest proti policejnímu zásahu v pražských mešitách.
Foto: Zdeněk Vojtíšek.
církev s 39 diecézemi a s asi 2 miliony členů a s diasporou Biskup Bačinský je jejím generálním sev Americe, na Britských ostrovech, ve Spo- kretářem.
jených arabských emirátech a v HongkonAECK vstoupila 8. 10. 2006 do spolegu. Další větší útvar je Polská národní ka- čenství se Slovenskou starokatolickou círktolická církev v USA s počtem asi 25 ti- ví jako její česká diecéze. Jejím biskupem je
síc členů. Další takové útvary jsou sdruže- nadále Antonín Jelínek. Kromě české dieny mj. v Mezinárodním svátostném hnutí. céze má tato slovenská církev ještě vikaApoštolská episkopální církev katolická riáty v Chorvatsku a v Rakousku.

(AECK) vznikla v návaznosti na biskupské Ivan O. Štampach
svěcení duchovního Církve československé
husitské (CČSH ) Antonína Jelínka, které
mu poskytl v listopadu 2001 Antonio José společný hlas
da Costa Raposo, arcibiskup primas Apo- k policejnímu
štolské episkopální církve Portugalska. zásahu
Kněžské svěcení přijali rovněž další duv pražské mešitě
chovní CČSH a po rozchodu husitské církve
s nimi vytvořili početně skromné zdejší Je možné doufat, že Policie ČR měla k záspolečenství. Jeho mezinárodní vazby za- sahu těžkooděnců behěm modliteb v obou
sahují vedle Portugalska také do Brazílie, pražských mešitách v pátek 25. dubna něChile a Velké Británie.
jaký dobrý důvod. Odmítá ho ale sdělit
Česká AECK se potřebovala opřít o a nechává prostor pro spekulaci, že důvovětší a etablovanou církev. Toto zázemí jí dem překotného zásahu v nejméně vhodposkytla Slovenská starokatolická církev. nou dobu bylo to, že přažská obec muslimů
V posledním sčítání lidu r. 2011 měla 1687 vydala knihu kontroverzního autora Bilala
členů, což je ve srovnání s počtem staroka- Philipse. Znepokojení nad chováním a mltolíků na Slovensku r. 1990 zhruba dvojná- čením policie vyjádřila i iniciativa Společsobek. Jako samostatná se ustavila po před- ný hlas, v níž se angažuje Miloslav kardichozí vazbě na společný starokatolický nál Vlk, prof. Tomáš Halík, patriarcha Toútvar v rámci federace na svém ustavujícím
Veřejné prohlášení Společného hlasu.
synodálním shromáždění dne 16. 12. 1995
Fóra židů, křesťanů a muslimů
v Bratislavě za účasti delegáta Utrechtské
unie. Administrátorem se stal Augustín BaRádi bychom společně jako židé, křesťačinský (*1949), původně římskokatolický
né a muslimové dali najevo znepokojení
kněz se zájmem rovněž o pravoslaví. V roce
nad zásahem Policie ČR v pátek 25. dub1997 byl zvolen za biskupa a přijal svěcení
na v muslimských modlitebnách v Praz rukou již zmíněného portugalského arcize. Žádáme Policii ČR, aby neprodleně
biskupa Raposa. Pro svůj nesouhlas s něktevysvětlila důvody tohoto zásahu, protorými jejími postoji považovanými za příliš
že informační vakuum dává prostor speliberální nepokračovala tato církev v konkulacím, které vedou k šíření nepřáteltaktech s Utrechtskou unií a r. 2004 se staských postojů vůči muslimům.
la součástí Světové rady národních katoV Praze, 6. května 2014
lických církví, jejíž sídlo je na Slovensku.

Tato rubrika je určena i příspěvkům, které nemusejí vyjadřovat stanovisko redakce.
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u d á l o s t i
máš Butta, synodní senior Joel Ruml, rabín
Daniel Mayer, rabín Ron Hoﬀberg, členka židovské komunity Bej Simcha Sylvie
Wittmannová, bývalý pražský imám Emir
Omić, místopředseda výkonné rady Ústředí muslimských obcí Vladimír Sáňka a další.

Zdeněk Vojtíšek

první konference
o hermetismu
Dne 22. března 2014 se na půdě Husitské teologické fakulty University Karlovy
(HTF UK) v Praze uskutečnila vůbec první
konference o hermetismu v České republice
s názvem Hermetické nauky v české společnosti. Organizace konference se ujal Marek
Dluhoš, Th. D., právě z HTF UK.
Konference byla jednodenní a byla rozdělena tematicky na dvě sekce. Hermetickou (insiderovskou) a religionistickou.
V dopolední části posluchači vyslechli příspěvky jednotlivých hermetiků na různá témata. První dvě přednášky byly zaměřené
na astrologii a přednesli je předseda české astrologické společnosti Zdeněk Bohuslav a astrolog a výtvarník Pavel Turnovský. Jako další vystoupil Petr Kalač se svou
přednáškou, která byla zaměřená na představení některých osobností z dějin českého hermetismu a jejich boje proti nesvobodě. Lukáš Loužecký se ve svém příspěvku
pokusil o reﬂexi hermetismu samotnými
hermetiky. První větší debata se rozpoutala
však až po přednesení příspěvku „Od magie k psychotronice“ Ing. Oldřicha Válka.
Válek se snažil ukázat, že psychotronika
je stejně vědecký obor jako jakýkoli jiný,
představil i názory různých badatelů v psychotronice, zmínil se i o armádních experimentech s psychotronickými zbraněmi. Názory jednotlivých účastníků na dané reálie
či „fakta“ se ovšem v některých ohledech
různily. Spíše však šlo o faktograﬁcké než
o teoreticko-metodické názorové odlišnosti. Dopolední sekci uzavírali svými příspěvky František Pikard, který mluvil o spirituální alchymii a obnovené společnosti Univerzalia, a prof. Milan Nakonečný, jenž
svůj příspěvek věnoval vzpomínkám na
svého učitele Františka Kabeláka a událostem, které jej v životě navedly k hermetismu. Větší debaty se tak rozpoutaly spíše
v dopolední sekci než v odpolední.
Odpolední religionistickou sekci uvedl
doc. Zdeněk Vojtíšek a prvním přednášejícím byl doc. Ivan Štampach (Filozoﬁcká
fakulta Univerzity Pardubice – FF UPa),

Večer 15. dubna 2014 nebo též 16. nisanu
5774 se pražská progresivní židovská
komunita Bejt Simcha sešla k oslavě
svátku Pesach. Jejími hosty byli členové
Společnosti křesťanů a Židů. – Na obrázku
je tedy jedna z podob mezináboženského
dialogu.
Foto: Ruth J. Weiniger.

jakýchkoli poplatků či vstupného, zavítal
netušený počet posluchačů. Zaplnili celou
aulu doslova až k prasknutí. Zájemci se
sjeli z celé České republiky a jeden posluchač přiletěl dokonce až ze Švédska. V sále
panovala kolegiální atmosféra. Jelikož se
jednalo o první konferenci na dané téma,
rozmanitost jednotlivých příspěvků byla
velká. Příští konference by však měla být
konkrétněji zaměřená pouze na některá témata, či dokonce jen jedno téma. Celkově
se však dá bez jakýchkoli zábran tvrdit, že
se jednalo o úspěšný počin. Velký dík patří
organizátorům.

Pavel Horák

Česká pohanská
jehož příspěvek byl zaměřen na součas- společnost
né teoretické a metodologické uchopení adoptovala
fenoménu hermetismu religionistikou. Ovčí studánku

Štampach představil současný stav bádání o hermetismu ve světovém kontextu Česká pohanská společnost, o. s. (ČPS) naa ukázal některé slibné metodologické pří- vázala spolupráci s Odborem rozvoje vestupy v bádání o hermetismu. Jako další řejného prostoru Magistrátu hl. m. Prahy
vystoupil organizátor konference Marek a adoptovala Ovčí studánku v oblasti DivoDluhoš, Th. D. (HTF UK), jehož před- ká Šárka. Navázala tím na projekt adopcí
náška byla zaměřena na parapsychologii sov v záchranné stanici Makov, uskutečně(v bývalém východním bloku a v Česko- nému jako poděkování bohům a bohyním
slovensku známé jako psychotronika) coby na přelomu léta a podzimu 2013.
Studánka je málo známá a byla objevesoučást západní esoterní tradice. S dalším
na
teprve
nedávno: roku 2007 se při úkliteoreticko-metodologickým příspěvkem
du
na
okraji
přírodního parku zjistilo, že v
s názvem „Nároky, možnosti a meze hermemístě
vyvěrá
slabý pramen. Po úklidu byla
tického poznání v dnešní době“ vystoupil
dosud
bezejmenná
studánka stabilizována
Jakub Hlaváček, Ph.D., který se zabýval
skruží.
Louže,
která
se nedaleko ní tvořitím, jak by mohl samotný hermetismus být
la,
byla
na
popud
místních
myslivců přeinspirací a přínosem pro současné humaměněna
v
napajedlo
pro
zvěř
a ovce, ktenitní vědy. Mgr. Jindřích Veselý (ETF UK)
ré
jsou
v
místě
vypouštěny
na
tzn. řízenou
ve svém příspěvku představil myšlenky
pastvu.
Tak
studánka
dostala
jméno
„Ovčí“.
Dane Rudhyara a jeho ﬁlosoﬁe operativní
22.
března
2014
celostnosti (v DingiČPS
uspořádala
veru 2/2013 je recenze
řejnou
akci
Jarní
úklid
nejnovějšího překladu
studánky, která zahrRudhyarovy knihy Rytnovala jak pracovní,
mus celostnosti právě
tak rituální část. To, že
ve Veselého překladu).
se jedná o pohanskou
Jako předposlední předsvatyni, napovídá jen
nášející vystoupil Mgr.
drobná kamenná moPavel Horák (FF UPa)
hylka u louže a stromy
s tématem vlivu novoozdobené hlemýždími
dobého hermetismu na
ulitami.

novopohanství. Konferenci zakončil příspěvek
Ruth J. Weiniger
doc. Radka Chlupa (FF
Další článek v rubriUK) na téma theúrgie
ce „události“ je k disa její proměny v dějipozici na internetu
nách.
na adrese http://www.
Na konferenci, kteOvčí studánka. Foto: R. J. Weiniger.
dingir.cz.
rá byla díky HTF bez
Tato rubrika je určena i příspěvkům, které nemusejí vyjadřovat stanovisko redakce.
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První část se věnuje způsobu, jakým
Ve druhé části, nazvané Zbožnost v rejak zúčastněná
příslušníci místních náboženských komunit žimech moci/autority/pravdy se pak zabýmůže být
tradují příběhy těchto společenství. Je na- vá tím, co je určující pro vztah jednotlispolečenská věda? snadě, že vyprávění o komunitách je neod- vých členů komunit k Bohu. Otázka pravBarbora Spalová, Bůh ví proč; Studie pamětí a režimů moci v křesťanských církvích v severních Čechách, Centrum pro
studium demokracie a kultury, Brno 2012.
Kniha Bůh ví proč je výsledkem dlouholetého bádání, které mělo od počátku jeden cíl: provést kvalitativní výzkum situací
a životních příběhů nábožensky orientovaných lidí v oblasti česko-polsko-německého pohraničí, který by bral Boha vážně. Poslední slova jsem zvýraznila proto,
že právě odhodlanost brát Boha a víru (tu
svoji i víru druhých, zkoumaných lidí) vážně, je pro celou práci zásadní.
Barbora Spalová, sama praktikující
katolička, se rozhodla pro zúčastněný výzkum svého okolí, ať již souvěrců, lidí jiných vyznání, nebo těch, kteří se označují
za nevěřící. Znamenalo to, že vědomě rezignovala na postoj „neutrální“ badatelky – a zároveň své výzkumné záměry nezakrývala. Dotazovaní (respondenti, informátoři a narátoři) tak věděli, že se setkávají s katoličkou, novou přistěhovalkyní
z Prahy a socioložkou. Pro autorku to vedlo k situacím, kdy se neustále ocitala v několika rolích najednou (jak v knize opakovaně reﬂektuje) – například aktivní účastnice bohoslužby a zároveň socioložky, sledující dění s výzkumným záměrem. Záznamy z badatelského deníku, které jsou společně s rozhovory podstatnou částí práce,
dokládají, jak je její pohled tím a zároveň
oním, jak pozoruje a zároveň je pozorována svým okolím (včetně zkoumaných protějšků). Hned na začátku (s. 17, událost
z roku 2000) popisuje, jak její účast na eucharistii při mši konané na setkání „heimatovců“ z ní činí příklad přetrvávání tradice
v „bezbožném“ kraji. Zároveň všichni členové náboženských skupin vědí, že je badatelkou, provádějící výzkum v oboru sociální antropologie.
Toto východisko neznamená, že by rezignovala na jakoukoli metodologii: té je
kromě průběžných metodologických exkurzů v prvních dvou částech věnována
celá třetí část knihy. Jak píše v úvodu, kromě zaujetí pro téma – totiž mapování různých typů současné křesťanské zbožnosti
– pro ni bylo důležité rozčarování nad redukujícími pracemi z oblasti sociologie náboženství, které nedovolují s Bohem počítat.

68

dělitelné od vyprávění vlastního životního
příběhu, příběhu své rodiny a místních „malých“ dějin na straně jedné – a „velkých“
dějin (předválečné období, 2. světová válka,
poválečné události, období 1948-1989, devadesátá léta) na straně druhé. Už samotný
způsob, jímž narátoři mluví o sobě a svém
okolí, je dokladem a zároveň prostředkem
vytváření identity: Kategorie „věřící“ –
„nevěřící“, „komunistické rodiny“ – „dobří
lidé“ – „bratři a sestry“, „Církev“ – „okolní
svět“. Vyprávění o sobě a vlastním životě je
zároveň výpovědí o tom, kdo jsem a kam
v rámci určitých kategorií patřím.
Stejně tak se nějak identiﬁkují a deﬁnují i náboženské komunity, a to prostřednictvím působení „navenek“ (vůči „nevěřícímu okolí“, vůči sobě navzájem) a zároveň „dovnitř“ vzhledem k vlastním členům. Autorka rozebírá příležitostná kázání
(zvl. poutní), symbolické akty
(setkání „heimatovců“, darování ostatků sv. Zdislavy na Filipíny), evangelizační akce (ProChrist), články v obecních či komunitních periodikách.
Spalová rovněž dokládá, jak se o dějinách vypráví v rámci komunity: Podrobně analyzuje diskusi, kterou na její návrh
v rámci farního dne pořádá farnost v Jablonném v Podještědí. Na analýze se ukazuje, jak se v rámci společenství utváří společný náhled na dějiny, společný příběh.
Zabývá se především tím, jak tento příběh
vzniká, co je v něm zdůrazňováno, co naopak opomíjeno. To se týká i rozpravy samotné – kdo určuje její průběh (na základě jaké autority), kdo komu přizpůsobuje
své vidění a jak dochází k závěrečné shodě či konečnému vyznění.
Autorka si všímá „podivného mlčení
o tom, co si farníci pamatují, a napůl
chtěného, napůl vynuceného souhlasu
s kněžskou verzí dějin farnosti za socialismu“ a shrnuje, že „specifické fungování moci v katolické farnosti umožňuje vyřknout jen něco, jen někomu a jen
v určitých situacích ... V baptistickém
sboru je zase veškerá paměť neustále evangelizována a podřizována biblickým normám, a to všemi členy sboru, kteří v tomto napodobují své zvolené staršovstvo.“ (s. 145)

dy, která v první části vyvstala v souvislosti
s pamětí, se zde objevuje ještě naléhavěji:
Jaké jsou režimy moci/autority/pravdy v náboženských světech a jakým způsobem se podílejí na formování vztahu
člověka k Bohu? (s. 146, zvýr. aut.) Autorka se pokouší vystopovat vzájemný vztah
tohoto foucaultovského trojúhelníku: Jak
se v náboženských světech vytváří autorita, produkující pravdivostní diskurz (který
zase vytváří autority a dodává jim legitimitu)? Jak v těchto režimech vzniká moc a jak
se distribuuje? – A samozřejmě (nebo nesamozřejmě): „Jakou roli hraje Bůh v režimech moci. Jaký part je mu přidělen, jakého se sám ujímá? Jakého Boha režimy moci
v náboženských světech modelují, jak Bůh
tyto režimy uspořádává, vede
a proměňuje?“ (s. 150-151)
Autorka se zaměřuje opět na
římskokatolickou farnost v Jablonnném a nově na sbor Jednoty bratrské (JB). Srovnává
oba režimy a jejich mechanismy
kontroly. Dlouhodobě dochází na nedělní setkání sboru JB
a zúčastňuje se též domácích
skupinek. Na základě pozorování, rozhovorů a vyprávění zkoumá vztahy životů jednotlivců s životem komunit; příběhy konvertitů i odpadlíků; kněžské životní příběhy
z katolické farnosti atd. Ukazuje přitom dynamický proces kooperace a zároveň souboje individuálního a společného (prožívání, projevování, paměti, zbožnosti).
B. Spalové se zdařil vzácný vhled do
náboženské všednosti – domácích skupinek, farních výletů a improvizovaných
exercicií, poutí a nedělních setkání. Přispívají k tomu pečlivé zápisky výpovědí
v hovorovém jazyce i autorčiny reportáže
a zápisky z míst dění. Je to sociologie náboženství skutečně „odspodu“.
Kniha se zároveň zabývá dosud málo
zpracovanými fenomény české náboženské
scény, jako jsou polští kněží v římskokatolických farnostech, konvertité 90. let, vývoj jejich religiozity a vztahy s dosavadními členy (což je jev týkající se více či méně
všech tradičních křesťanských společenství). V rámci zkoumání JB přináší autorka čtenářům mimo jiné vícestranný pohled
na historii rozdělení této církve roku 1998.
Nejdiskutovanějším prvkem knihy je
její forma: pojednání chvílemi přechází
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v novinářskou reportáž, což je ještě podtrženo mezititulky v jednotlivých kapitolách,
obvykle vyňatých útržků vět („... a tak se
hádali, kolik peněz za jednotku“ , „... ptáci
serou na něj...“, „A to byla vždycky veliká
paráda...“). Také volba slov – i mimo přímé
citace z badatelských deníků – ukazuje na
literární talent autorky, který však ve vědeckých pracích obvykle ke slovu nepřichází:
„Do věčně rozjásaných holek z naší školky, které doprovázejí každou jízdu velkého řetízkáče, se začínají důrazně mísit zvony z kostela. Zvony, na které se
ze čtvrtiny složili současní obyvatelé
a chalupáři, ze čtvrtiny němečtí rodáci
a zbytek dodal česko-německý fond budoucnosti.“ (s. 34) „Na schody vybíhá
Manka, farářova pastorační asistentka
a hospodyně, se dvěma ošatkami posvícenských koláčků, nabízí kolemjdoucím
spolu s historkou, jak je pekla přes noc.“
(s. 35) „Zvukař zkouší odposlechy, kapela ladí, kazatel pověřený vedením shromáždění si už nasadil mikrofon na hlavu
a s významným poklepáváním na hodinky, je pár minut po půl desáté, se snaží
začít. Všichni jsou oděni podle aktuální
bohkopecké mainstreamové módy, nikdo
zvlášť nevybočuje.“ (s. 210)
Takový styl může vést k otázce, zda B. Spalová neopouští slohový styl, který si předsevzala, totiž zda nezaměňuje psaní vědecké práce se žurnalistikou. Patří „věčně rozjásané holky z naší školky“ do vědeckého
textu zabývajícího se religiozitou? Pokud
ne, proč? A pokud ano, pokud posvícenské
koláčky, kafe, buchty, líčení kuchyní sboru JB a „typického rozjetého mnohohlasu
Božího lidu“ na bohoslužbě pražského sboru Ochranovského seniorátu Českobratrské
církve evangelické (s. 188) k takové práci
patří, opět se musíme ptát, proč. – Má být
zárukou vědecké práce to, že je napsána suchým, nezáživným stylem? Jak může badatel informovat čtenáře o zkoumaných situacích a událostech, aniž by mu předkládal své vnímání těchto událostí? Jaký jazyk
má volit, aby tím nesugeroval čtenáři své
pojetí více, než patří do jeho kompetence?
Literární jazyk B. Spalové je nejen sugestivní; dokonce se zdá, jako by volbou anonymizačních jmen pro jednotlivé respondenty a místa, volbou přídavných jmen
a dokreslováním drobných detailů na čtenáře mezi řádky trochu pomrkávala.
Podstatnějším problémem je ale míra
zúčastněnosti, s níž autorka narazila hned
na obou „frontách“, jak u své náboženské
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komunity, tak při obhajobě díla jako práce disertační. Několikrát v práci líčí svoji
účast na svátostech (eucharistie – s. 17, jinde u zpovědi s. 308-309). Ze strany kněze
Paskala, který autorčin výzkum označil za
„pěknou lumpárnu“ (s. 387) jí bylo zakázáno stýkat se jeho farníky. Jak sama líčí
(s. 362-368), narazila na problém hranice
mezi sekulárním světem a náboženskou komunitou: To, že v rámci výzkumu na sekulární fakultě vynáší informace o dění ve
vlastní farnosti, bylo ze strany ostatních farníků i kněží většinou vnímáno jako nedostatek loajality a překračování toho, co si
jako žena-laička může dovolit.
Některým členům vědecké obce, zejména oponentovi disertační práce se naopak zdálo, že se její práce zcela vymyká
z vědeckého diskursu: mírou zúčastněnosti i způsobem referování.
Autorka tak vnesla svým dílem opět
otázku subjektivity a hranic
„vědeckosti“. S velkou naléhavostí nám ukázala vícečetnost rolí, v nichž se badatel
– zvláště antropolog, sociolog nebo religionista – nezbytně ocitá. Na rozdíl od
řady svých kolegů se však tuto
víceroli rozhodla reflektovat (nejvíce v úvodu a pak
v podkapitole Já-badatelka-katolička-autorka (s. 389-393) a místo obcházení s ní aktivně pracovat. Nakolik se jí to podařilo, může posoudit čtenář
sám. Otázky, jak psát o zúčastněném výzkumu a jak zacházet se svými rolemi
a jejich možnými střety, jsou však po vydání této práce naléhavější než dříve. 
Ruth J. Weiniger

první vlaštovka
džinismu
Karel Werner, Džinismus jako spásná
nauka, světový názor a náboženství, CAD
PRESS, Bratislava 2013.
Profesor Karel Werner (nar. 1925 Jilemnice) je významným badatelem v oblasti hinduismu a buddhismu. Od roku 1947 pracoval jako asistent indologie na Filozoﬁcké
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,
odkud byl v padesátých letech po výsleších
StB odsunut do dolů. Po roce 1968 odešel
do Londýna, kde žije dodnes.
Knihu o džinismu si na něm „vymohl“
nakladatel a sám autor k tomu poznamená-

vá:„Zaneprázdněn jinými pracemi, pokoušel jsem se získat pro tento projekt některého pražského indologa, ale bez úspěchu,
a tak posléze došlo k napsání této knihy. ...
Nárok na úplnost si však nemůže ani zdaleka činit a nemůže se chlubit ani velkou důkladností. Může ovšem snad počítat s jistou shovívavostí jako první vlaštovka na
tomto poli...“
Kniha, opatřená úvodem a rejstříkem,
je rozčleněna do 12 kapitol. V úvodu autor kladně hodnotí práci prof. O. Pertolda (Džinismus, Praha 1966) a je vděčen
nakladateli, že ho přiměl k napsání této
knihy, neboť mu některé prvky džinistické nauky dodaly nové podněty k ﬁlozoﬁckým úvahám. V první kapitole o historickém pozadí džinismu se zmiňuje
o hnutích potulných šramanů, jejichž nauky ovlivnily bráhmanské myšlení. Druhá kapitola o svědectví raných buddhistických pramenů nenechává nikoho na pochybách, že džinismus je starší než buddhismus
a že se jedná o samostatný soubor nauk. Zde ale již narážíme na první nesnáz. Za touto kapitolou je obrázek „Symbol džinistického hnutí“, kde
laik bude nutně zaskočen, neboť ani tam, ani na jiných
místech knihy se nedozví, co
onen symbol představuje, proč byl vytvořen, co znamenají nápisy v devanagarí
a tučná svastika v centru symbolu!
Ve třetí kapitole „Nástin podle džinistických pramenů“ se poukazuje na „...pravděpodobný starší původ některých prvků
džinistické věroučné soustavy ... sahající
do védské a snad i předvédské doby, anebo dokonce i do indo-evropského pravěku“.
Přesto pak autor prezentuje džinismus spíše
jako derivát hinduismu. Čtvrtá kapitola zahrnuje obšírný popis džinistického kosmu
a letmý nástin kola času (kalčakra), bez objasnění smyslu v kontextu nauky. V páté kapitole se rozebírají velké osobnosti džinismu (členěno asi podle Trišastišalakapurušačaritra), tírthankarové (budovatelé brodu
z koloběhu životů) a čakrvartini (světovládci). Pro ostatní bytosti (baladévové, vasudévové a prativasudévové) zavádí velmi
sporný nový termín – podružní hrdinové.
Šestá kapitola je stěžejní a zabývá se
„naukou“. Předběžná úvaha na začátku kapitoly je velmi problematická a předznamenává celé pochopení „nauky“, když po jedné a půli stránky autor píše: „To však jsou
pouhé dohady. Nic z toho, co je v před-
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chozím odstavci vyjádřeno, není doloženo
z džinistických pramenů a jde tedy o předpokládaný obraz počátků Mahávírova působení a jeho motivace, který lze vydávat
za logicky přijatelný, ale nepodložený jeho
vlastním svědectvím….“ Pro pojem džíva
zavádí termín „duševní monáda“, který se
v literatuře prakticky nevyskytuje. Pomíjí
tři klenoty a pasáž o karmě zahajuje slovy:
„Výraz karma znamená čin nebo konání,
což je pojem vyjadřující dynamismus. Jde
tedy o proces..., ... musí tedy mít původce. To již samo o sobě vylučuje interpretaci karmy jako hmotné substance ve spojení s duševními monádami…“ (!) Kladnou
karmu (púnja) chápe jako ohled na laické
členy obce a nikoliv jako stav v období, kdy
už nelze docílit stavu mókša, a je tedy třeba si odžít své zásluhy v nebi a počkat na
příhodný čas v další kalčakře.
Následují kapitoly „VII Druhy poznání
(noetika)“, „VIII Džinismus v historickém
vývoji“, „IX Džinismus a moderní svět“,
„X Džinismus a buddhismus – shody a rozdíly, „XI Dodatek: Základní prameny džinismu“, „XII Bibliograﬁe“. Z těchto kapitol vykazuje nejvíce nedostatků kap. IX,
kde se zcela pomíjí stěžejní událost novodobých džinistických dějin –vznik společného symbolu a knihy Saman Suttam v roce
1974 , přijaté všemi skupinami! Nejobsáhlejší kapitolou je kapitola XII, kde velmi
obsáhlý a kvalitní seznam literatury je na
třiceti devíti stranách, oproti pouhým dvaceti osmi věnovaných celé nauce!
Kniha je doplněna velkým množstvím
krásných barevných fotograﬁí, avšak bez
náležitého komentáře, pro laika jsou tedy
málo srozumitelné. V mnoha kapitolách
jsou uváděny analogie s hinduismem a buddhismem (které autor dobře zná), s poukazem, že podobně je tomu i v džinismu. Lepší by bylo, kdyby autor přímo ocitoval džinistickou verzi.
Celkově je kniha s džinismem spíše
v rozhovoru, než aby ho vykládala. Přesto knihu doporučuji čtenářům jako cennou
studii o indickém myšlení. Laik by si však
měl nejdříve přečíst některou z knih uvedených v bibliograﬁi (např. Jeﬀery D. Long,
Jainism: An Introduction nebo Padmanabh
S. Jaini: The Jaina Path of Purification).
Zároveň bych chtěl vyjádřit autorovi obdiv a dík za to, že se odhodlal vstoupit do
velmi komplikovaného světa džinismu
a obohatil nás svými speciﬁckými úvahami.

Josef Bartošek
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Film Nech vojde
j
ten pravý
p
ý optikou
p
queer
q
teórie

UPÍR
AKO PODIVÍN
Pavol Bargár
Téma upírizmu je jednou z klasických tém vyskytujúcich sa
v náboženstvách, mytológii a folklóre rôznych národov sveta.1
Predstavy o upíroch, nemŕtvych či revenantoch sa však hojne
vyskytujú aj v tých „prejavoch ľudského ducha“, ktoré nie sú
explicitne náboženské. Takéto kultúrne diela, často z oblasti
literatúry, kinematograﬁe alebo hudby, však nezriedka majú
spätný vplyv na náboženské predstavy a sebaidentiﬁkáciu
členov komunít, ktoré sa s upírizmom nejakým spôsobom
stotožňujú.
Článok vyjde z predstavy upírizmu ako – podľa tvrdení samotných členov upírej
svojbytného a jedinečného náboženského komunity, ktoré Laycock berie absolútne
fenoménu, ktorý je možné zaradiť medzi vážne – upírizmus ontologickou či geneprejavy súčasnej religiozity. Následne na tickou kategóriou; je to niečo, s čím sa člopríklade švédskeho ﬁlmu Nech vojde ten vek rodí, podobne ako fyzické predispozípravý (2008) ponúkne jednu z nových rein- cie alebo farba vlasov.3
Využijúc postrehy Amy Gutmannoterpretácií „upírieho mýtu“. S využitím poznatkov z queer teórie ukáže, že Nech vojde vej týkajúce sa vzťahu skupiny a identity,4
ten pravý búra niektoré zaužívané predsta- resp. Gutmannovej rozdelenie na formálne
vy o upíroch, predovšetkým s ohľadom na skupiny, členstvo v ktorých je dobrovoľné
ich sexualitu. Namiesto toho prezentuje (napr. Společnost křesťanů a Židů, Dobroobraz upíra – outsidera hľadajúceho svoju voľná požiarna ochrana), a nominálne skuvlastnú identitu a autentický vzťah s iným. piny, ktoré sú založené na socio-biologicPríspevok tak otvára priestor pre nové mož- kých faktoroch (ženy, belosi), upírizmus je
nosti skúmania upírizmu ako jedného z fe- možné vnímať ako svojbytný „hybrid“ fornoménov súčasnej religiozity. Ďalšie báda- málnej a nominálnej skupiny a o upírocch
nie totiž môže skúmať, aký vplyv má taký- hovoriť, spolu s Christopherom Partridgeom, ako o „ad hoc vyznávačoch upírieho
to obraz upíra v súčasnom upírizme.
náboženstva“.5 Laycock v tejto súvislosti
zmieňuje jedného upíra, ktorý na vysvetUpírizmus ako náboženstvo?
Súčasné religionistické bádanie sa nezho- lenie komplexnosti upírej identity používa
duje na tom, ako vnímať fenomén upíriz- analógiu s judaizmom ako etnickým a námu. Napríklad David Keyworth súčasnú boženským fenoménom.6
Aj keď snáď nie všetky z nich, mnohé
upíriu subkultúru deﬁnuje ako „mnohotvárne socio-náboženské hnutie so svo- upírie komunity je teda možné oprávnene
jou vlastnou zreteľnou kolektívnou komu- vnímať ako predstaviteľov nových nábonitou a sústavou účastníkov zdieľajúcich ženských hnutí vyznačujúcich sa špeciﬁcpodobný názorový systém a tradičný ži- kými metafyzickými doktrínami, predstavotný štýl, ktoré odrážajú ich pochopenie vami a nezriedka i charizmatickými vodtoho, čo to znamená byť upírom“.2 Pouka- covskými osobnosťami.7 Na tieto predstazuje pritom na religiózne rysy charakte- vy má veľký vplyv súdobá kultúra, ktorá
ristické pre svetonázor a životný štýl prí- ich zároveň vytvára i šíri. Takýto dvojitý
značný pre túto subkultúru. Naproti tomu dynamický proces sa v súčasnosti ešte znáJoseph Laycock navrhuje zaviesť rozlíše- sobuje využívaním masovokomunikačných
nie na „lifestylových“ a „skutočných“ upí- prostriedkov (TV, ﬁlm, internet). Ako prerov. Zatiaľ čo prvú skupinu charakterizu- svedčivo ukázal David Keyworth, od 80.
je sloboda voľby a upíria identita je po- rokov minulého storočia sa, napríklad, obtom sociálnym konštruktom, podobne ako javuje nový typ upíra vyznačujúci sa značidentita náboženská, pre druhú skupinu je nou charizmou, sexappealom a sympatic-
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kými rysmi. Takéto zobrazenie
upíra, prezentované predovšetkým knihou Anne Riceovej Interview s upírom,8 predstavovalo protipól k tradičnejšej predstave upíra ako oživenej mŕtvoly, známej v prvom rade z klasického diela Brama Stockera Dracula (1897),9 a zohralo obrovskú úlohu pri vzniku modernej
upírej subkultúry. Keyworth hovorí: „Riceovej zobrazenie upírov a upírí životný štýl, ktorý
popisuje, poskytli orientáciu rodiacej sa upírej subkultúre, opätovne vzbudili fascináciu posta- Z ﬁlmu Nech vojde ten pravý.
vami upírov v populárnej imaginácii a boli vo veľkej miere zodpovedné vojde ten pravý stavia na niektorých klasicza transformáciu upíra do podoby trvalé- kých atribútoch, ktoré sú upírom prisudzoho pop idolu.“10
vané, no ide ďalej a využíva i menej bežNasledujúca časť tohto príspevku sa za- né predstavy a, napokon, prináša i vlastmeria na iné dielo súčasnej kultúry, švéd- né nóvum v podobe originálneho uchopesky ﬁlm Nech vojde ten pravý, ktoré tak- nia upírej sexuality. Kvôli vymedzenému
tiež veľmi originálnym spôsobom transfor- priestoru na tomto mieste len v krátkosti
muje zaužívané predstavy o upíroch a po- zmienime tie bežné i menej bežné predstadobne ako Riceovej (a Jordanovo) dielo by vy14 a spôsob, akým ich ﬁlm využíva, a bumohlo mať vplyv na vnímanie a zobrazo- deme sa venovať onomu nóvu v interprevanie tohto fenoménu v rámci upírej komu- tácii „upírieho mýtu“ – uchopeniu sexuanity i mimo nej.
lity upíra Eli.
Medzi bežné predstavy o upíroch paNech vojde ten pravý: upír
trí to, že žijú nočným životom. Tak aj Eli
à la Škandinávia cez optiku queer teórie vychádza von až vo večerných hodinách
Švédsky ﬁlm Nech vojde ten pravý (Låt den a dni trávi v provizórnej „rakve“, vytvorerätte komma in) natočil v roku 2008 reži- nej zo zakrytej vane. Film pracuje i s predsér Tomas Alfredson ako romantický ho- stavou, že slnečné svetlo je pre upírov fatálror. Predlohou ﬁlmu je rovnomenná kniha ne. To jasne vidieť na osude Virginie, jedJohna Ajvide Lindqvista z roku
nej z vedľajších postáv, ktorú
2004, pričom tento spisovateľ
Eli nakazí. Virginia sa namiesje i autorom scenára.11 Film
to večnej pozemskej existensi získal nielen široké medzicie v podobe upíra rozhodne
národné uznanie kritikov, ale
pre dobrovoľnú smrť v dôsledi veľký záujem divákov.12
ku vystavenia slnečným lúNech vojde ten pravý sledučom. Eli sa ako upír vyznačuje
je príbeh rodiaceho sa vzťahu
nadľudskými schopnosťami,
medzi dvanásťročným, v koako rýchly pohyb, veľká sila
lektíve neobľúbeným a spolualebo schopnosť dobre liezť či
žiakmi dokonca šikanovaným
skákať, čo je zrejmé napríklad
chlapcom Oskarom (Kåre Hedebrant) a ta- na jej prepadnutiach dospelých ľudí alejomným dievčaťom Eli (Lina Leandersson), bo lezení na stromy či vysoké steny. Necíktoré sa prisťahuje do Oskarovho sused- ti chlad a na Oskarovu otázku odpovedá,
stva spolu so starším mužom a snaží sa dr- že si už asi nepamätá, čo to zima je. Tým
žať v ústraní. Oskar postupne zisťuje, že Eli vlastne naráža na svoju dlhovekosť, resp.
nie je dievčaťom, ale bytosťou živiacou sa večnú „zakonzervovanosť“ svojej pozemľudskou krvou, no ani toto poznanie nedo- skej existencie. Eli hovorí Oskarovi, že 12
káže zastaviť ich vzájomnú lásku.
rokov má už približne 200 rokov. A napoTento príspevok si nekladie za cieľ byť kon, Eli ako upír nedokáže jesť ľudskú
len recenziou daného ﬁlmu.13 Chce sa skôr stravu; zvracia po tom, čo si od Oskara
zamerať na zobrazenie upíra, ktoré snímok vezme bonbón.
prezentuje. Téza tohto článku znie, že Nech
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Nech vojde ten pravý pracuje
i s motívom, ktorý sa síce v spojení s upírmi vyskytuje menej
často, no vo folklóre sa je predsa
len možné s ním stretnúť. Konkrétne ide o motív, že upír nesmie vojsť do ľudského obydlia, kým ho človek – majiteľ daného príbytku – sám k sebe nepozve. Tento motív sa vo ﬁlme
objavuje opakovane, a to nielen v spojení s Eli, ale (hoci trochu nenápadne) aj s Virginiou,
ba odkaz naň tvorí i samotný
názov diela. A konečne, jedna
z menej častých predstáv spojených s upírmi, ktoré ﬁlm využíva, je skutočnosť, že mačky vo svojej
prítomnosti neznesú upíra a zaútočia na
neho. Incident s mačkami sa opäť viaže nielen s postavou Eli, ale predovšetkým s Virginiou, na ktorú zaútočí skupina rozzúrených mačiek.
Nech vojde ten pravý však predstavuje
i skutočne originálny prístup k interpretácii
postavy upíra. Ako už bolo zmienené, ide
o otázku sexuálnej identity. Aj keď Eli je
Oskarom (a tiež obyvateľmi štokholmského predmestia, ktorí ju večer z diaľky zahliadnu „pri love“) považovaná za dievča
v adolescentnom veku, Oskar – a spolu
s ním i divák – sa postupne dozvedá, že
pravda je iná: Eli Oskarovi prezradí, že
vôbec nie je dievčaťom. Je veľmi zaujímavé, že však ani nepotvrdí, že by bola
chlapcom, či nijako inak nevymedzí svoju
sexuálnu identitu. Eli samú či samého seba
adresuje v mužskom rode, ako je zrejmé
z odkazu, ktorý Oskarovi zanechá. Keď
Oskar špehuje Eli pri prezliekaní cez kľúčovú dierku, zisťuje, že Eli má namiesto
genitálií jazvu.15
Film však ide ešte ďalej a skúma možnosť vzťahu medzi človekom a „ne-ľudskou“ bytosťou s nevymedzenou sexuálnou identitou. Pri interpretácii tejto dimenzie snímku sa javí ako veľmi vhodné využiť postrehy queer teórie, konkrétne jej neesencialistickej podoby. Ako tvrdia Laurel
Schneiderová a Carolyn Roncolatová, táto
forma queer teórie „skúma kategórie ‚normálneho‘ a ‚prirodzeného‘, ktoré sa považujú za dané, a pýta sa, čo znamenajú v spoločenskom, politickom či náboženskom
diskurze.“16 Tak pôsobí dekonštrukčne,
a preto nutne i subverzívne. Zároveň však
umožňuje tvorbu nových, nebinárnych
kategórií podporujúcich väčšiu pestrosť
a zmenu.17
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Keď sa Eli pýta Oskara, či by ju mal
rád, aj keby nebola dievčaťom, on odpovedá, že si myslí, že áno. V jednej z nasledujúcich scén sa Oskar pýta Eli, či „s ním
chce chodiť“. Vtedy mu Eli povie, že nie
je dievčaťom, no Oskar i tak trvá na svojej „ponuke“. Eli sa Oskara pýta, či ľudia
robia niečo špeciálne, keď „spolu chodia“.
Keď Oskar povie, že nerobia nič špeciálne, Eli súhlasí, že budú spolu chodiť, že
„budú ty a ja“. Príslušná scéna sa následne
končí záberom kamery na Oskarovu šťastnú tvár. Film v tomto ohľade pôsobí subverzívne tým, že samotnú skutočnosť autentického a vzájomne opätovaného vzťahu medzi dvoma bytosťami („ty“ a „ja“)
kladie nad požiadavku presne deﬁnovať
identitu týchto bytostí, resp. predpisovať,
či je vzťah medzi takýmito bytosťami vôbec „normálny“, a preto i povolený.
Nech vojde ten pravý prezentuje Eli
prakticky ako asexuálnu bytosť. To je zrejmé nielen z toho, čo bolo povedané vyššie
(absencia pohlavného orgánu, súhlas so
vzťahom s Oskarom za podmienky, že takýto vzťah nepredpokladá „nič špeciálne“),
ale aj z reakcií na Oskarove objatia, ktoré
Eli opätuje len veľmi zdržanlivo. Túto skutočnosť však nie je nevyhnutné interpretovať tak, že ﬁlm prezentuje ako ideál vzťah
zbavený sexu či erotiky. To napokon potvrdzujú i scény, keď si Eli bez šiat ľahne
k Oskarovi do postele či keď si obaja hrdinovia dajú bozk na ústa. Zmieňovaná skutočnosť je skôr ďalším prejavom subverzívnosti ﬁlmu. Upíri totiž bývajú bežne zobrazovaní ako bytosti s hypertrofovanou sexualitou.18 Nech vojde ten pravý sa takémuto stereotypu bráni a „normu“ deﬁnovanú
atraktivitou, zmyselnosťou a sexappealom
koriguje dôrazom na autentickosť vzťahu
medzi dvoma bytosťami.
Vo svetle queer teórie je teda možné Eli
interpretovať ako podivína, ktorý sa vymyká niektorým bežným stereotypom spájaným s upírmi v otázke sexuality, resp. sexuálnej identity. Nech vojde ten pravý kladie
autentický vzťah medzi „ty“ a „ja“, ktorý
je založený na vzájomnej dôvere, nefalšovanej potrebe „iného“ a spoločnom zdieľaní životnej cesty, nad sexualitu, pričom je
však nutné dodať, že potrebu sexuálneho života neneguje, ale vo vzťahu s ňou počíta.
Záver
Článok predstavil švédsky ﬁlm Nech vojde
ten pravý ako originálny príspevok k reinterpretácii „upírieho mýtu“. S využitím
ne-esencialistickej formy queer teórie uká-
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zal, že snímok prináša nové vnímanie postavy upíra, a to predovšetkým v súvislosti s otázkou sexuálnej identity. Bude zaujímavé sledovať, či a do akej miery takýto
obraz upíra nájde ohlas v rámci upírej subkultúry i spoločnosti ako takej. Táto otázka
by mohla byť zaujímavá i pre ďalšie religionistické bádanie, a to konkrétne pri skúmaní komunít „ad hoc vyznávačov upírieho náboženstva“.
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Poznámky
1 Historický prehľad s pomerne širokým záberom a analýzu k danej problematike pozri napr. v David Keyworth,
Troublesome Corpses: Vampires and Revenants from
Antiquity to the Present. Southend-On-Sea: Desert Island
Books, 2007.
2 David Keyworth, „The Socio-Religious Beliefs and Nature of the Contemporary Vampire Subculture,“ Journal
of Contemporary Religion 17, 3 (2002), s. 355-370, tu
s. 355; môj preklad, pb.
3 Joseph Laycock, „Real Vampires as an Identity Group:
Analyzing Causes and Eﬀects of an Introspective Survey by the Vampire Community,“ Nova Religio 14, 1
(2010), s. 4-23, predovšetkým s. 5 a 7-8. Detailnejšiu,
monograﬁckú rozpravu toho istého autora pozri v Joseph
Laycock, Vampires Today: The Truth about Modern
Vampirism. Westport, CT: Praeger, 2009. Rozhovor
s Laycockom pre Vampire Film Festival pozri na http://
www.vampireﬁlmfestival.com/Joseph_Laycock.html
(zobrazené 21.10.2013).
4 Pozri Amy Gutmann, Identity in Democracy. Princeton,
NJ: Princeton University Press, 2003, s. 9.
5 Pozri Christopher Partridge, The Re-Enchantment of
the West, Volume 2. London: T&T Clark International,
2005, s. 235. V origináli je použitá fráza „ad hoc vampire
religionists“.
6 Porovnaj Laycock, „Real Vampires“, s. 14. Pôvodne
citované v Sanguinarius, „Vampire Lifestyle and Culture“, in Michelle Belanger (ed.), Vampires in their Own
Words: An Anthology of Vampire Voices. Woodbury, MN:
Llewellyn Publications, 2007, s. 125-127.
7 K tomu pozri tiež Laycock, „Real Vampires“, s. 13.
8 Kniha pôvodne vyšla v roku 1976 (angl. Interview with
the Vampire) a v roku 1994 sa dočkala svojej ﬁlmovej
podoby (orig. Interview with the Vampire: The Vampire
Chronicles; réžia Neil Jordan). Obsadenie Brada Pitta,
Toma Cruisea či Antonia Banderasa ako vtedajších sex
idolov do hlavných postáv ﬁlmu malo jednoznačne
podčiarknuť predstavu upíra ako atraktívnej a žiaducej
bytosti.
9 V tejto súvislosti je však zaujímavé zmieniť, že v dejinách kinematograﬁe sa taktiež objavili pokusy o romantizovanú a erotizovanú interpretáciu postavy grófa Draculu. V tomto ohľade asi najznámejším je dielo režiséra
Francisa Forda Coppolu Dracula z roku 1992. Coppolov
Dracula (hrá ho Gary Oldman) je zobrazený ako milujúci
muž, ktorý tragicky prišiel o svoju lásku a neprestáva ju
hľadať naprieč storočiami. Z religionistického pohľadu
tento ﬁlm môže byť zaujímavým pre svoje využívanie
predstáv o reinkarnácii. Snímok okrem toho predstavuje
i postavy ženských upírov využívajúcich svoje vnady
a zmyselnosť na smrtiace zvádzanie mladých mužov.
10 Keyworth, „The Socio-Religious Beliefs“, s. 355; môj
preklad, pb.
11 Pre potreby tohto článku budeme brať do úvahy len ﬁlm
ako svojbytné umelecké dielo, s výnimočným prihliadnutím na literárnu predlohu.
12 I to bol jeden z dôvodov, prečo ﬁlm nemusel veľmi dlho
čakať na svoju hollywoodskú verziu. Tá pochádza z roku
2010 (angl. Let Me In; réžia Matt Reeves). Na scenári sa
opäť podieľal autor literárnej predlohy J. A. Lindqvist,
ktorý bol aj s týmto ﬁlmovým spracovaním svojho diela
veľmi spokojný (pozri Alex Dorn, „Novelists Stephen
̓̓
Me In ̓“, http://
King and Ajvide Lindqvist Embrace Let
̒
www.hitﬁx.com/blogs/motion-captured/posts/novelistsstephen-king-and-ajvide-lindqvist-embrace-let-me-in,
zobrazené 22. 10. 2013). Aj americká verzia si vyslúžila
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pozitívne reakcie zo strany kritiky, no už menej sa jej
darilo po komerčnej stránke.
Zaujímavú recenziu prináša napr. Peter Bradshaw v The
Guardian (datované 10. 4. 2009), pozri http://www.
theguardian.com/ﬁlm/2009/apr/10/let-the-right-one-invampires-ﬁlm-review (zobrazené 22. 10. 2013).
Niektoré z často sa opakujúcich predstáv, ktoré náboženská a mytologická imaginácia spája s fenoménom
upírizmu, zmieňuje napr. David Keyworth, „The Aetiology of Vampires and Revenants: Theological Debate
and Popular Belief,“ Journal of Religious History 34,
2 (2010), s. 158-173, predovšetkým s. 160-165.
Čitateľ literárnej predlohy sa dozvedá, že Eli je androgýnnym chlapcom, ktorý bol pred niekoľkými storočiami vykastrovaný sadistickým aristokratickým upírom.
V samotnom ﬁlme sa však táto zmienka neobjavuje.
Laurel L. Schneider a Carolyn Roncolato, „Queer Theologies,“ Religion Compass 6, 1 (2012), s. 1-13, tu s. 1.
Ibid., s. 1-2.
V popkultúre sa tento rys odrazil v produkcii početných
erotických či dokonca pornograﬁckých ﬁlmov s tematikou upírizmu, napr. Gayracula (1983), The Vampire of
Budapest (1995) či Lust for Dracula (2005).
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ZKLAMÁNÍ
MÁ I SVÉ SVĚTLÉ STRÁNKY

T

Z KNIHY „VELKÉ DRAMA VĚKŮ“

aké zklamání – i když bylo výsledkem jejich nesprávného chápání
proroctví – jim mělo přinést užitek. Prověřilo motivace lidí, kteří tvrdili,
že varovné poselství přijali. Zavrhnou po zklamání všechno, co prožili,
a přestanou důvěřovat Božímu slovu, nebo se pokorně a s modlitbou
budou snažit poznat, v čem se dopustili chyby a jaký má vlastně proroctví
smysl? Kolik z nich jednalo jen ze strachu, z chvilkového popudu nebo
vzrušení? Kolik z nich vlastně věřilo jen polovičatě nebo vůbec? Mnozí
tvrdili, že se těší na příchod Pána Ježíše, když však měli snášet posměch
a odmítání ostatních, když byli vystaveni zkoušce – protože Pán nepřišel
Ellen G. Whiteová (1827-1915).
a oni zažili zklamání –, opustí to, čemu uvěřili? Zavrhnou pravdu
doloženou jasným svědectvím Božího slova proto, že okamžitě nepochopí, proč Pán jedná tak, jak jedná?
Zklamání také ukázalo skutečnou sílu lidí, kteří s opravdovou vírou uposlechli to, o čem byli
přesvědčeni, že je učení Božího slova a Ducha svatého. Naučili se, čemu může lidi naučit jen podobná
zkušenost – totiž jak je nebezpečné přijímat názory a výklady lidí namísto toho, abychom Bibli umožnili,
aby se vykládala sama. Zklamání a zármutek, který byl výsledkem jejich vlastního omylu, vedl pravé
věřící k nápravě. Vedl je k důkladnějšímu studiu biblických proroctví, k tomu, že začali ověřovat základy
své víry a odmítli všechno, co sice ostatní křesťané obecně uznávali, ale co se nezakládalo na Písmu.
...
ocity lidí, kteří i po zklamání věřili, že je Bůh vedl, vyjadřují následující slova Williama Millera:
„Kdybych měl prožít svůj život ještě jednou a měl tutéž jistotu, jakou jsem měl, musel bych být
stejně čestný k Bohu i lidem... Jsem přesvědčen, že nenesu žádnou vinu za druhé lidi. Myslím, že
jsem udělal všechno, co bylo v mých silách, abych nenesl vinu za odsouzení jiných lidí… I když
jsem byl dvakrát zklamán, nejsem zklamán a znechucen... Věřím v příchod Ježíše Krista stejně jako
dříve. Udělal jsem jen to, co jsem po létech poctivého studia pokládal za svou povinnost. Pokud
jsem se mýlil, pak jsem se mýlil ve jménu odpovědnosti vůči Bohu... Jedno
vím: Kázal jsem jen to, čemu jsem věřil. Bůh byl se mnou, jeho moc se
projevovala v celém hnutí, které přineslo mnoho dobrého... Tisíce lidí začali
po kázání o konci času studovat Písmo a skrze víru a krev Ježíše Krista došli
smíření s Bohem... Nikdy jsem se neucházel o přízeň pyšných, ani jsem
nemalomyslněl, když mi svět spílal hrozbami. Ani teď se nebudu ucházet
o jejich přízeň. Nikdy nebudu hledat svůj život v jejich rukou, ani, jak
doufám, nezaváhám, budu-li jej muset položit, jestliže Bůh ve své laskavé
prozřetelnosti rozhodne.“ Bůh neopustil svůj lid. Boží Duch i nadále zůstával
William Miller (1782-1849).
s lidmi, kteří zbrkle neodmítli přijaté poznání a neopustili adventní hnutí.

P

Z knihy zakladatelky společenství adventistů sedmého dne Ellen Gould Whiteové,
Velké drama věků, Advent-Orion, Praha 1995, str. 235-236 a 268.
Whiteová odkazuje ke zklamání z neuskutečněné předpovědi Kristova druhého příchodu roku 1844.
Hlavní postavou tohoto očekávání byl William Miller.

Jan Jüptner
Civilní náboženství
Nový pohled na to,
na čem nám
skutečně záleží

Dana Hamplová
Náboženství
v české společnosti
na prahu 3. tisíciletí
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