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KDY� TEORIE VYVOLÁVAJÍ
POCIT OHRO�ENÍ
Zdenìk Vojtí�ek
Zkoumání pùvodu �ivota a pùvodu èlovìka není mo�né udr�et pod labora-
torním sklíèkem vìdy. Vìdní obory, které se tímto zkoumáním zabývají nebo
které se tohoto zkoumání dotýkají, toti� nutnì produkují závìry, je� se promíta-
jí do lidského systému hodnot. Vìdecké teorie tak mohou systémy hodnot
ohrozit, naru�it èi zmìnit. Takový typ zkoumání tedy nutnì �vyskakuje� zpod
onoho obrazného laboratorního sklíèka, pøekraèuje hodnotovì neutrální vì-
decký rámec a vyvolává konflikty - uvnitø jednotlivého èlovìka právì tak
jako mezi semknutými �iky zastáncù rùzných interpretací.

Kreacionismus je jedna z pøirozených reakcí, jí� lidé odpovídají na ohro-
�ení svého dosavadního systému hodnot. (Jinou reakcí mù�e být tøeba pøizpù-
sobení systému hodnot novým závìrùm anebo rùzné zpùsoby, jak pøed tímto
ohro�ujícím konfliktem utéci èi jak si ho nepøipustit.) Silná slova, která od
kreacionistù nìkdy zaznívají, je pak tøeba chápat jako výraz silného pocitu
ohro�ení, který za�ívají. Ohro�en toti� není jen jeden z mnoha èlánkù jejich
víry, ale doslova celý systém, s ním� jejich (hodnotový) svìt stojí a padá.
Obrázek na str. 121 je sice hodnì hloupý, ale tuto skuteènost vyjadøuje velmi
pøesnì.

Není to ov�em �jen� vìda, ale daleko více globalizace a sekularizace,1 co
dosavadní systémy hodnot ohro�uje. Proto se s kreacionismem dnes ne-
setkáváme jenom v prostøedí amerického protestantského fundamentalismu,
kde vznikl, ale v rostoucí míøe i na jiných místech svìta a v kontextu jiných
duchovních tradic. Nejde toti� o jakýsi absolutní konflikt nábo�enství a vìdy,
ale o to, jaké hodnoty mají a jaké budou globalizovaný svìt urèovat.

Je velmi zajímavé, �e to nejsou jenom nositelé tradièních duchovních
systémù hodnot, kdo se dnes cítí ohro�eni. Souèasným (mírným) návratem
nábo�enských témat do veøejného prostoru se cítí ohro�eni i nìkteøí vìdci,
kteøí podobnì militantnì, s podobnì silnými slovy reagují na pokusy o jiné
ne� souèasnou vìdou kanonizované odpovìdi. Oproti bojové ideologii krea-
cionismu tak staví stejnì ideologizovaný evolucionismus. I jejich pocit
ohro�ení, nìkdy zakrytý pový�eneckou arogancí, je mo�né pochopit. Je toti�
pravdìpodobné, �e vìdecký racionalismus nebude v budoucím svìtì hrát
rozhodující úlohu tak, jak mnozí vìdci ve 20. století pøedpokládali.

Rozhovor mezi kreacionisty a evolucionisty je tedy tì�ko mo�ný, proto�e
pouhé pøipu�tìní mo�nosti, �e by ten druhý mìl alespoò èást pravdy, je pro
obì strany ohro�ující. K mo�nosti takového rozhovoru je skeptický také Ivan
O. �tampach v prvním èlánku tématu tohoto Dingiru. Pavel Ho�ek rekapi-
tuluje podoby køes�anského kreacionismu a Attila Kovács seznamuje s krea-
cionismem islámským. V tématu také necháváme promluvit dva kreacio-
nisty - v krátké úvaze D�aja Gurudéva dáse a v rozhovoru Vladimíra Krále.
Na podstatnì slab�í, leè také zajímavý judaistický kreacionismus, se ten-
tokrát nedostalo. K tématu se vztahuje i jedna zpráva v info-servisu a uza-
vírají ho citáty ze tøí èasopiseckých èlánkù na tøetí stranì obálky.

n
Poznámka
1 Sekularizací zde myslíme proces, pøi

nìm� nábo�enské instituce ztrácejí
význam ve spoleènosti, a tím
i mo�nost významnì pro-
mlouvat do tvorby jejích
hodnot.
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HLEDÁNÍ BRÁNYDO NEBES

Shroma�ïovací místnost v domì, kde Nebeská brána trávila své poslední chvíle.
V�echny fotografie k èlánku pøevzaty z èasopisu Time DOPLNIT!

Hnutí, které se odcizilo svìtu tak, �e z nìho nakonec ode�lo

Zdenìk Vojtí�ek
V 90. letech 20. století byl západní svìt znepokojen násilnými
událostmi, v nich� hrála hlavní roli do té doby témìø neznámá,
malá a okrajová nábo�enská hnutí. Spojené státy velmi dlouho
vy�etøovaly násilí, pøi nìm� v roce 1993 zahynulo 74 pøíslu�-
níkù hnutí davidiánù, západní Evropa se nemohla vzpamato-
vat ze �oku ze tøí postupnì provedených rituálních sebevra�d
Øádu Sluneèního chrámu v letech 1994, 1995 a 1997 a Japon-
sko (a spolu s ním celý svìt) nemohlo pochopit, jak relativnì
malá nábo�enská skupina Óm �inrikjó mohla vyrobit dostateèné
mno�ství bojového plynu a spáchat teroristický útok zbraní
hromadného nièení v tokijském metru roku 1995. Ka�dá z tìchto
událostí byla jiná, ale v�echny byly do velké míry nepocho-
pitelné, a tím znepokojivìj�í. Do této situace pøi�la ze San Die-
ga zpráva o hromadné sebevra�dì 39 pøíslu�níkù spoleèen-
ství, které se na Internetu prezentovalo jako Nebeská brána.
Tichý, peèlivì pøipravený a spoøádaný odchod tohoto spoleèen-
ství, navíc vykonaný pravdìpodobnì ve stejný den jako po-
slední sebevra�edná vlna Øádu Sluneèního chrámu, zpùsobil,
�e západní svìt obe�la hrùza. Letos tomu bylo deset let.

HLEDÁNÍ BRÁNYDO NEBES

Asi 50 kilometrù od San Diega le�í luxusní
mìsteèko, slo�ené z rozlehlých vil, teniso-
vých kurtù, golfových høi�� a mno�ství ze-
lenì. Mezi jeho asi pìti tisíci obyvateli byla
i nábo�enská skupina, která vlastnì nemì-
la jméno. Její èlenové si øíkali �tøída� nebo
prostì �studenti�, proto�e se uèili �ít tak,
aby mohli opustit Lidskou úroveò a spolu
se svým uèitelem vstoupit na Pøí�tí úroveò,
zvanou T. E. L. A. H. (Evoluèní úroveò nad
lidskou úrovní). Tento odchod uskuteènili

bìhem tøí dnù, poèínaje 22. bøeznem 1997.
Ka�dý den zemøela na otravu barbituráty
jedna skupina �studentù� a ti, kdo zatím
zùstali na�ivu, odstranili plastové pytle
z jejich hlav a pøikryli je pokrývkou. Pos-
lední dvì �studentky� byly nalezeny s pytli
na hlavách. Celkem 39 tìl bylo obleèeno
v èerných uniformách s barevnými výlo�-
kami, na nohou sportovní obuv znaèky Ni-
ke, pøes horní èást a hlavu pøehozeny fia-
lové pokrývky. Vedle tìl byly pøipraveny

cestovní ta�ky s obleèením a dal�ími po-
tøebami, v kapsách uniforem byly pìtidola-
rové bankovky a mince. Mezi zemøelými
pøeva�ovali ètyøicátníci, nejstar�í �enì bylo
72 let. I to naznaèuje, �e historie skupiny
zaèala pomìrnì dávno a �e Rancho Santa
Fe se stalo poslední zastávkou na hodnì
dlouhé cestì.
Setkání Dvou a spoleèná mise
Amerièané Marshal Applewhite (1932-
1997), zvaný Herff, a Bonnie Lu Trousdale
Nettlesová (1928-1985) se setkali v Hous-
tonu roku 1972, v období osobních zranìní
i citlivosti k duchovním zá�itkùm. Zdravot-
ní sestøe Nettlesové se v tu dobu rozpadlo
man�elství a uèitel hudby Applewhite byl
propu�tìn z práce v univerzitním prostøedí
po homosexuálním skandálu. Nettlesová
byla èlenkou ló�e esoterické Thesofické
spoleènosti. Toto nábo�enství ji vybavilo
pøesvìdèením, �e mù�e získávat poselství
od duchovních mistrù. Od duchovnì vyspì-
lých mimozemských bytostí tak obdr�ela
zprávu, �e má oèekávat vstup dosud ne-
známého významného èlovìka do svého
�ivota. Applewhite v té dobì zápasil s roz-
porem mezi svou sexuální orientací a zá-
sadami své pøísné køes�anské výchovy (jeho
otec byl presbyteriánským duchovním a ne-
dlouho pøedtím - roku 1971 - zemøel).
Applewhite projevoval zájem o alternativní
nábo�enství v duchu tehdy zaèínajícího
hnutí Nového vìku (New Age). Duchovní
vize v této dobì ho pøesvìdèila o jeho mi-
moøádném poslání. Po svém setkání získa-
li Applewhite a Nettlesová jistotu, �e si byli
vzájemnì pøedurèeni (domnívali se, �e
z minulých �ivotù), a vytvoøili nerozluènou
dvojici.

Po �esti mìsících spoleèného cestování,
vykonávání nekvalifikované práce, a pøi
meditacích a modlitbách vykrystalizovaly
roku 1973 základy nauky, která urèila je-
jich vznikající nové nábo�enské hnutí na
celou dobu jeho existence. Na základì spo-
leèné silné nábo�enské vize se Applewhite
a Nettlesová zaèali pova�ovat za dvojici mi-
mozemských prorokù, kteøí pøi�li na pla-
netu Zemi zachránit alespoò èást lidstva
pøed svìtovou katastrofou. Oèekávali, �e
budou v nepøátelském prostøedí Zemì za-
biti, ale pro�ijí tzv. demonstraci (vzkøí�ení)
a budou na kosmické lodi vzati zpìt na Pøí�tí
úroveò spolu s tìmi, kdo se k nim bìhem
jejich mise pøipojí. V duchu této vize vyklá-
dali i Bibli, tak�e Pøí�tí úroveò pokládali
zároveò za Království nebeské.
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Tì�ké zaèátky
Pro údìl Zemì (kterou pova�ovali za �ivou
bytost) pou�ívali Applewhite a Nettlesová
metaforu zahrady, v ní� byla vysazena vì-
domá semena. Shromá�dit úrodu mìl po-
dle nich ji� Je�í�, ale plody tehdy je�tì ne-
byly zralé. Nyní je zahrada (Zemì) natolik
zarostlá plevelem, �e u� nemù�e být napra-
vena. Musí být tedy zaorána, a tak pøiprave-
na pro novou sadbu. Pøed �zaoráním� (apo-
kalyptickými událostmi konce svìta) budou
�zralé plody� pøeneseny na Pøí�tí úroveò.
Pro �semena� je podmínkou tohoto vze-
stupu zbavit se ka�dé vazby na Lidskou úro-
veò, tedy vzdát se v�ech vztahù (pøátel, ro-
diny, sexu) i zamìstnání èi majetku. Pro tuto
osobnostní promìnu pou�ívali metaforu
vývoje housenky v motýla a tato promìna
se stala základem jimi hlásané zvìsti.

Pùsobení Dvou (jak se Applewhite
a Nettlesová také nazývali) v�ak nebylo
zpoèátku úspì�né, pravdìpodobnì kvùli
znaènému nároku na opu�tìní v�ech vazeb
s tímto svìtem a snad i kvùli silnému dùra-
zu na blízký a tragický konec svìta. Svùj
neúspìch vnímali jako dùsledek vlivu Sa-
tana, jej� chápali jako pøíslu�níka Pøí�tí
úrovnì, který pùsobí prostøednictvím duchù
s lidskými touhami. Satanùv odpor vrcho-
lil roku 1974, kdy byl Applewhite odsouzen
na �est mìsícù do vìzení kvùli neoprávnì-
nému pou�ívání najatého auta. Ve vìzení
napsal leták, který spolu s Nettlesovou ro-
zeslali uèitelùm hnutí New Age po Spoje-
ných státech. Ani tento pokus ale nebyl
úspì�ný.

Pak se ale Dva zaèátkem roku 1975
ocitli v Los Angeles právì v dobì, kdy se
rozpadala jedna z tamních skupin nábo�en-
ských hledaèù, kteøí se v duchu idejí No-
vého vìku pøipravovali na pøechod do vy��í,
duchovní dimenze. Z této skupiny se ke
Dvìma pøidalo 24 lidí. Vzniklo tak nové
nábo�enské hnutí, které odborná literatura
oznaèovala jako Bo a Peep podle jmen, kte-
rá Applewhite a Nettlesová zaèali pou�ívat.
Hnutí bylo známo také podle své základní
nauky jako Lidská individuální promìna
nebo pod zkratkou HIM. Pod tímto názvem
také poøádalo pøedná�ky a rozhovory se
zájemci.

Zpoèátku mìli Bo a Peep se svými pøed-
ná�kami úspìch, a to navzdory faktu, �e ne-
dìlali �ádný nábor - pøedpokládali toti�, �e
zájemci musí být sami pøipraveni, aby byli
schopni v�echno opustit. Díky sérii pøed-
ná�ek získali a� 200 lidí, vìt�inou mladých
pøíslu�níkù kontrakultury, ménì bylo du-
chovních hledaèù ve støedním vìku. �ivot

hnutí byl soustøedìn na pøekonávání vazeb
k Lidské úrovni: pøíslu�níci byli stále na
cestách, �ili z toho, co získali pøi setkávání
s lidmi, pøeru�ili ve�keré vnìj�í kontakty
a byli odrazováni od v�ech aktivit Lidské
úrovnì - èetby, hudby, drog, sexu èi hovorù
o minulosti. V záøí 1975 se po pøedná�ce
v oregonském Waldportu k hnutí pøidalo
více ne� 30 lidí, co� vzbudilo pozornost
médií, v nich� v následujících mìsících vy-
stupovali i jejich znepokojení pøíbuzní a od-
padlíci s negativními zku�enostmi.

Bo a Peep se skrývali v obavì, aby ne-
byli zabiti døíve, ne� bude �úroda zralá�.
V úkrytu poøídili videonahrávku s posel-
stvím, které mìlo být zveøejnìno po odletu
na Pøí�tí úroveò. Naléhavost èasu pobídla
jejich stoupence k horlivému oznamování
zvìsti o brzkém vzestupu a následných
apokalyptických událostech, ale bez svých
vùdcù nemìli se zvìstováním úspìch. Nì-
kteøí z nich navíc zaèali získávat zprávy
z Pøí�tí úrovnì sami, bez zprostøedkování
Bo a Peep. Odlet ov�em nenastal a zima na
pøelomu let 1975 a 1976 mnohé násle-
dovníky odradila od dal�ího �ivota na ces-
tì. Hnutí opustila více ne� polovina tìch,
kteøí byli v posledních osmi mìsících zís-
káni.

Zájem duchovních hledaèù i médií o to-
to hnutí roku 1976 rychle poklesl a Bo
a Peep vy�li z úkrytu a znovu se spojili
s asi stovkou svých zbylých následovníkù.
Pøedchozí období zhodnotili v duchu své
role dvou biblických prorokù jako �zabití�
sdìlovacími prostøedky. Rozhodující èas
tím uplynul a pøístup na Pøí�tí úroveò se
uzavøel. ��eò skonèila,� øekla Peep v dub-
nu 1976 v reakci na naru�ení veøejného
vystoupení výtr�níky. Hnutí se vzdalo mi-
sie a plnì se soustøedilo na vlastní výcvik.
Zaèalo se pova�ovat za pøípravnou �tøídu�
nebo za kosmickou �posádku�, cvièenou
pro odlet v tréninkových táborech nejprve

ve Wyomingu a pozdìji - kdy� dva èlenové
zdìdili znaèný majetek a kdy� u� byl denní
�ivot v�ech èlenù �posádky� plnì podøízen
rutinì - i ve spoleènì sdílených drahých do-
mech. Nepøestávali se ov�em stìhovat, aby
si nevytvoøili k �ádnému místu vztah. V tu
dobu u� bylo obvyklé, aby jednotliví èle-
nové byli zamìstnáni.
Jako trénik kosmonautù
Zmìnu re�imu skupiny oproti období pøed
rokem 1976 naznaèovala i nová jména Ap-
plewhitea a Nettlesové - Do a Ti, - utvoøená
ze solmizaèních slabik. Pøíslu�níci �tøídy�
získali nová jména s koncovkou -ody. Jako
první ve dvojici vùdcù byla jmenována Ti,
co� naznaèovalo, �e komunikace s Pøí�tí
úrovní byla pøedev�ím na ní. Ti a Do byli
v roli uèitelù, kteøí pøipravují �tøídu� a kteøí
mají být co nejvíce napodobováni. Vìro-
hodné instrukce �studentùm� pøicházely
pouze prostøednictvím Ti a Do z Pøí�tí
úrovnì. Naproti tomu samostatné my�lení
bylo pova�ováno za zneèi�tìné vlivy,
pocházejícími z Lidské úrovnì. Pochybující
èlenové nebo ti, kdo se hùøe podrobovali
výcviku, byli odesláni se sumou penìz,
která jim dovolovala uchytit se ve vnìj�í
spoleènosti. Do roku 1978 tak poèet èlenù
poklesl opìt o asi polovinu - na 48. Pøíèi-
nou pochybností a odchodù byla spí�e ne-
jistota odcházejících, zda budou schopni
absolvovat �výcvik�, ne� pochybnosti o Ti
a Do a jejich nauce. Proto se nìkolik z tìch,
kteøí ode�li, po èase zase ke skupinì pøipo-
jilo.

Odpoutání od Lidské úrovnì dosahova-
la �tøída� tím, �e ve�keré èinnosti soukro-
mého i spoleèného �ivota byly dùkladnì
popsány, dodr�ovány v pøesných procedu-
rách a plnìny v podrobném èasovém roz-
vrhu. Ve�keré my�lenky pøíslu�níkù �tøídy�
tak byly na tyto èinnosti plnì soustøedìny.
Rutina je pøipoutávala k pøítomnosti, po-

Trénink
Zpoèátku byli �studenti� trénováni podobnì jako kosmonauti ve výcvikovém táboøe,
ale brzy se zaèali pøesouvat do drahých domù na pøedmìstí - takto bydleli v nìkolika
mìstech. Ka�dá �kosmická loï� (tedy obyvatelstvo jednoho domu) mìla �palubní�
denní program, rozvr�ený do nejmen�ích detailù, vèetnì pou�ívání toalety, mazání
chleba máslem èi spánku ve ètyøech dvouhodinových úsecích. Èlenové �posádky�
nemìli vlastní majetek a nosili uniformy. Pøesný denní rozvrh nedovoloval my�lenky
na minulost nebo obavy z budoucnosti. Jednotliví studenti mìli pøipravený denní pro-
gram napø. takto: probuzení z dvouhodinového spánku v 5:36, koupelna mezi 5:57
a 6:12, vzít si první ze 32 dávek vitamínù v 6:21, od 6:30 do 8:30 pøíprava �paliva� (tj.
vaøení) apod. Pokud �studenti� pracovali mimo �kosmickou loï�, dr�eli se od svých
spolupracovníkù stranou, nosili obleèení, které nebylo ani pánské ani dámské, hovoøi-
li o sobì jako o pøíslu�nících �klá�tera�, pozorovali lidi a svá pozorování zapisovali.
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tlaèovala emoce a vyluèovala my�lenky na
minulost èi budoucnost. Do a Ti byli vy-
nalézaví v uvádìní nových procedur a dal-
�ích nástrojù �výcviku�. Úèinná byla napøí-
klad spoleèná sezení, vìnovaná vzájem-
nému kritickému poukazování na chování
nebo vlastnosti, jimi� se v jednotlivcích
projevují lidské zvyklosti. Jako zkou�ka
bylo nakonec v�emi èleny �posádky� pøi-

jato marné èekání na odlet
v Texasu na základì zprávy,
kterou dostala Ti z Pøí�tí
úrovnì.

Nìkteré procedury èi
omezení se postupem doby
uvolnily, anebo byly dokon-
ce opu�tìny. �Studenti� tak
mohli od roku 1982 telefo-
novat svým rodinám a od
roku 1985 mohli u nich vy-
konat i krátké náv�tìvy.
V 90. letech se èlenové �tøí-
dy� doèkali je�tì vìt�í vol-
nosti v souvislosti s úsilím
se veøejnì prezentovat.
Nav�tìvovali �ufologické�
konference, navázali styk
s prostøedím hnutí Nového
vìku, a dokonce vìnovali
èas i zábavì - nejèastìji sle-
dování filmù s tématem mi-
mozemských civilizací.

Uvolnìní vztahu �stu-
dentù� k fyzickým rodièùm

ov�em provázela zmìna pøesvìdèení o je-
jich roli: �studenti� u� nebyli pova�ováni
za �semena�, rostoucí v pozemské �zahra-
dì� a �dozrávající� pro pøechod na Pøí�tí
úroveò, ale naopak za obyvatele Pøí�tí
úrovnì, kteøí byli vysláni na Zem na trénin-
kovou misi, aby po ní mohli dosáhnout
plnohodnotného postavení na Pøí�tí úrov-
ni. Rodièe na Zemi se v tomto pohledu tak

stali pouhými nástroji na vý-
robu lidských tìl pro ná-
v�tìvníky z Pøí�tí úrovnì.
Hodnotu lidského tìla (a tím
i hodnotu rodièovské úlohy)
dobøe ukazují výrazy �kon-
tejner� èi �vozidlo� (�vehi-
kl�), které skupina pro ozna-
èení lidského tìla pou�ívala.
Víru �studentù�, kteøí pøi-
jali tento my�lenkový rá-
mec, pak mohla náv�tìva
rodièù jen tì�ko ohrozit.
Rodièe a dal�í pøíbuzní se
spokojili se zji�tìním, �e je-
jich blízcí jsou na�ivu a zdají
se být spokojeni, a postup-
nì se vzdali pátrání po místì
jejich pobytu a snah o in-
tervence do jejich �ivota.
Z jejich strany tak u� skupi-
na kolem Ti a Do necítila
�ádné ohro�ení.

Návrat Ti na Pøí�tí úroveò
Po devíti letech �výcviku� (roku 1985) Ti
neoèekávanì zemøela na rakovinu. Skupi-
na pro�ila velké zklamání, aèkoli pøijala
vysvìtlení, �e �vozidlo� Ti u� nadále ne-
mohlo vydr�et její obrovskou energii. Do
byl otøesen a bezradný, jak skupinu dále
øídit. Dostával sice vzkazy od Ti z Pøí�tí
úrovnì, ale pova�oval je za nejasné. Tou�il
po uji��ování ze strany skupiny a ta mu
skuteènì projevovala bezvýhradnou loaja-
litu. Smrtí Ti byla ohro�ena byla i základní
nauka, která poèítala s tím, �e do Pøí�tí
úrovnì vstoupí fyzické tìlo. To bylo po
smrti Ti ji� zcela degradováno na pouhé
�vozidlo� èi �kontejner�, který nemusí být
k návratu do Pøí�tí úrovnì nezbytný, pro-
to�e ho ani Ti nepotøebovala. Zmìna na-
stala i v pojetí zla: dosavadní pøedstavu
duchù, jimi� se projevuje Satan, nahradil
Do v publikaci 88 Update my�lenkou luci-
feriánù, nepøátelských mimozem��anù, pù-
sobících ve fyzickém tìle.

S touto publikací, rozeslanou roku 1988
knihkupectvím, zájemcùm o UFO a cen-
trùm hnutí Nového vìku, zaèalo nové úsilí
skupiny kolem Do prezentovat se americké
veøejnosti. V letech 1991 a 1992 vydala
sérii propagaèních videokazet. Ohlas byl
ov�em minimální a �tøída� nesla velmi tì�ce
zvlá�tì výsmìch ze strany �ufologické� ko-
munity. Roku 1993 pak v propagaci násle-
doval témìø zoufalý èin: �tøída� umístila
inzeráty ve velmi silném apokalyptickém
duchu do více ne� 20 èasopisù hnutí Nové-
ho vìku a jiných alternativních èasopisù ve
Spojených státech, Kanadì a Austrálii.
Nejdra��í byl jistì inzerát v èasopise USA
Today z 27. 5. 1993, který zaèínal varová-
ním: �Souèasná �civilizace� Zemì bude
brzy recyklována - �zaorána�. Její obyvatelé
se odmítají vyvíjet. �Plevel� pøemohl zahra-
du a znièil její u�iteènost tak, �e se to u�
nemù�e napravit.�

Navzdory tomuto propagaènímu úsilí se
poèet èlenù �tøídy� na konci roku sní�il a�
na 26. Pøíèinou odpadnutí byla èasto ztráta
víry, �e se prorocké pøedpovìdi naplní
a kosmické lodi skuteènì �tøídu� vyzved-
nou. Misijní úsilí ale pokraèovalo: násle-
dující rok 1994 strávila skupina kolem Do
podobnì jako v polovinì 70. let: na cestách
po Spojených státech pøedná�kovou èinnos-
tí, pøi ní� byla opìt zdùrazòována nutnost
okam�itého rozhodnutí opustit v�echny
vazby na Lidské úrovni. Poèet èlenù �tøídy�
se sice zdvojnásobil (pøipojilo se i nìkolik
bývalých èlenù), ale asi polovina získaných
lidí hnutí brzy zase opustila.

Men�í pøestupky
Spoleèenství kolem Do formulovalo roku 1988 návod
k chování svých pøíslu�níkù. V kategorii men�ích pøe-
stupkù nacházíme napø. toto:
� Podniknout jakoukoli akci bez svého kontrolního

partnera.
� Dùvìøovat ve svùj vlastní úsudek - nebo u�ívat svou

vlastní mysl.
� Obhajovat se pøed spolu�áky a uèiteli.
� Kritizovat spolu�áky a uèitele, hledat na nich chyby.
� Nechávat si vìci pro sebe a mít soukromé my�lenky.
� Prosazovat sebe, chtít dìlat vìci podle svého.
� Dìlat nevhodné návrhy, pøipomínat minulost nebo

pøedbíhat uèitele.
� Pøehánìt vehiklové symptomy.
� Vybírat si jen urèité úkoly.
� Mít rád, anebo nemít rád.
� Dovolit nedostateènou kontrolu nad svými city.
� Vy�adovat pozornost nebo uznání - chtít být vidìn

jako dobrý.
Dokument Major and Lesser Offenses. Behavioral Outlines z jara

1988 je dostupný na URL http://www.heavensgate.com/book/
2-6.htm, download 8. 9. 2007. Pøeklad úryvku do èe�tiny:

NOVOTNÝ, T., Nebeská brána... str. 10.

Tìla �studentù� tak, jak je nalezli vy�etøovatelé.
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Kromì misijního neúspìchu a odchodù,
které Do pova�oval za znamení neodklad-
ného konce, èást �tøídy� su�ovala neschop-
nost vyrovnat se s vlastní sexualitou, a pøe-
konat tak obzvlá�tì pevnou vazbu na Lid-
skou úroveò (bytosti na Pøí�tí úrovni jsou
bezpohlavní). �Neutralizace vozidel� (tj.
kastrace) byla ve tøídì sice poprvé disku-
tována u� roku 1987, ale provádìna byla
a� od roku 1993. Nakonec se tomuto zá-
kroku podrobilo osm mu�ù (vèetnì Do)
a nìkolik dal�ích redukovalo svou sexuál-
ní apetenci chemickou cestou.

V období vlastních neúspìchù skupina
kolem Do také uva�ovala o exilu. Roku
1994 Do a nìkolik �studentù� cestovali do
zemí po celém svìtì, ale toto úsilí uzavøeli
poznáním, �e jiné zemì jsou podobnì ne-
hostinné jako Spojené státy. V�e nasvìd-
èovalo tomu, �e na svìtì u� pro nì není
vhodné místo a �e ��eò� definitivnì skonèi-
la. Naplno se rozbìhly úvahy o pøechodu
na Pøí�tí úroveò, ani� by pøiletìla vesmírná
loï (tedy o stejném zpùsobu pøechodu, jaký
nastal u Ti). Tento zpùsob pøechodu otevøel
my�lenku na mo�nost sebevra�dy (o svém
odchodu ale skupina odmítala hovoøit jako
o sebevra�dì). Tuto my�lenku podporoval
i zhor�ený zdravotní stav Do - jeho �tøída�
se velmi obávala, �e by mohla na Zemi zù-
stat bez nìho, a byla stále více naklonìna
my�lence spoleèného odchodu. Zlomového
roku 1994 skupina prodìlala dal�í marné
oèekávání kosmické lodi - tentokrát na
molu v kalifornském mìstì Santa Monica.

Roku 1995 se skupina pøestìhovala do
odlehlé èásti Nového Mexika. Z pou�itých
pneumatik naplnìných hlínou tam budovala
dvì stavby, pøipomínající kosmické lodi.

Tento projekt byl ale kvùli
nepohodlí a zdravotním ri-
zikùm opu�tìn a skupina se
pøesunula zpìt do Kalifor-
nie do luxusní ètvrti Ran-
cho Santa Fe. Její aktivity
se v následujících mìsících
zamìøily na Internet: jed-
nak podnikala v oboru
poèítaèù a internetového
designérství (pod názvem
Higher Source), jednak
prostøednictvím Internetu
�íøila svá poselství. V nich
Do a jeho �studenti� ote-
vøenì sdìlovali své rozhod-
nutí opustit Zemi a své pøe-
svìdèení, �e ostatní lidé
mají poslední mo�nost pro
to, aby se pøizpùsobili nor-
mám Pøí�tí úrovnì a mohli být evakuováni
pøed definitivní �recyklací� Zemì. Ve své
internetové prezentaci vystupovali od roku
1996 jako Nebeská brána (Heaven�s Gate).
Tato dosud dostupná prezentace zahrnuje
dokumenty, které ukazují, jak Do i jeho �tøí-
da� chápali smysl a historii svého pùsobení,
dále výzvy, prohlá�ení, vzkazy a dal�í tex-
ty, které skupina pova�ovala za relevantní.

Ohlasy na jejich poselství byly nepøá-
telské a výsmì�né a skupina usoudila, �e to
�byl pro nás signál, abychom zaèali s pøí-
pravami na návrat �domù��. Touhu odejít
�domù� a vztah k Ti a Do ukázal jeden ze
�studentù�, Qstody, tìmito slovy: �Jak mo-
hu vyjádøit své svìdectví, kdy� pouhá lid-
ská slova nikdy nemohou postaèit k vyjád-
øení mé nekoneèné vdìènosti Pøí�tí úrovni
a jejím reprezentantùm Ti a Do za to, �e

mne zachránili z hrùzného snu bezvýchod-
né existence. Zdálo se, jako bych se topil
v oceánu slepých, ztracených, nevìdomých
chodících mrtvol. (...) Dìkuji vám, Ti a Do,
za v�e. Za to, �e jste mi pomohli vzpome-
nout si, kdo jsem, a zvlá�tì za vá� pøíklad
jako bytostí ze skuteèného nebeského krá-
lovství. Co dál?�
Odchod
Pøípravy na odchod zaèaly na konci roku
1996: �tøída� prodávala svùj spoleèný maje-
tek a na své uniformy si poøídila nára-
meníky s nápisem �Away Team�. Tyto pøí-
pravy v�ak neznamenaly výhradnì sebe-
vra�du: mo�nost, �e �tým� bude vyzved-
nut kosmickou lodí, byla stále vnímána jako
reálná. Události pravdìpodobnì urychlil
pøílet Hale-Boppovy komety, která se mìla
ocitnout v nejbli��í vzdálenosti od Zemì
tìsnì pøed Velikonocemi, 22. bøezna 1997.
Spolu s køes�anskou symbolikou Velikonoc
zvy�ovala význam komety pro Do a jeho
�tøídu� i ta skuteènost, �e své rozhodující
zjevení roku 1973 Applewhite a Nettlesová
dávali do souvislosti s pøiblí�ením Kohout-
kovy komety, a �e tedy dvì jasné komety
budou ohranièovat dobu, v ní� na Zemi
zaznívalo jejich poselství. Jako definitivní
potvrzení pak poslou�ily mediální speku-
lace o tom, �e v blízkosti Hale-Boppovy
komety se pohybuje neznámé tìleso a �e
tímto tìlesem by mohla být kosmická loï.
Do i jeho �tøída� si byli jisti, �e se Ti pro nì
vrací. Roli mohlo hrát i pøesvìdèení, �e Do
trpí rakovinou. Vytvoøila se atmosféra na-
léhavosti ve smyslu �teï, anebo nikdy�.

Etapy
Historie nábo�enského spoleèenství, které bylo nakonec
známo jako Nebeská brána, je natolik slo�itá, �e je do-
bré ji rozdìlit do nìkolika etap:
1. Probuzení (1972-1975): Applewhite a Nettlesová se
setkávají a utváøejí si specifický nábo�enský názor.
2. Kukla (1975-1976): Bo a Peep získávají a� 200 násle-
dovníkù a pøipravují je k �lidské individuální promìnì�.
3. Tøída (1976-1985): Ti a Do �kolí uzavøenou �tøídu�
jako kosmickou posádku.
4. Krize a nejistota (1985-1987): Do zjevnì neví, co
má po smrti Ti dìlat.
5. Misie (1988-1994): Nové úsilí získat dal�í stoupence
6. Hledání nových mo�ností (1994-1997): Po neúspì-
chu misie skupina zkou�í vystìhování èi internetovou
misii.
7. Odchod (1997): Blízkost Hale-Boppovy komety se
zdá jako pøíle�itost koneènì odejít.

Podle: BALCH, R. W., TAYLOR, D., Making Sense ... str. 215.

Na rozlouèenou
Mezi prohlá�eními �studentù� pøed odchodem najdeme také toto pozoruhodné vyznání
vztahu k Ti a Do a zdùvodnìní odchodu do Pøí�tí úrovnì:
�Vím, kým moji Star�í Èlenové, Ti a Do, jsou. Vìøím v nì, dr�ím se jich, dùvìøuji jim
a naprosto se na nì spoléhám. Vím, �e v tuto chvíli jde mùj Star�í Èlen Do k jeho
Star�ímu Èlenu Ti. Jakmile odejde, na celé Zemi pro mì nezùstane nic. Není dùvod
zùstat ani o chvíli déle. Navíc vím, �e moje naroubování k nim by bylo ohro�eno,
kdybych se zdr�oval tady po jejich odchodu. Vím, �e moji spolu�áci/sourozenci cítí
to, co já, a rozhodnou se jít, a� Do pùjde. Chci zùstat se svou rodinou Pøí�tí úrovnì.
Vybrat si odchod z tohoto vypùjèeného lidského vozidla nebo tìla a jít domù na Pøí�tí
úroveò, to je pro mì pøíle�itost, jak vyjádøit svou vìrnost, oddanost, lásku, dùvìru
a víru v Ti a Do a v Pøí�tí úroveò. Je to moje �ance dokázat pøed Pøí�tí úrovní, �e na
tomto svìtì není nic, co bych chtìl, a �e jasnì vím, �e jsem du�e a �e ji obývá Mysl
Pøí�tí úrovnì a �e nejsem toto biologické svrchní roucho, v nìm� se momentálnì na-
cházím. Je to moje �ance jít k Bohu a prokázat, �e miluji Jeho Slovo. Jak bych mohl
upøímnì øíct, �e Ho miluji víc ne� co jiného, kdybych lpìl na tomto svìtì za ka�dou
cenu a ode�el jenom tehdy, kdy� bych musel, proto�e toto vozidlo pøestalo fungovat?�

GLNODY, Why We Must Leave at this Time, dokument z 19. 3. 1997 je dostupný na adrese
http://www.heavensgate.com/misc/exitgln.htm. ð    Dokonèení na následující stranì dole.
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MÁGJOSEF VESELÝ
Klasikové magie jsou vydáváni nesyste-
maticky (a leckdy v hanebných pøekladech
a �patných úpravách), jsou-li vydáváni vù-
bec. Trh s �esoterikou� je naproti tomu za-
plaven knihami pochybné úrovnì, kde ma-
gie je jen �tiplavou �petkou exotického ko-
øení. A pokud se ji� knihy s magickou té-
matikou vydávají, spadají vìt�inou do ob-
lasti pøírodní magie (nejèastìji keltské nebo
Wiccy1). Klasické magii v nej�ir�ím pojetí
je vìnováno jen málo knih.2

�ivot
Josef Veselý se narodil roku 1953 v Praze.

V �ivotì vystøídal øadu po-
volání, od ekonoma pøes
uvadìèe v kinì a� po vlád-
ního úøedníka. Veøejnosti
je znám pøedev�ím jako
autor knih o hermetismu,
o který se zajímá od poèát-
ku osmdesátých let. V roce
1985 byl jako signatáø
Charty 77 vystìhován Stát-
ní bezpeèností v rámci tzv.
akce Asanace do Rakouska, kde studoval
judaistiku a starosemitskou filologii na
vídeòské univerzitì. Publikovat zaèal a� po

svém návratu z exilu v roce 1991. Jeho texty
vycházely v revue Horus, Obsession, Svìt
magie a v dal�ích èasopisech. Pravidelnì
pøispíval recenzemi esoterické literatury do
týdeníku Nové knihy. V rozmezí let 1993
a� 1995 pøelo�il do èe�tiny nìkolik knih
o magii a alchymii. V èervnu roku 2001
inicioval zalo�ení Dokumentaèního centra
èeského hermetismu.3

Pøehled spisù
Pøevá�ná èást autorova díla má didaktický
charakter. Jedná se vlastnì o (z vìt�í èásti)
kompilace, mající studentovi èi adeptovi

usnadnit orientaci v celé
dané problematice. Tento
didaktický charakter se
opírá o Veselého kritiku
souèasného èeského her-
metismu. Hermetickou
scénu vidí èásteènì jako
vyèpìlou (pøíli�ná závis-
lost na star�ích vzorech,
pøedev�ím prvorepubliko-
vé Universalii) a na druhé

stranì zaplavenou v�emo�nými nedovzdì-
lanými �arlatány.

Veselý - autor uèebnice magie i literárních textù

Adam Borziè
Ze v�ech tøí Hermových tradièních vìd (astrologie, magie a al-
chymie) se magii v Èechách daøí nejhùøe. Hermetik Josef Veselý
se sna�í tuto mezeru na souèasné duchovní scénì zaplnit.

MÁGJOSEF VESELÝ

Josef Veselý.

V posledních hodinách �studenti�
nav�tívili zábavní parky, kina a kasina
a tyto zá�itky je utvrdily v rozhodnutí ode-
jít: �V�echno na tomto svìtì nám bylo
nabídnuto,� napsal jeden z nich, �a já
mohu upøímnì øíci - Dìkuji, ne, dìkuji.�
Internetové stránky Nebeské brány byly
aktualizovány blikajícím nápisem �nej-
vy��í pohotovost� a prohlá�eními �stu-
dentù� Chkodyho, Glnodyho a Srrodyho,
v nich� si stì�ovali na lidskou lhostejnost,
zka�enost, násilí, obchod s drogami a pro-
následování. Jeden ze �studentù�, Glno-
dy, se v tiskovém prohlá�ení vrací k ces-
tám po svìtì, uskuteènìným roku 1994:
�Vá�nì jsme uva�ovali o tom, �e bychom
opustili tuto zemi, ale zdálo se, �e na ze-
mìkouli neexistuje místo, které by nás ne-
chalo tak, jak bychom chtìli. Neexistuje
pro nás jiné místo, kam bychom mohli jít,
ne� vzhùru.� Na videokazetì na rozlouèe-
nou Do øekl: �Vracíme se do �ivota a ve
v�í upøímnosti nenávidíme tento svìt.�

Po sebevra�dì 39 lidí následovaly je�tì
dvì dal�í. 6. kvìtna v televizním poøadu
stanice NBC vystoupili dva stoupenci Ne-
beské brány, pøezdívaní Justin a Rkkody.
Justinova man�elka zemøela spolu se sku-

pinou a Justin sám byl stoupencem Apple-
whitea a Nettlesové více ne� 20 let. Rkkody
uvedl, �e byl doèasnì od Nebeské brány
odlouèen, aby mohl poslou�it jako zdroj
pøesných informací o ní a o její teologii. Po
vystoupení se oba pokusili o sebevra�du
v hotelovém pokoji v kalifornském mìstì
Encinitas stejným zpùsobem, ve stejném
obleèení a s tímté� vybavením jako jejich
skupina o �est týdnù døíve. Rkkodyho po-
kus byl ale neúspì�ný. Po propu�tìní z ne-
mocnice nadále distribuoval publikace a na-
hrávky pøedná�ek Do, úèastnil se konfe-
rencí, neúspì�nì se pokou�el konat misii
ve prospìch Nebeské brány a hovoøil s no-
vináøi. Sebevra�du spáchal v únoru 1998
patrnì poté, co nabyl pøesvìdèení, �e jeho
úkol je splnìn.

Skonèila tak historie nábo�enského
hnutí, které bylo totálnì neúspì�né ve svých
pøedpovìdích, v úsilí zbavit se lidskosti,
v touze získat pozornost a oslovit veøejnost.
Odcizení se svìtu, který skupinì dával jen
pocity neúspìchu a selhání, odcizení se sobì
samým a svému pro�ívání, ztráta jakýchkoli
mezilidských vztahù (kromì dìtského vzta-
hu k Do) a nakonec i stáøí a zdravotní pro-
blémy - to v�e vedlo k øe�ení, které se zdá-
lo jako jediné východisko: k sebevra�dì.

n
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Veselého knihy - pøedev�ím Magie
(Vodnáø, Praha 2001, druhé vydání 2002)
a Magie pro pokroèilé (Vodnáø, Praha 2004)
jsou tedy zamý�leny jako jakési uèebnice
magie pro ty, kteøí na zvolené cestì vytrva-
jí. �Nemnozí, kteøí se odhodlají k praxi, s ní
po nìkolika poèáteèních neúspì�ích pøesta-
nou. Ti, kteøí vytrvají, by mìli mít pøíruèku,
která by je v mezích mo�nosti vedla a umo�-
nila jim vyhnout se alespoò tìm nehrub�ím
chybám.�4

Vedle tìchto �uèebnic� má i dal�í Vese-
lého pùsobení pøevá�nì pedagogický cha-
rakter. Jedná se pøedev�ím o vydávání a ko-
mentování starých klasických textù, napø.
støedovìkých grimoarù: Slavné grimoáry
minulosti (Vodnáø, Praha 1998), Sedm pe-
kelných inteligencí v promìnách faustovské
magie (Vodnáø, Praha 2004) a zatím posled-
ní text  Z èarodìjovy knihovny (Vodnáø, Pra-
ha 2006). Dále je nutné zmínit portréty
význaèných magikù 20. století pod názvem
Uèení mistrù (Vodnáø, Praha 2005). Rela-
tivnì samostatnou kapitolou tvoøí pak knihy
s �temnou� tématikou. Monografie Lucifer
a Lilit (Vodnáø, Praha 2003) nebo Satanis-
mus (Vodnáø, Praha 2003), ve kterých Ve-
selý zkoumá sobì blízká zásvìtí. Právì ten-
to zájem o vìci �levé ruky� posouvá Vese-
lého do blízkosti èeské satanistické scény.
Oznaèit v�ak Veselého za satanistu by bylo
nepøesné.
Magie jako cesta poznání
Blízkostí �èerné magii� i polemickým ná-
dechem kni�ní produkce vyvolává Veselý
pøirozenì èetné kontroverze.

Vzhledem ke kompilaènímu charakteru
knih lze jen tì�ko jasnì popsat Veselého
vlastní magický sytém. Nejlep�í orientaèní
mapu pro poznání hermetika Veselého, po-
skytují jeho dvì nejzáva�nìj�í práce Ma-
gie a Magie pro pokroèilé.

Veselého pøístup v obou dílech je feno-
menologický. Na rozdíl od Nakoneèného
neseznamuje ètenáøe s dìjinným pozadím
magie (a pokud tak èásteènì èiní v druhém
díle, v�dy s praktickým výstupem). Nesna�í
se magii nikterak obhajovat, na mo�né vý-
tky ze strany vìdy èi nábo�enství neodpo-
vídá, nýbr� rovnou nastoluje magii jako
suverénní téma, kde zále�í na ètenáøi, zda
chce podstoupit iniciaci a projít herme-
neutickým kruhem, èi nikoli. Stálou Vese-
lého prùvodkyní je tradice. Text je tedy do
velké míry skladbou citací z významných
magických autorit døívìj�ích dob i 20. sto-
letí. Zároveò je pøítomný zájem o aktuální
dìní ve svìtì magie, zvlá�tì v zahranièí.

Veselého koncepce magie je pøedev�ím
noeticky orientována. Samotné seznamo-
vání ètenáøe s magickou problematikou je
pro Veselého magika - uèence souèástí ma-
gické cesty. Magie je v tomto smyslu gnosí,
i kdy� kráèí cestou èinu. Je jednotou vùle
a pøedstavy, jejím cílem je v�ak vy��í po-
znání. (I Veselého zájem o �èernou magii�
má pøedev�ím noetický charakter.) Proto
pøipisuje Veselý tak velký význam teoretic-
kým postulátùm a porozumìní magické
praxi. Je to pøedev�ím práce s magickými
koncepty umo�òující pøesnou a úèinnou
magickou praxi. Veselý postupnì pøedsta-
vuje jednotlivé koncepty (démonologický,
energetický, psychologický a nejnovìji in-
formaèní).5  Sám se pøiklání k fúzi mezi
prvními tøemi. Tradièní koncepty musí být
obohaceny o poznatky hlubinné psycholo-
gie, av�ak ta sama nemù�e dát vyèerpáva-
jící odpovìï. Postmoderní �informaèní�
koncept shledává jako zajímavý, leè stále
plnì neprobádaný, a tudí� neverifikovatel-
ný.

Za zásadní autor pokládá celkové pod-
houbí magie a téma adaptace operátora sa-
mého. Veselý letmo, nicménì kultivovanì,
seznamuje s problematikou astrálního svì-
ta, s principy analogií a kabaly. Tedy zá-
kladních koncepèních poznatkù, které na-
pomáhají budovat �magikovu pyramidu�.
Neopomine zdùraznit význam vzdìlání pøi
budování magického alter-ega. Magická
zpùsobilost je tedy zákonitì klíèem ke sku-
teènému pìstování �umìní bohù�. Veselý
si stì�uje, �e právì tato dùle�itá oblast je
v souèasné magické literatuøe naprosto za-
nedbána. Právì magickou zpùsobilost po-
kládali významní mágové (napø. Lévi, Pa-
pus, Crowley nebo u nás Kefer) za základ.
Nejde v�ak jen o vrozenou (astrologicky
ovìøenou) zpùsobilost, ale o komplexní péèi
o v�echny aspekty mágovy osobnosti. Jde
o celkové rozvinutí v�ech lidských schop-
ností. O sebepøesa�ení. I zde vysvítá v zá-
kladì klasický model magie jako cesty k re-
integraci. K dosa�ení koruny kosmického
Èlovìka. Cesta magie je tak cestou trans-
cedence, i kdy� putuje po odli�ných stez-
kách ne� mystika. �Je to cesta, která vede
èlovìka z temnoty lidského bytí k bo�ské
moudrosti. Èlovìk, který po této cestì kráèí,
transformuje svoji osobnost a svojí vlastní
reintegrací pøispívá k reintegraèní cestì
celého lidstva�Magie pøedstavuje aktivní
cestu k reintegraci,�mystika pasivní�.6

z  d o m o v a

Magické texty v �ir�í souvislosti
V rámci zkoumání zpùsobilosti se Veselý
samozøejmì zabývá i otázkami etiky. Blíz-
ký je mu Crowleyho koncept �Pravé vùle�.
Mág má jednat v souladu se �svojí pravou
pøirozeností�. Tak je i etický nárok zasazen
do celkové reintegraèní vize. Crowleyho
Èiò, co ty chce� nesmí být èteno jako návod
k svévolnosti, ale jako hledání a nalézání
souladu s Prozøetelností, která je toto�ná
s nejhlub�ím magikovým Já.7  (Z teologic-
kého hlediska se jedná v zásadì o panteis-
mus.) A� u� v etice èi noetice mágovi na
cestu stále svítí základní hermetické pravid-
lo Vìdìt, chtít, odvá�it se a mlèet.

Dále Josef Veselý probírá jednotlivé
magické techniky a druhy magie (napø. ta-
lismanická magie, magická zrcadla, vyu�ití
drog v magii, magii sexuální). Tì�i�tì je
pak pøedev�ím v umìní invokace a evokace,
a s nimi spojené dùkladné zkoumání tzv.
pracovních modelù. I zde Veselý pøedsta-
vuje celou paletu mo�ných pøístupù k trans-
empirickým entitám. V souvislosti s nejná-
roènìj�ími magickými operacemi uzavírá
první díl Magie kapitolou o rizicích vyplý-
vajících z magické èinnosti. V druhém díle
�pro pokroèilé� jsou pak nìkterá témata
rozvinuta a obohacena. Kromì exkurzu do
tradièních magických systémù (starovìk,
runová magie, magie v køes�anství, �idov-
ská magická tradice opírající se o kabalu
nebo magie èínská) nabízí také dal�í roz-
vinutí témat sexuální magie a démonolo-
gie. A dále roz�íøené kapitoly o rizicích
magie, zvlá�tì pak o problematice zpìtného
odrazu, kde Veselý nabízí dost paradoxní
øe�ení.

Z ostatních Veselého knih si pozornost
jistì zaslou�í i jeho zkoumání temných
archetypù Lucifer a Lilit. Autor zpøehled-
òuje vývoj tìchto temných archetypù v prù-
bìhu staletí a pøiná�í pohledy z nejroz-
liènìj�ích duchovních a filosofických �kol.
Archaickými mýty a Biblí poèínaje, pøes
gnostiky, katary, a� k LaVeyovu satanismu.
Nechybí pochopitelnì i �návody� k evokaci
pekelných mocností. Celkovì se jedná
o snahu dùslednì se konfrontovat s oblastí
tzv. Stínu. Zda úspì�nou, to zùstává otáz-
kou.

Ponìkud záhadnì se mezi Veselého
knihami objevuje i pojednání o marián-
ských zjeveních. Kniha nese název Marián-
ská zjevení z hlediska hermetismu (Vodnáø,
Praha 2001) a autor je v ní pøekvapivì vlíd-

ð    Dokonèení
na následující stranì dole v rámeèku.
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Historie Vietnamské komunity v ÈR
Pøistìhovalci z Vietnamu �ili na území
dne�ní Èeské republiky po celé 20. století,
av�ak nejvýznamnìj�í �nárùst poètu Viet-
namcù v ÈR mù�eme zaznamenat mezi lety
1979 a 1985, kdy na základì mezinárodní
dohody do Èeskoslovenska pøijelo kolem
30�35 tis. vietnamských obèanù, z toho dvì
tøetiny pracovaly v dìlnických profesích.�1
Významnou èástí tìchto pøistìhovalcù

z  d o m o v az  d o m o v a

RELIGIOZITAVIETNAMCÙ V ÈR
Role nábo�enství v integraci men�iny

Jiøí Motl
Tento èlánek je jedním z výsledkù výzkumu, jen� se vìnoval vietnamské men�inì �ijící v Èeské
republice a roli nábo�enství v jejím �ivotì. Jedná se o skupinu relativnì uzavøenou, a tak o ní
zbytek èeské spoleènosti mnoho neví. U vìt�iny èeských obyvatel je povìdomí o této komuni-
tì omezeno pouze na pøesvìdèení, �e se jedná o Asiaty provozující stánkový prodej. Toto kli�é
chceme tímto textem nabourat a ukázat, jakým zpùsobem si zdej�í vietnamská komunita udr�uje
své nábo�enské tradice a k jakým zmìnám v její religiozitì dochází bìhem procesu migrace.
Tyto otázky mají svùj význam také v souvislosti s integrací vietnamské men�iny do vìt�inové
spoleènosti.

RELIGIOZITAVIETNAMCÙ V ÈR

tvoøili studenti, z nich� øada pozdìji zùsta-
la v ÈR. Do roku 1989 bylo pøistìhovalectví
øízeno státními orgány a významnou roli
zde hrála Rada vzájemné hospodáøské po-
moci. Od roku 1989 se re�im pøistìhova-
lectví výraznì promìòuje. Dnes je vietnam-
ská komunita v ÈR tøetí nejpoèetnìj�í po
Ukrajincích a Slovácích. Odhady poètu
Vietnamcù v ÈR se znaènì rùzní, av�ak po-
hybují se mezi 30 a 70 tisíci. Vìt�ina viet-

namských obèanù podniká oficiálnì,
na základì �ivnostenského opráv-
nìní, a to bez ohledu na svou pùvod-
ní profesi a vzdìlání.2  Øada Viet-
namcù, kteøí pøijedou pracovat do
Èech, se musí zadlu�it, aby uhradili
náklady spojené s cestou. Nadto

kromì splácení dluhù èasto podporují své
rodiny ve Vietnamu.

Se vstupem do Evropské unie se zpøís-
nily podmínky pro podnikání, sílí tlaky proti
padìlatelství a obchod v pøíhranièních ob-
lastech slábne. Tyto faktory problematizují
�ivotní situaci velkého mno�ství Vietnam-
cù �ijících v ÈR, kteøí jsou tradiènì závislí
na prodeji levného textilu, obuvi atd. �Kdo
bude chtít zùstat v Èeské republice, musí
pøemý�let nad jiným zpùsobem podniká-
ní.�3

Nábo�enství
Vietnam je nábo�ensky pestrou zemí, pøi-
èem� nejpoèetnìj�í jsou buddhisté.4  Dal�í-
mi silnými skupinami jsou køes�ané a ani-

Ve Vietnamu roku 1926 vzniklo nábo�enství
Cao Dai - komunisté ho ale potlaèili tak tvrdì,
�e se dnes ve svém domovì témìø nevyskytu-
je. Jinde na svìtì ale má celkem snad a� �est
milionù stoupencù.

Foto: Encyklopedie nových nábo�enství
(Kni�ní klub, 2006).

ný k �svìtlej�ím�, køes�anským ar-
chetypùm.

Josef Veselý je také plodným
autorem nìkolika knih prozaicko-
básnického charakteru: knihy
o snech Pocta Morfeovi (Vodnáø,
Praha 2002), sbírky duchovních
aforismù a próz Zrnka moudrosti
(Vodnáø, Praha 2003) a Noèní vy-
cházky (Vodnáø, Praha 2004).

Posoudit význam a místo Ve-
selého v èeském hermetismu není
snadné. Nicménì jeho pokus sys-
tematizovat zkoumání v oblasti
magie a pøinést o nich vìrohodné
informace si pozornost zaslou�í.
Lze uvítat i dùraz na kulturu a v�e-
strannou vzdìlanost magikovy Adam Borziè (*1979) je básník, student ekumenické

teologie a úèastník terapeutického výcviku.

osobnosti. I hranièní oblasti, zóny stínu,
kterým se Veselý s chutí a intenzitou sobì
vlastní zabývá, si pravdìpodobnì zaslou-
�ily diferencovanìj�í a nezaujatìj�í pøí-
stup. S autorem jeho fascinaci temnotou
sdílet rozhodnì nemusíme.

  n
Poznámky

1 Pøeklad jedné pozoruhodné knihy z oblasti wiccan-
ské magie by se mìl brzy objevit na èeském trhu. Jed-
ná se o slavné �Dreaming The Dark� od Starhawk.
Autorka propojuje svìt pøírodní magie s feminismem
a radikálnì levicovou filosofickou koncepcí.

2 Z pùvodní èeské produkce lze vyzvednout pøedev�ím
práci profesora Nakoneèného �Magie v historii, teo-
rii a praxi� (Praha 1999).

3 �ivotopisné údaje pøevzaty z webového zdroje na
adrese http://samara-ave.blog.cz/0705/josef-vesely

4 VESELÝ, Josef, Magie, Vodnáø 2002, str. 9.
5 Tamté�, str. 20-25.
6 Tamté�, str. 31.
7 Tamté�, str. 277.
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misté. Ve spoleènosti je také patrný jistý vliv
konfuciánství a taoismu. Je zde pøítomen
pøedev�ím mahájánový buddhismus, který
sem pøi�el severní cestou, ale se dostal se
sem také buddhismus théravádový. Tyto
dvì formy buddhismu se ve Vietnamu vzá-
jemnì ovlivòovaly.

Buddhismus zde byl potírán je�tì pøed
vypuknutím Vietnamské války, kdy v ji�-
ním Vietnamu vládl katolický a proame-
rický diktátor Diem.5  Útlak byl tak nesne-
sitelný, �e vedl dokonce k sérii sebevra�d
mnichù a mni�ek, kteøí se rozhodli svùj
�ivot ukonèit upálením. První �ivou po-
chodní se stal �ák Tich Nhat Hanha, ze-
nového mistra, jen� se silnì anga�oval
v odporu proti obèanské válce. Komunis-
tický re�im nepøál pøedev�ím køes�anství,
av�ak perzekuce postihly rovnì� buddhis-
mus. V ÈR je vìt�ina Vietnamcù buddhisty,
ale najdeme napøíklad i svìdky Jehovovy
nebo zapøísáhlé ateisty.

Nejèastìji se zbo�nost Vietnamcù pro-
jevuje kultem pøedkù a témìø v�ichni tuto
tradici udr�ují i v ÈR. Rodiny mají doma
oltáøe, na nich� jsou umístìny fotografie
zemøelých. Bìhem svátkù se na zemøelé
vzpomíná, zapalují se vonné tyèinky èi se
provádí øada dal�ích rituálních úkonù. Tuto
praxi nìkteøí Vietnamci chápou jako seku-
lární, jako vìc vzpomínky. Pova�ovat
v�echny Vietnamce za nábo�enské jen kvùli
kultu pøedkù by bylo podobné, jako kdy-
bychom pova�ovali za nábo�enského ka�-
dého, kdo u nás chodí na høbitov, co� by
znamenalo oznaèovat za nábo�enské témìø
v�echny lidi.

Výrazným rysem vietnamského my�le-
ní je víra, �e lze prolomit øád, podle nìho�
svìt bì�nì funguje. Vietnamci toti� nejsou
tak silnì ovlivnìni pøedstavami, které vidí
svìt jako mechanicky fungující stroj. Mù�e-
me to øíci i jiným zpùsobem: mají odli�nou
pøedstavu o tom, jak svìt funguje. Jde tedy
o jinakost pohledu. Jistì se vìt�inì Èechù
bude zdát iracionální víra, �e otevøu-li
obchod ve �patný èas, budu mít malé tr�by.
To nìjak nezapadá do rámce, v nìm� ro-
zumíme zákonùm kauzality. Pøi hodnocení
nábo�enskosti èi nenábo�enskosti èlovìka
je pro Vietnamce vìt�inou dùle�itìj�í nábo-
�enská praxe ne� to, jakou doktrínu jedi-
nec vyznává.6

Mezi sférou posvátného a profánního
také nevede tak ostrá dìlící èára, nebo�
nábo�enská praxe Vietnamcù je neoddìli-
telnì propletena s ka�dodenností: na údr�bì
oltáøe závisí obchodní úspìch, obchod je
tøeba otevírat v urèitou dobu, den se odvíjí

od toho, jakého èlovìka potkám ráno jako
prvního atd.
Rodina
S pøíchodem Vietnamcù do ÈR dochází ke
konfliktu tradièních vietnamských pøístupù
k výchovì s èeským èi obecnì evropským
modelem výchovy. Vietnamská tradièní vý-
chova je silnì ovlivnìna konfucianismem,
a tak se role v rámci rodiny li�í od toho, jak
jsou rozvr�eny v èeské rodinì. Pokud se
rodina z Vietnamu pøestìhuje do ÈR, je
nucena velmi rychle modifikovat výchovné
metody, proto�e ty tradièní jsou v novém
prostøedí naru�eny. Kupøíkladu kdy� dítì
nav�tìvuje �kolu ve Vietnamu, vìt�ina jeho
spolu�ákù má velmi podobné zku�enosti
s tím, jak má rodina fungovat, a panuje zde
jakási více ménì sdílená pøedstava o tom,
co je normální. Pøestìhuje-li se rodina do
Èech, spektrum vrstevníkù dítìte se výraznì
promìní.

Velmi frekventovaným tématem byla
v rozhovorech, je� jsme v rámci výzkumu
vedli, úcta k rodièùm. Z tohoto hlediska ne-
zøídka dochází k problémùm, nebo� gene-
race prarodièù ve vietnamské komunitì
chybí. Dítì tudí� do znaèné míry postrádá
vzory, proto�e není pøímým svìdkem toho,
jak se jejich rodièe chovají ke svým rodi-
èùm. Generace Vietnamcù, která se ji� na-
rodila v Èechách, se tak bude k rodièùm
chovat odli�ným zpùsobem. Vietnamská
mláde� nachází vzory u svých vrstevníkù
èeské národnosti, kde je silnìj�í tradice me-
zigeneraèního vzdoru. Vietnamec Robin
popisuje, jak se nìkteré Vietnamské dìti
sna�í adaptovat na èeské prostøedí: �Já jsem
pozoroval u jiných dìtí, (....) �e kdy� oni jsou
v cizím prostøedí a teï na nì nìkdo uká�e
�to je Vietnamec (...)�, tak to dítì si vypìs-
tuje takovou formu obrany, �e se bude
oblíkat jako Èech, bude mluvit s Èechy,
bude �ít takovým èeským �ivotem, aby
splynulo... a tím pádem ono se bude stydìt
za svùj vietnamský pùvod, nebude ani mlu-
vit vietnamsky a kdy� jde ven, ani nezdraví
ty star�í Vietnamce... on si vypìstoval tako-
vý fale�ný pocit, �e je Èech..., má èeskou
holku, a tak se straní Vietnamcù...� 

Postavení �eny v tradièní vietnamské
rodinì je jiné, ne� je tomu v èeských rodi�
nách. V prùbìhu 20. st. do�lo k jisté eman-
cipaci, pøesto je �ena v mnoha ohledech
mu�i podøízená. �Mu� je hlavou rodiny
a �ena rozhoduje o malièkostech nebo o ni-
èem.� 7 A co na to �eny? Alespoò podle viet-
namských mu�ù: �Jsou s tím smíøené, jo...
matka byla taková, tak je taky taková.� 8

I pøesto se dá pøedpokládat, �e se ve viet-
namské spoleènosti bude emancipace �en
stále prosazovat, co� bude je�tì výraznìj�í
u Vietnamek �ijících dlouhodobì v Èeské
republice.

U vietnamské komunity se setkáváme
s tím, �e rodièe kladou velký dùraz na do-
bré vzdìlání svých dìtí. To je dal�í z fak-
torù, které pøispìjí k tomu, �e první a druhá
generace Vietnamcù v ÈR se budou diamet-
rálnì li�it. Rodièe vìt�inou podporují vzdì-
lání svých dìtí, ale jejich pracovní vytí�ení
je tak velké, �e nezbývá pøíli� prostoru na
pøedávání tradic. Ve Vietnamu je bì�né, �e
tradice pøedávají babièky a dìdové, kteøí
mají na výchovu více èasu ne� rodièe.

Základní rozdíly mezi první a druhou
generací Vietnamcù jsou tyto: první gene-
race je jednostrannì zamìøená (pøevá�nì na
obchod), má �patnou znalost èeského jazy-
ka a vykazuje minimální zapojení do zbytku
èeské spoleènosti; druhá generace je ji� vy-
bavena dobrým vzdìláním a dobrou zna-
lostí jazyka, je na ní znatelný vysoký stu-
peò integrace do èeské spoleènosti (pøátelé
ze �koly, navazování smí�ených partner-
ských vztahù atd.) a odvrací se od vlast-
ních tradic nebo je alespoò odli�nì chápe.

Kromì vý�e zmínìné absence generace
prarodièù hraje ve výchovì roli absence
nábo�enských institucí, které se ve Vietna-
mu podílejí na výchovì dìtí. V pøípadì bud-
dhistù jde o klá�tery, kde mají dìti mo�nost
setkat se s nìkým, pro koho je nábo�enství
hlavní náplní �ivota.9  Druhá generace u�
tuto zku�enost nebude mít, èím� se jejich
povìdomí o �ivotì buddhisty omezí na
okruh tìch vyznavaèù buddhismu, jejich�
nábo�enský �ivot je oproti mni�skému
mnohem ménì intenzivní. Vietnamská bud-
dhistická obec nyní usiluje o to, aby byl
v Èechách stále pøítomen alespoò jeden
mnich. U Vietnamcù køes�anského vyznání
je v tomto ohledu situace lep�í; køes�anské
nábo�enské instituce jsou zde zastoupeny
v hojné míøe, av�ak problémem je zde èas-
to jazyková bariéra.

Z tìchto a dal�ích dùvodù se dá pøed-
pokládat vznik mezigeneraèních konfliktù.
Tuto svízelnou situaci chce øada Vietnam-
cù alespoò èásteènì vyøe�it tím, �e po�lou
dítì na nìjaký èas do Vietnamu. Tento pøí-
stup je prospì�ný alespoò z toho dùvodu,
�e si dítì podr�í vìt�í míru kulturní konti-
nuity.
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Konflikt mezi nábo�enskými ideály
a �itou praxí
Nejèastìji zmiòovanými problémy, které se
týkají nábo�enství, byly potí�e se sladìním
praktického �ivota a �ivota nábo�enského.
Napøíklad Robin nám øekl: �Jsem otec,
mám rodinu, já musím podnikat, a tady
v tom kapitalismu si to dosti protiøeèí. Mu-
sím koupit levnì a prodat draho. To u� svým
zpùsobem není vhodné, abych byl buddhis-
ta.� Konflikt etiky a podnikatelské praxe
mu v tomto pøípadì nedovoluje oznaèit se
za buddhistu - Robin zde má pocit, �e tako-
vého oznaèení není hoden. U katolíkù má
tento konflikt trochu jinou povahu. Knìz
zabývající se pastorací Vietnamcù k tomu
øíká: �Jejich situace boje o pøe�ití je právì
�ene do toho, �e musejí obèas obcházet
urèité vìci atd. Z tohoto dùvodu se pak dá
vytu�it, �e nechodí ke svátostem, proto�e
vnímají, �e to není úplnì správné, to, jak to
dìlají. To v nich nìjakým zpùsobem zùstává,
cítí� z nich jakýsi smutek z toho, �e nemo-
hou jít ke svátostem, �e jim to není jedno.
Spí� jsou smutní.� V zájmu obchodního
úspìchu se nìkdy èlovìk zpronevìøí svým
zásadám. Dochází tak ke konfliktu toho, co
bylo nábo�enstvím v�típeno jako správné,
a tím, co tvoøí �ivotní praxi. Ozývá se pak
také svìdomí,10 co� v krajním pøípadì na-
vozuje pocit odcizení, vykoøenìní a frus-
trace.
Faktory bránící integraci
Integraci Vietnamcù do èeské spoleènosti
brání ji� zmínìné potí�e v oblasti jazyko-
vé, dále snaha rodièù uchránit dítì pøed
�zhoubným� vlivem jeho èeských vrstev-
níkù, �silný vztah ke své vlasti, ke svým
krajanùm, lidový charakter a zamìøení na
rodinu a její soukromí, pocit potøeby obrany
zemì zpùsobený dlouhým obdobím válek
a z toho plynoucí mírnì negativní vztah
k morálce Západu, tradièní rysy etnické
ekonomie [uzavírání ústních smluv, prová-
zanost vzájemných dluhù a dal�ích závaz-
kových vztahù, dodr�ování tradièní spole-
èenské hierarchie, (�) velmi slabé právní
povìdomí pøíchozích migrantù, (�) velmi
slabé v�eobecné povìdomí o kultuøe
ÈR].�11 Integrace také pøedpokládá, �e ma-
joritní spoleènost o tuto integraci stojí;
èeská spoleènost je v�ak v tomto ohledu
stále konzervativní. Pokud jsou Vietnamci
èeskou spoleèností pøijímáni, pak vìt�inou
s rozpaky.

Je v�ak také tøeba poukázat na to, �e
integrace nemusí nutnì vést k osobní spo-
kojenosti. To lze vidìt na pøíkladì Vietnam-

cù, kteøí se stali svìdky Jehovovými. U jed-
noho z nich byla vìt�í míra integrace spo-
jená s velkými problémy. Vietnamec, který
se stane svìdkem, tím nepomù�e své inte-
graci do spoleènosti, nýbr� naopak se tím
vydìluje i z vietnamské minority. Stává se
minoritou v minoritì. Pevné ukotvení ve
víøe v�ak tyto negativní aspekty vyvá�í.12
Jistota správného �ivotního smìru a s tím
spojená sociální dezintegrace zde vlastnì
plní funkci prevence sociálních deviací.
Závìr
Vietnamci se v Èechách èasto setkávají
s pøedsudky a neosobním pøístupem. Èeská
spoleènost vùèi Vietnamcùm není nesná-
�enlivá, jen se málo zajímá o �jiné� - v tom-
to ohledu jsou Èe�i stále vìt�inou lhostej-
ní. �Kromì pøedsudkù a neosobního cho-
vání si nìkteøí Vietnamci povzdychnou nad
problémy v komunikaci, nad pøíli� odli�-
nými klimatickými podmínkami, vzpomí-
nají na tradièní svátky a pestøej�í spoleèen-
ský �ivot, který ve Vietnamu vedli, litují
ztráty tradièní atmosféry mezilidských
vztahù...� 13

Existuje nìkolik praktických východi-
sek, která by mohla urychlit integraèní pro-
ces. Zásadní vìcí, je� brání snaz�í integra-
ci, je jazyková bariéra, která sice èásteènì
vyplývá z jazykové odli�nosti vietnam�ti-
ny, av�ak je také podmínìná nechutí samot-
ných Vietnamcù a jejich pocitem, �e znát
jazyk není zcela nutné. Øe�ením by mohly
být povinné kurzy èe�tiny pro pøistìhovalce.
To by prospìlo jejich integraci také tím, �e
by se bìhem nich potkávali s jinými cizin-
ci. Dal�í mo�ností je motivace k poøádání
kulturních akcí (napøíklad se státní podpo-
rou).14 Vhodná by podle mého soudu byla
také povinnost podstoupit výuku jakýchsi
komparativních èesko-vietnamských dìjin,
pøièem� vytvoøit koncept takovýchto dìjin
by bylo velkou výzvou pro historiky.

Knìz, jen� mezi Vietnamci provádìl
pastoraci, se vyjádøil: �Rozdíl mezi katolíky
ve Vietnamu a tady v Èechách je, �e tady to
není povinné. Jestli jde� do kostela nebo
ne, to je svoboda.�  Dùle�itý aspekt pøeno-
su nábo�enství v migraci vyjádøil následu-
jícími slovy: �Zmìna v nábo�enském pro�í-
vání proti situaci ve Vietnamu spoèívala
v tom, �e v Èesku byli jako køes�ané po-
staveni pøed jinou situaci - kromì nezna-
losti jazyka a nedostatku èasu najednou ne-
byli okolím vedeni k tomu �chodit do koste-
la�, najednou to mìla být jejich svobodná
volba.�

Bc. Jiøí Motl (*1978) je studentem religionistiky (Uni-
verzita Pardubice); absolvoval dva semestry na Islámské
teologické fakultì (University of Istanbul), spolupracoval
na výzkumu religiozity Vietnamcù v ÈR pøi Karlovì Uni-
verzitì, vìnuje se filosofii Friedricha Nietzscheho, bud-
dhismu na Západì a problematice vztahu psychózy a ná-
bo�enství.

Lze øíci, �e èeské prostøedí není pro viet-
namskou spiritualitu výraznì nepøíznivé.
Vytr�ení z pùvodního prostøedí mù�e do-
konce na spiritualitu Vietnamcù pùsobit bla-
hodárnì: její vnìj�í projevování je zde prob-
lematiètìj�í, a proto musí být o to silnìj�í
funkce víry jako vnitøní opory. V prùbìhu
migrace dochází k pøehodnocování, které
mù�e mít oèistnou funkci. Mù�e pak slou�it
jako prevence pøed rutinizací a formalizací
víry.

n
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MORMONFOR PRESIDENT
Volby jako indikátor postavení nábo�enských men�in v USA

Zdenìk Vojtí�ek
Sledovat to, jak se nová nábo�enská hnutí a spoleènost kolem
nich postupnì promìòují, je fascinující. Obecnì platí, �e nová
nábo�enská hnutí se z odmítajícího a odmítaného postavení
na okraji spoleènosti stále více posunují do jejího støedu mezi
respektující a respektované denominace. A také �e vìt�inová
spoleènost si postupnì na svá nová nábo�enská hnutí zvyká
a stále více je pøijímá. V tomto obecném procesu tzv. denomi-
nalizace1 nìkdy hrají symbolickou, nìkdy docela reálnou roli
i vysoce postavení politikové.

MORMONFOR PRESIDENT

z a h r a n i è í

Následující srovnání je mo�ná pøíli� odvá�-
né a stejnì jako jiná podobná srovnání za-
jisté kulhá. Je ale - vìøíme - inspirativní.
Øím�tí katolíci a prezident Kennedy
Není pøíli� známým faktem, �e ve Spoje-
ných státech mìli øím�tí katolící dlouho
postavení podezøelého a odmítaného hnutí.
Ve vìt�inovì protestantském prostøedí byli
po celé 19. století a je�tì v první polovinì
20. století pova�ováni za sektu, nebezpeè-
nou pro demokracii a americkou spoleènost.

Tento negativní postoj byl zpùsoben
kromì jiného také tím, �e po celé toto obdo-
bí rychle rostl poèet katolických imigran-
tù, k nim� americká veøejnost nemìla nijak
vøelý vztah.2 Tito imigranti zùstávali organi-
zováni na národním principu a velmi poma-
lu a neradi se pøizpùsobovali americké spo-
leènosti. A ti katoliètí pøedstavitelé (jako
napø. arcibiskup John Ireland, 1838-1918),
kteøí se pokou�eli øímskokatolickou církev
více otevøít americké kultuøe, nenacházeli
pro toto úsilí v Øímì �ádné
pochopení. Naopak: roku
1899 odsoudil pape� Lev
XIII. �amerikanizaci� ve
své encyklice Testem Bene-
volentiae.3

Amerièanùm byli øím�tí
katolíci podezøelí i z nábo-
�enských dùvodù: katolická
sexuální morálka a zvlá�tì
�ivot v klá�terech jim byly
zcela nepochopitelné a pod-
øízení katolíkù pape�i vy-
volávalo neustálé obavy ze
spiknutí. Jak mù�e být ka-
tolík, ptali se ameriètí pro-

testanté, dobrým Amerièanem,
kdy� americké ústavì nadøazu-
je pape�ovy pøíkazy?

Mezi protestanty vznikaly
protikatolické spolky a poli-
tické strany,4 tiskly se hrùzo-
stra�né krvavé romány z pro-
støedí klá�terù,5 vycházely pro-
tikatolické èasopisy a proti-
katolickou agendu mìl i Ku Klux klan.

Denominalizace (a amerikanizace) øím-
skokatolické církve se ale nakonec podaøi-
la. Velký vliv mìl jistì II. vatikánský kon-
cil (1962-1965) a zmìny, které pøinesl. Také
charismatické hnutí, které se v 60. letech
mezi americkými katolíky rozhoøelo, je
bezpochyby pøivedlo blí�e ostatním americ-
kým køes�anùm. Ale srdce Amerièanù pro
uznání legitimity katolicismu skuteènì zís-
kal nesmírnì oblíbený prezident John Fitz-
gerald Kennedy (1917-1963), katolík.
Mormoni a kandidát Mitt Romney

Je�tì daleko hor�í postavení
ne� øím�tí katolíci mìli v 19.
století mormoni: jejich teo-
logie (z køes�anského hle-
diska bizarnì úchylná od or-
todoxie), tajné chrámové
obøady, pøekraèování zá-
kladních mravních norem
(polygamie) - to v�echno
z nich èinilo vyvrhele ame-
rické spoleènosti od vzniku
jejich spoleèenství roku
1830 nejménì do konce 19.
století. Jejich cesta z posta-
vení odmítané �sekty� k re-
spektované denominaci6

jménem Církev Je�í�e Krista Svatých po-
sledních dnù trvala dal�ích sto let.7

Do této situace pøichází podobný �pru-
bíøský kámen�, na nìm� obstáli katolíci na
zaèátku 60. let - jedním z vá�ných repub-
likánských kandidátù na prezidenta pro
volby v roce 2008 je Mitt Romney (*1947),
mormon a potomek polygamních mor-
monù.8 Pro jeho kandidaturu mluví napø.
to, �e jako zku�ený podnikatel finanènì
zachránil zimní olympijské hry v Salt Lake
City (v hlavním mìstì �mormonského� stá-
tu Utah) roku 2002.

Nebýt procesu denominalizace, Rom-
neyho kandidatura by byla velmi kuriózní:
na amerického prezidenta toti� kandiduje
pøíslu�ník nábo�enské spoleènosti, proti ní�
Spojené státy roku 1857 vyslaly armádu
a její� èelné pøedstavitele zavíraly je�tì na

konci 19. století do vìzení. Pod
vlajkou konzervativních hod-
not (dùraz na rodinu, odmítání
homosexuálních sòatkù apod.)
kandiduje pøíslu�ník spoleèen-
ství, které hodnoty spoleènos-
ti je�tì pøed sto dvaceti pøíkøe
odmítalo. A - to je zvlá�� iro-
nické - tento kandidát má vìt-
�í podporu umírnìných kon-

zervativcù ne� souèasný prezident George
W. Bush, který se (aè pøíslu�ník v�eobecnì
uznávaného evangelikalismu) tì�í podpoøe
spí�e konzervativních extremistù.9

Je samozøejmì otázka, zda Romney do
závìreèných bojù o prezidenturu opravdu
zasáhne. Ale u� jenom jeho pøítomnost
mezi republikánskými kandidáty mnoho
vypovídá o souèasném postavení mormon-
ské denominace ve Spojených státech.

n
Poznámky

1 O procesu denominalizace VOJTÍ�EK, Zdenìk, Pasto-
raèní poradenství v oblasti sekt a sektáøství, L. Marek,
2005, str. 60-86.

2 Zatímco na zaèátku 19. století bylo ve Spojených stá-
tech asi jen 50 tis. katolíkù, roku 1860 jich byly ji�
3 miliony a na konci 19. století ji� milionù 12. Dal�í
velké vlny italských a polských katolických imigrantù
následovaly ve 20. letech 20. století. - CARROL, Bret
E., The Routledge Historical Atlas of Religion in Amer-
ica, Routledge 2000, str. 31-34.

3 ALBANESE, Catherine, American Religions and Reli-
gion, Wadsworth 1999, str. 73-101 a 508-510.

4 Èesky o americkém antikatolicismu JOHNSON, Paul,
Dìjiny amerického národa, Academia1997, str. 246-248.

5 Snad nejznámnìj�ím takovým pafletem je: MONK,
Maria, Awful Disclosures of the Hotel Dieu Nunnery,
Archon Books 1962, poprvé vydáno roku 1836.

6 VOJTÍ�EK, Z., Mormoni a jejich cesta k denominaci,
Teologická reflexe 7 (1), 2002, str. 50-65.

7 Je�tì dnes vzbuzuje (mírný) odpor pøe�ívající rasistická
doktrína o Afroamerièanech jako pøíslu�nících zlého
Kainova pokolení, by� byla formálnì zru�ena roku 1978.

8 Wikipedia, heslo Mitt Romney, http://en.wikipedia.org/
wiki/Mitt_Romney, download 9. 12. 2007.

9 BUNZEL, John H., Is America Ready for a Mormon
president?, The Boston Globe, 19. 2. 2006.

Pape� Pius IX. trhá ame-
rickou ústavu. Ilustrace
z protestantského letáku
z roku 1855.

Mitt Romney.
Foto: Wikipedia.
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DISKUSEPØEDEM VYLOUÈENA?
Inteligetní plán a evoluce, dvì oprávnìné interpretace vedle sebe?

Ivan O. �tampach
Pokud se zaèteme do standardní biologické èi paleontologické literatury tam, kde se pøíle�itostnì
vyjadøuje k vìdeckému kreacionismu a k jeho novìj�í umírnìné podobì inteligentního plánu,1
najdeme sotva více, ne� výsmìch a opovr�ení. Vypátráme-li literaturu obhajující inteligentní
plán, najdeme tam plno stí�ností na podvodné a násilné jednání pøedstavitelù hlavního proudu
a mnoho podezøení na jejich adresu. V�e nasvìdèuje tomu, �e diskuse mezi dvìma interpreta-
cemi shromá�dìných dat neprobíhá. Je situace taková, �e je rozprava mezi nimi vylouèená?

DISKUSEPØEDEM VYLOUÈENA?

t é m a

Diskuse je mo�ná za pøedpokladu, �e obì
pojetí jsou formulována tak, �e lze pøe-
zkou�et jejich spolehlivost. Jinými slovy,
pokud jde o fakta, na nì� se koncepce od-
volávají, v tomto pøípadì pokud jsou kon-
krétní paleontologické nálezy v pøesných
èasových a místních souøadnicích, pøesvìd-
èivì dokumentovány a dostupny ka�dému,
kdo s nimi chce pracovat. Nelze se napø.
dovolávat pøedpokládaných dat nebo infor-
mací o nich z druhé ruky.

Pokud jde o teoretickou �nadstavbu�
nad fakty, tedy o jejich vìdeckou interpreta-
ci, musí být formulována tak, aby umo�nila
sledovat úvahu vedoucí od faktù k hypo-
téze. Jednotlivé kroky úvahy musí na sebe
logicky navazovat.

Jistì ka�dý mù�e nad zji�tìnými údaji
vystavìt osobní úvahu. Vìøícího èlovìka
mohou nálezy vést k oslavì Boha jako stvo-
øitele èi k meditaci o Bo�í moudrosti, která
se projevuje v jeho díle. Ateista mù�e zopa-
kovat po staletí uvádìné teze o náhodì jako
hybné síle zmìn v pøírodì. Takové úvahy
se mohou jevit jako dùle�ité z hlediska
�ivotní orientace, ale nelze je poèítat mezi
úvahy vìdecké. Je to prostì jiný �ánr. Vaz-
ba takových vyznavaèských výpovìdí na
fakta je v obou pøípadech volná.

Bez biologické kvalifikace sotva mù�e
nìkdo vyslovovat kategorické soudy o tes-
tovatelných hypotézách, které jsou zde ve
sporu. Testování (tedy ovìøení èi vyvrácení)
mù�e probìhnout v rámci odborné rozpra-
vy se znalostí fakt a postupù. Mù�eme tedy
ke sporu nìco øíci zvnìj�ku? Napø. z hle-
diska obecné vìdecké metodologie, která
je závazná pro v�echny obory?

Spor mìl pùvodnì podobu sporu mezi
vìdeckými kreacionisty a evolucionisty.
Striktní kreacionismus pøijal na sebe podo-
bu tzv. kreacionismu mladé Zemì. Oè jde?

Vìdeètí kreacionisté pøevzali úkol pomocí
pøírodní vìdy obhájit nauku o stvoøení tak,
jak ji vyèetli z Bible. Navazují na metodu
biblického výkladu, který se sám chápe jako
doslovný. Toto fundamentalistické ètení
Bible2  se samo pova�uje za doslovné. Po-
kládá biblické texty jako sdìlení holých fakt
a nepøihlí�í k literárním druhùm a formám
textu. Vèítá do slov a jejich spojení své sou-
dobé významy, nebere v úvahu kontext do-
bového obrazu svìta. Tento výklad ète
sdìlení prvních kapitol Genese3  jako ozná-
mení faktu, �e vesmír - a s ním Zemì, na ní
�ivot, v�echny rostlinné a �ivoèi�né druhy
vèetnì èlovìka - byly stvoøeny za �est dnù
v dne�ním smyslu (tedy dnù po 24 hodi-
nách) a �e se to celé odehrálo pøed pøibli�nì
6 tisíci lety. K tomu dospívají kombinací
údajù z rùzných biblických textù.

Tento striktní kreacionismus má za to,
�e lze vìdecky obhájit stáøí vesmíru a Zemì
ménì ne� 10 tisíc let. Horotvorné dìje
a organismy, jejich� stopy jsou ulo�eny
v geologických vrstvách, se obvykle kladou
do milionù let. Tito kreacionisté na místo
vìkovitých procesù jako èinitele mohut-
ných zmìn kladou potopu svìta poèítanou
ve dnech. Zpochybòují i staøí pozùstatkù
organismù zji�tìné radiokarbonovou meto-
dou tím, �e uva�ují o mo�ném kolísání
magnetického pole Zemì a tím i mno�ství
radioaktivního izotopu uhlíku 14C, podle
jeho� mno�ství na základì pøedpokladu

konstantního zastoupení v organismu a zná-
mého poloèasu rozpadu se stáøí pozùstatkù
poèítá. Tvrdí, �e za pøedpokladu tohoto ko-
lísaní (pøi periodickém �pøepólování� se-
verního a ji�ního magnetického pólu) by
nálezy ukazovaly mnohem vìt�í stáøí orga-
nismù, ne� je skuteèné. Tato koncepce je
nesnadno hajitelná. Je�tì døíve, ne� by se
zabývala hybnými silami, pracuje s fakty
neuspokojivým zpùsobem.

Umírnìnou podobou kreacionismu je
ménì známý kreacionismus staré Zemì,
který respektuje zji�tìní o dobì a poøadí
geologických a biologických procesù.
Ohlednì faktù je tedy shoda. Rùzný je
výklad. Nejvíce se standardnímu modelu
vìdy pøibli�uje hypotéza inteligentního
plánu.4  Shrnul bych její pojetí takto: spoleh-
livé nálezy i jejich øazení do geologických
vrstev, a tím do bìhu èasu, je potvrzeno.
Zpochybòují se jen zjevnì vyfabrikovaná
potvrzení evoluèní hypotézy. Podává se
alternativní výklad.

Rozdíl mezi klasickými evolucionisty
navazujícími na Charlese Darwina a stou-
penci inteligentního plánu je spí�e v teo-
retické konstrukci. Jedni, zjednodu�enì
øeèeno, tvrdí, �e evoluci vytváøí náhodné
mutace, pøièem� mutace prospì�né potvr-
zuje boj o �ivot, v nìm� pøe�ívají a své mu-
tované geny pøedávají schopnìj�í. Oznaèuje
se to za pøirozený výbìr. Druzí øíkají, �e na
vytvoøení slo�itých tkání a orgánù a jejich

�Já se domnívám, �e kreacionismus není jen jiným pohledem na svìt, ale �e je pohle-
dem mylným. Nìkdy je jen projevem nevzdìlanosti, vìt�inou v�ak projevem absence
racionálního my�lení. Proto se sdru�uje s vírou v jiné bludy a pseudovìdy, v UFO,
kontaktéry, astrologii, psychotroniku, se strachem z moderní vìdy a techniky, z ra-
diace, chemie, s vírou v úèinnost alternativních léèebných metod a odporem k vìdì.
Snad není chybou na nebezpeèí kreacionismu upozornit.�

Ze závìru studie Jiøího Heøta, Kreacionismus ve sborníku Èeského klubu skeptikù Sisyfos
�Vìda kontra iracionalita 4�, 2008, str. 56-73.
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komplexní koordinace v rámci organismu
by byla potøebná série rychle po sobì násle-
dujících vysoce nepravdìpodobných náhod.
Postupná emergence organismù stále stou-
pající slo�itosti má po stamiliony let smìr.
Vy�aduje aktivní informaci vná�ející uspo-
øádanost tam, kde by podle termodynamic-
kých zákonù mìla rùst neuspoøádanost.

Lze øíci, �e nad bází stejných fakt se
klenou dvì rozdílné teoretické stavby. Evo-
lucionisté reagují na stoupence inteligent-
ního plánu rùznì, nìkdy ostrými výpady
a odmítáním diskuse, ale nìkdy jen konsta-
tují, �e inteligentní plán není testovatelný.
Nutno si v�ak polo�it otázku, je-li testova-
telné vysvìtlení sérií náhod a pøirozeným
výbìrem. Je mo�né, �e obojí jsou prostì
konstrukce povznesené nad fakta. Jedna
jako projev filosofického spiritualismu
nebo nábo�enské víry, druhá jako vyznání
materialistické a ateistické víry.

Ve prospìch inteligentního plánu mlu-
ví to, �e vysvìtlení pomocí nepravdìpodob-
ných souhrnù náhod není vysvìtlením. Pøi-
pustíme, �e vìdecký výklad je výkladem
následkù pomocí pøíèiny a náhodou nazý-
váme následek, jeho� pøíèinu neznáme, ne-
jde o vysvìtlení, resp. o vysvìtlení vìdecké.
Z hlediska klasické metodologie je takové
vysvìtlení toto�né s prohlá�ením, �e výklad
prostì v danou chvíli není k dispozici.

Ve prospìch evoluèního øe�ení mluví
dávný a uznávaný vìdecký princip Ockha-
movy bøitvy,5  její� souèasná interpretace se
uvádí buï jako pokyn: Pokud pro nìja-
ký jev existuje vícero vysvìtlení,  je lépe

upøednostòovat to nejménì
komplikované, nebo jako
metodologická direktiva:
Pokud nìjaká èást teorie
není pro dosa�ení výsledkù
nezbytná, do teorie nepa-
tøí. Z tohoto prostého prin-
cipu se pozdìji vyvinul re-
dukcionismus, který se ne-
pøiznanì opírá o materia-
listickou filosofii a pøi-
pou�tí jen ta vysvìtlení,
která jsou s ní ve shodì.
Soukromì si nìkdo mù�e
vyznávat nìjaké nábo-
�enství nebo pokládat za
správnou nematerialistic-
kou filosofii, ale do vìdy
to zasahovat nesmí. Inteligentní èinitel stou-
pencù inteligentního plánu mo�ná není
v souladu s tìmito pokyny. Vná�í do vì-
deckého diskursu princip navíc. Vysvìtlení
náhodou se jeví jako ménì komplikované,
z hlediska redukcionismu staèí náhoda,
a informující, poøádající èinitel je nad-
byteèný.

Pokud v�ak inteligentní plán uvádí ve
svùj prospìch nutnost nepravdìpodobného
nakupení náhod vzhledem k vysoké kom-
plexitì a nedostateènì dlouhému èasu, je
formulován jako testovatelná hypotéza.
Sama fakta (nálezy) ji sotva potvrdí. Jen�e
souèasná vìdecká metodologie ji� u �ádné
hypotézy a v �ádném oboru nepoèítá s po-
tvrzením, èili verifikací. Po pøelomové práci
Sira Karla Raimunda Poppera Logika vì-

Doc. ThDr. Ivan O. �tampach (*1946) je vedoucím Ka-
tedry religionistiky a filosofie na Fakultì filozofické Uni-
verzity Pardubice.

deckého zkoumání 6  je legitimní metodou
testování falzifikace. Bylo smazáno nìco
z povinné ideologie v nepøiznaném pozadí
vìdy. Je mo�né formulovat jakékoli (samo-
zøejmì testovatelné) hypotézy a hypotéza
padá pouze, je-li vyvrácena.7

V oblasti biologických vìd bude ménì
ideologie, kdy� se koncepce striktního nebo
umírnìného kreacionismu, inteligentního
plánu, teistické evoluce8  a klasické neodar-
winistické evoluce nebudou formulovat
ideologicky, kdy� se nebudou spojovat
s politickými koncepcemi a kdy� mezi nimi
bude probíhat seriózní rozprava.

 n
Poznámky

1 Oznaèovaného obèas v èe�tinì také jako inteligentní de-
sign.

 2 Oznaèované té� jako literarismus; fundamentalistickým
se toto hnutí nazývá podle edièní øady bro�ur pod ná-
zvem The Fundamentals (tj. Fundamenty èi Základy),
v nich� se vysvìtlovalo pojetí vytvoøené shromá�dìními
evangelikálních køes�anù na pøelomu 19. a 20. stol.
a je� zdùrazòují neomylnost Bible, �doslovné� chápání
biblické zprávy o stvoøení.

3 Zejména Gen 1, 1 - 2, 3.
4 Z knih dostupných v èe�tinì je polemikou s fale�nými

argumenty pro evoluci a struèným výkladem inteligent-
ního plánu publikace WELLS, Jonathan, Ikony evolu-
ce, Praha: Návrat domù, 2005; systematický výklad in-
teligentního plánu od tého� autora Darwinismus a in-
teligentní plán, Praha: Ideál, 2007.

5 Podle anglického franti�kánského mnicha a pøedchùd-
ce moderní vìdy Williama Ockhama (psaného nìkdy
té� Occam), snad 1287-1347.

6 Praha: OIKOYMENH, 1997.
7 Jen na okraj se mù�eme zmínit o zcela nedirektivním

pojetí vìdecké metodologie, které formuloval Popperùv
�ák FEYERABEND, Paul K., Rozprava proti metodì,
Praha: Aurora, 2001.

8 Jejím slavným reprezentantem je jezuita Pierre Teilhard
de Chardin (1881-1955), spoluobjevitel pøedchùdce
èlovìka homo erectus pekiniensis; jeho koncept teistické
evoluce vyjádøený napø. v knihách (v èeských pøekla-
dech): Vesmír a lidstvo, Praha: Svoboda-Libertas, 1993;
Místo èlovìka v pøírodì, Praha: Svoboda-Libertas, 1993,
je podobný konceptu inteligentního plánu.

�Letos se pøipomínalo �edesáté výroèí osvobození nacistického koncentraèního tábo-
ra v polské Osvìtimi. Ze v�ech stran zaznívaly apely, �e nìco takového se u� nesmí
nikdy opakovat. (...) Pøíèiny jsou zcela prosté, ale jejich publikování je velmi ne-
oblíbené.

Není to �ádná náhoda, �e velké prolévání lidské krve ve 20. století èasovì harmonu-
je s roz�íøením evoluèní pohádky ve spoleènosti. Tvùrci gulagù, koncentrákù a ply-
nových komor mìli u� v té dobì virus Darwinovy fantazie pevnì inkubován ve svých
mozcích a nemoc ateismu nabírala rozmìrù epidemie. Uèení, ze kterého masové vyhla-
zování lidí ve 20. století bylo odvozeno, je dodnes pevnou souèástí �kolních osnov
a má silnou podporu médií. Darwinova pohádka, ten chaotický, sto padesát let se
mìnící slepenec protichùdných teorií, fantazií, kupy omylù, podvodù, �ivotních tragédií
a sektáøského ha�teøení, je dnes souèástí �ivotního pohledu mnoha lidí. Proè pohád-
ka? Proto�e pøece právì pohádky obsahují vedle zcela reálných postav z reálného
svìta také naprosto nereálné události a fantastické dìje. Jeskynì, potùèky, lesy, zvíøát-
ka a lidi - to v�e dùvìrnì známe ze svìta, kde u� tisíciletí bydlíme. A tak i pohádky.
Ale aby ryba vylezla na sou� a zaèala chodit nebo létat? Nebo se promìnila v prince
a zaèala mluvit? Nebo aby kámen o�il, proto�e se na nìj blýská? Tyto dìje znají právì
jen pohádky - no a pak je�tì ona evoluèní �vìda�! A pøitom základní pøedivo (krédo)
darwinismu je povinné pro ka�dého vìdce, který se chce vyhnout problémùm a nechce
být naøèen z fundamentalismu èi pavìdeckosti.�

Pavel Kábrt v rubrice �konfrontace� na téma �Stvoøení versus evoluce - nové zaèátky a nové konce?�,
Revue Prostor 65-66, 2006.

Tato dvoustrana obsahuje dva rámeèky s vyhranìnými
stanovisky, která pøedem vyluèují diskusi. Podobný cha-
rakter má i ilustrace z knihy Kena Hama �Genesis a úpa-
dek národù�, Creation Science Foundation Ltd., 1991.
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TYPY KØES�ANSKÉHOKREACIONISMU
Mezi pøírodovìdou a teologií

Pavel Ho�ek
Kreacionismus je obvykle pova�ován za zoufalý projev bigotní víry a intelektuální nepoctivos-
ti, pøípadnì je tolerován jako projev zaostalosti lidových mas (v USA). V tomto èlánku bych rád
nastínil pomìrnì �irokou �kálu rùzných typù køes�anského kreacionismu, jak se vyprofilovaly
pøedev�ím ve Spojených státech amerických, resp. v rámci anglosaského protestantismu. Pro
nìkteré druhy kreacionismu jistì platí vý�e uvedené klasifikace èi podezøení. Ale urèitì ne pro
v�echny. Odpùrci a pohrdaèi si málokdy dají práci, aby se podrobnì seznámili s fenoménem,
kterému se posmívají (a s jeho vnitøní èlenitostí). V následujícím textu mi pùjde pøedev�ím
o struèné pøedstavení pomìrnì velmi �iroké �kály èi spektra jednotlivých typù a modifikací
kreacionismu, a to zejména s ohledem na jejich vztah k univerzitní pøírodovìdì.

TYPY KØES�ANSKÉHOKREACIONISMU

t é m a

Kreacionismus mladé Zemì
Nejstar�í a asi nejznámìj�í typ kreacionis-
mu je tzv. �young earth creationism� (krea-
cionismus mladé Zemì),1 tedy pøesvìdèení,
�e Bùh Stvoøitel je pùvodcem �ivota (to
tvrdí v�ichni kreacionisté) a navíc, �e stvo-
øení se odehrálo pøed nìkolika tisíciletími.
Teologickým základem èi východiskem
tohoto pojetí je tzv. biblická chronologie,
zalo�ená na zpìtném výpoètu stáøí Zemì
(resp. vesmíru) z rodokmenù v knize Ge-
nesis.2 Tímto zpùsobem lze dojít k závìru,
�e svìt byl stvoøen (v �esti dnech) zhruba
4 tisíce let pøed na�ím letopoètem.3 (Na po-
dobném výpoètu je zalo�en tradièní ka-
lendáø rabínského judaismu: ortodoxní �idé
mají letos v kalendáøi 5768. rok od stvoøení
svìta).

Stoupenci kreacionismu mladé Zemì
obvykle trvají na tom, �e 6 dní, ve kterých
Bùh podle první kapitoly Genesis tvoøil
svìt, bylo 6 dvacetiètyøhodinových dní.
Zároveò jsou pøesvìdèeni, �e standardní
vìdecké postupy urèování stáøí Zemì jsou
nespolehlivé. Napøíklad datace zalo�ená na
principu poloèasu rozpadu nestabilních ra-
dionuklidù je podle nich naprosto spekula-
tivní: pøedpokládá (nedolo�itelnì) nepøí-
tomnost produktù rozpadové øady ve zkou-
mané horninì ji� v dobì, kdy ztuhla z lávy
do pevného skupenství, a dále rovnì� ne-
dolo�itelnì pøedpokládá relativní stálost
míry radiace na zemi: staèilo by, øíkají krea-
cionisté mladé Zemì, aby v dávné minu-
losti významnì vzrostla úroveò radiace
(napø. dopadem meteoritu), a datovací me-
toda by byla nepou�itelná, resp. dávala by
naprosto iluzorní výsledky. Podobným ar-
gumentem je upozornìní, �e kdyby v minu-

losti nebyla napø. rychlost svìtla (pøíp. gra-
vitaèní konstanta èi vzdálenosti vesmírných
tìles) konstantní, poskytovala by souèasná
fyzikální mìøení zcela iluzorní výsledky.
Tato mìøení a jejich extrapolace do dávné
minulosti jsou toti� zalo�ena na (nedoka-
zatelném) pøedpokladu stability fyzikálního
prostøedí a jeho parametrù po celou dobu
existence Zemì.

Dal�ím argumentem stoupencù krea-
cionismu mladé Zemì je pøedpoklad, �e
Bùh (tak, jako stvoøil Adama jako dospì-
lého mu�e, ne jako nemluvnì) mohl stvoøit
svìt ve stadiu zralosti a dokonalosti, tedy
tak, �e se jeví starý, ale ve skuteènosti starý
není (tak jako - obraznì øeèeno - Adam byl
rok po stvoøení starý jeden rok, ale byl to
dospìlý mu�, zdánlivì dejme tomu tøiceti-
letý). Tomuto pojetí se nìkdy øíká �made
old theory�, pøípadnì �apparent age theo-
ry�4  a nìkteøí jeho stoupenci dokonce spe-
kulují o tom, �e Bùh stvoøil svìt se zdáním
geologického stáøí, aby zamotal hlavu ateis-
tickým pøírodovìdcùm.

Stoupenci kreacionismu mladé Zemì
musí pochopitelnì vysvìtlit tzv. fosilní
záznam, tedy mno�ství zkamenìlin dávno
vyhynulých rostlin a �ivoèichù na povrchu
Zemì. Podle èeského kreacionisty Balcara
vznikly ve�keré zkamenìliny velmi nedáv-
no, a sice v období biblické potopy (o které
vypráví 7. - 9. kapitola knihy Genesis). Tato
potopa mìla podle nìj naprosto globální
rozmìry a její souèástí byla masivní vulka-
nická a tektonická èinnost, která dala vznik
pohoøím.5

Jistou modifikací teorie mladé Zemì je
takzvaná �teorie starého vesmíru a mladé
biosféry�. Toto pojetí se sna�í harmonizo-

vat výklad biblického vyprávìní o stvoøení
s tvrzením pøírodovìdcù ohlednì tzv. geo-
logického stáøí Zemì. Podle tohoto pojetí
se biblická chronologie týká jen historie
�ivota na zemi. Tedy �ivot byl stvoøen (øá-
dovì) pøed nìkolika tisíciletími, anorga-
nická pøíroda (vesmír) mù�e být opravdu
starý miliardy let (Bible by pak byla zcela
kompatibilní napø. s teorií �velkého tøes-
ku�). �est dnù stvoøení se netýká stvoøení
�nebe a zemì�, tj. vesmíru (první ver�), ale
a� následujících fází stvoøitelského proce-
su. Tato teorie nìkdy pøedpokládá kosmic-
kou katastrofu v období mezi prvním a dru-
hým ver�em Genesis: První ver� øíká: Na
poèátku Bùh stvoøil nebe a zemi. Druhý
ver� konstatuje: Zemì v�ak byla neslièná
a pustá a nad propastnou tùní byla tma. Po-
dle staré rabínské tradice (a snad podle nì-
kterých nará�ek v prorockých knihách Sta-
rého zákona) mìlo dojít po stvoøení ves-
míru a jeho (mo�ná miliony èi miliardy let
trvajícím) historickém vývoji k hrozné kata-
strofì (mo�ná v dùsledku pádu Satana),
jejím� výsledkem byl stav popisovaný ve
druhém ver�i: �zemì byla neslièná a pus-
tá�.6 Této verzi pojetí starého vesmíru
a mladé biosféry se øíká �gap theory� (teo-
rie mezery).

Podobnou adaptací kreacionismu je
pojetí, které vztahuje biblickou chronologii
(zalo�enou na rodokmenech) pouze na lid-
skou historii, pøesnìji, na období od vyhná-
ní Adama (resp. adamitského lidského po-
kolení) z ráje. Jak starý byl v té dobì ves-
mír a �ivot na zemi, nelze podle tohoto po-
jetí z biblického textu zjistit.
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Progresivní kreacionismus
Nejproblematiètìj�ím bodem v�ech verzí
teorie starého vesmíru a mladé biosféry je
skuteènost, �e na mnoha místech zemského
povrchu se vyskytují usazené horniny plné
zkamenìlých �ivoèichù, které jsou pøikry-
ty ztuhlou lávou (výlevnými horninami)
vysokého geologického stáøí. Trilobiti pod
takovým pøíkrovem musí být logicky star-
�í, ne� samotný pøíkrov. Tento a jiné pádné
argumenty vedly vìt�inu kreacionistù k o-
pu�tìní v�ech verzí kreacionismu mladé
Zemì. Následující tøi zpùsoby interpretace
první kapitoly Genesis (tj. biblické zprávy
o stvoøení v 6 dnech) pøedstavují jakési pøe-
chodové stadium: pokou�ejí se harmonizo-
vat teologické porozumìní Bibli (dosud
urèované více ménì doslovným chápáním
výpovìdí první kapitoly knihy Genesis)
s údaji pøírodních vìd (zejména ohlednì vy-
sokého stáøí Zemì a �ivota). Tato pojetí bý-
vají obvykle øazena do kategorie tzv. pro-
gresivního kreacionismu,7 jeho� typickým
rysem je víra v Bo�í stvoøení svìta a �ivota
na jedné stranì a akceptování (s kritickými
výhradami) pøírodovìdeckého scénáøe dìjin
Zemì a �ivota, tedy zejména geologického
stáøí Zemì a fosilního záznamu, na stranì
druhé.

První z tìchto teorií bývá nazývána
�age-day theory�, teorie dnù - vìkù.8 Podle
této teorie je hebrejské slovo jom, u�ité v
první kapitole Genesis a obvykle pøe-
kládané jako den, tøeba pøelo�it slovem vìk
(slovo jom má na jiných místech Starého
zákona skuteènì nìkdy význam blí�e ne-
urèeného dlouhého èasového období).
Vzhledem k tomu, �e biblický záznam �es-
ti dnù stvoøení postupuje podle scénáøe
pøipomínajícího ve velmi hrubých rysech
evoluèní teorii (nejprve praoceán, potom
rostliny, pak vodní a vzdu�ní �ivoèichové,
nakonec plazi a savci a úplnì nakonec
èlovìk), dá se pøi tro�e dobré vùle vykládat
jako velmi zhu�tìná rekapitulace miliony
let trvajícího procesu stvoøení. Nejproble-
matiètìj�í na této teorii je skuteènost, �e
o Slunci se hovoøí a� ètvrtý den. Jednou
z mo�ných odpovìdí je výklad, �e a� ve
�ètvrtém geologickém vìku� dostateènì
zøídl a zeslábl obal výparù kolem zemì-
koule, tak�e se �vyèistila obloha� a slunce
se stalo rozhodujícím faktorem biosféry
(popis jednotlivých fází stvoøení je tedy za-
znamenán z perspektivy pozorovatele na
zemském povrchu).

Dal�í verze progresivního kreacionis-
mu, zvaná �days of divine fiat theory�9
chápe vyprávìní o stvoøení v první kapi-

tole Genesis následovnì: Bùh
Stvoøitel v první den øekl: budi�
svìtlo, druhý den øekl: buï
klenba uprostøed vod, tøetí den
øekl: zazelenej se zemì atd.,
�estý den øekl: uèiòme èlovì-
ka. Jednotlivé roviny èi sféry
stvoøení poté vznikaly na zá-
kladì stvoøitelského impulsu
po blí�e neurèenou dobu. Od-
stavec vìnovaný ka�dé ze �esti
fází stvoøení pouze konstatuje
zavr�ený proces (a bylo svìtlo,
etc.). Ov�em �estidenní sek-
vence se týká Bo�ích stvoøitel-
ských výrokù èi pokynù (tj.
Bo�ích �budi��, latinsky fiat),
nikoli délky samotného proce-
su, který mohl trvat (proè ne?)
miliardy let.

Tøetí verze progresivního
kreacionismu, zvaná �six reve-
latory days theory� chápe �es-
tidenní sekvenci v první kapi-
tole Genesis jako �est dnù pro-
rockého vytr�ení, po které bylo
autoru knihy Genesis postupnì zjevováno
Bo�í stvoøení10  (podle rabínské tradice byl
autorem knihy Genesis Moj�í�, který po
ètyøicet dní pøijímal Bo�í zjevení na hoøe
Sinaj).
Inteligentní plán
Nìkteøí kreacionisté ov�em neshledávají
�ádný z vý�e uvedených tøí výkladù první
kapitoly Genesis uspokojivým a ani se ne-
pokou�ejí za ka�dou cenu vyprávìní o stvo-
øení v Bibli harmonizovat s pøírodovìdec-
kým scénáøem vzniku vesmíru a �ivota. Do-
mnívají se, �e hlavní teologický zámìr první
kapitoly Genesis je vyznání víry v Boha,
Stvoøitele vesmíru a Pána dìjin, a literátrní
�ánr první kapitoly Genesis chápou jako
�ánr lidového vyprávìní (tak jej chápali u�
církevní otcové v raném støedovìku), nebo
jako oslavnou poetickou skladbu èi jako li-
turgický scénáø (bez pøímého nároku na pøí-
rodovìdeckou fakticitu).11 Mnohem dùle-
�itìj�í ne� adekvátní výklad jednotlivých
ver�ù a symbolù knihy Genesis je pro tyto
kreacionisty celková výpovìï biblické tra-
dice: vesmír a �ivot (a èlovìk) nevznikly
náhodou jako výslednice slepých sil a fyzi-
kálních èi chemických mechanismù, ale
jsou výsledkem, resp. projevem inteligent-
ního plánu (intelligent design). Domnívají
se, �e je tøeba v zásadì souhlasit s geolo-
gickým stáøím Zemì a se svìdectvím fosil-
ního záznamu o postupnì narùstající kom-

plexitì �ivých organismù. Nicménì za prav-
dìpodobnìj�í vysvìtlení tohoto procesu
(ne� je slepá hra náhody) pova�ují teleo-
logický princip, od poèátku smìøující k cíli
resp. ke stále vy��ím a dokonalej�ím stup-
òùm organizace �ivé hmoty. Bùh v pojetí
progresivního kreacionismu tvoøil podle
v�eho dlouho (ne 6 dní, spí�e miliardy let)
a se stále vy��í a vy��í mírou komplexity
(od anorganické materie pøes mikroorga-
nismy k vodním �ivoèichùm, oboj�ivel-
níkùm, plazùm a savcùm a� k èlovìku).
V procesu tvoøení a postupného zdokona�
lování �ivota na zemi pochopitelnì u�íval
��lechtitelských� postupù cíleného køí�ení
atd. (Dovedeno do dùsledkù: progresivní
kreacionismus je vlastnì kompatibilní s po-
jetím teistické, tj. Bohem øízené evoluce.12
Øeèeno velmi lidovì: namísto zázraèných
intervencí a tvoøení jednotlivých organis-
mù ex nihilo si lze pøedstavit Inteligentního
designéra, který jednotlivé formy �ivota
v prùbìhu milionù let �vy�lechtil�.)
Kritika evoluèního modelu
Namísto neplodného fantazírování o Bo-
�ích stvoøitelských metodách se ov�em
kreacionisté v posledních desetiletích za-
mìøují spí�e na problematické a sporné
momenty klasické evoluèní teorie.13 Upo-
zoròují zejména na vysokou nepravdìpo-
dobnost optimální konstelace fyzikálních
konstant (gravitaèní konstanta, vzdálenost

Ilustrace z èasopisu �Religion in the News�, jaro
2004.
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Zemì od Slunce, Mìsíce od Zemì atd.)
umo�òující vznik �ivota na zemi, na je�tì
vìt�í nepravdìpodobnost syntézy jedno-
duchých molekul (voda, oxid uhlièitý, amo-
niak, metan) v komplexní slouèeniny (ami-
nokyseliny) a jejich dal�í stále ménì pravdì-
podobné øetìzení do energeticky nestabil-
ních a díky slo�ité struktuøe nesmírnì �zra-
nitelných� primitivních bílkovin (bez nich�
je vznik �ivota nemyslitelný).14 Vývoj �i-
vota ke stále vy��ím formám struktury
a organizace je, jak upozoròují kreacionisté,
v pøíkrém rozporu s 2. vìtou termodyna-
mickou - zákonem o rostoucí entropii.15
Vznik prvních bunìk z opouzdøených ka-
pièek koacervátu v praoceánu zní kreacio-
nistùm jako nepøesvìdèivá pohádka16 právì
tak jako pøedstava samovolného a náhod-
ného vývoje specializovaných bunìèných
struktur. Podobnì nepravdìpodobný se jeví
kreacionistùm náhodný vývoj vysoce spe-
cializovaných orgánù,17  jako je funkèní oko
nebo ptaèí èi hmyzí køídlo, zejména pokud
k nìmu mìlo dojít akumulací nesèíslných
nepatrných zmìn v prùbìhu milionù let
(oko i køídlo toti� slou�í - jako evoluèní zvý-

hodnìní v boji o pøe�ití - a� tehdy, kdy� je
hotové a funkèní, do té doby je naprosto
k nièemu a �nemá dùvod vyvíjet se k vlast-
ní funkènosti�). Vysvìtlení tìchto vysoce
specializovaných orgánù teorií exploze
�evoluèních novinek� napø. v dùsledku zvý-
�ené radioaktivity se nepodaøilo podle krea-
cionistù prokázat: drtivá vìt�ina indukova-
ných mutací (prostøednictvím mutagenních
faktorù) má naprosto zhoubné následky
a pøedstavuje vesmìs vá�nou indispozici
(nikoli výhodu) pro mutovaného jedince.18
Ani køí�ení napøíè �ivoèi�nými druhy nepøi-
neslo, jak upozoròují kreacionisté, �ádné
vysvìtlení: druhy jsou v podstatì geneticky
izolované, pøíslu�níci odli�ných biologic-
kých druhù spolu nemohou plodit potom-
stvo, touto cestou tedy evoluèní novinky ne-
vznikají.19 Fosilní záznam navíc podle krea-
cionistù vykazuje vysokou míru diskonti-
nuity a chybìjících mezièlánkù.20

Odpovìï evolucionistù
Podobné argumenty zalo�ené na vysoké
komplexitì a funkènosti jednotlivých forem
�ivota, zejména bereme-li na zøetel jejich

je�tì slo�itìj�í genetický, biochemický
a mikrobiologický základ, jsou zøejmì
opravdu vá�nou výzvou klasickému darwi-
nismu i jeho novìj�ím adaptacím. Stoupenci
inteligentního plánu (intelligent design)
�ivé hmoty mají na své stranì nìkteré vìc-
né a záva�né argumenty. O to paradoxnìj�í
je skuteènost, �e bývají házeni do jednoho
pytle s nábo�enskými fundamentalisty
a stoupenci kreacionismu mladé Zemì.
Mnozí evolucionisté pova�ují kterýkoli
a ka�dý typ kreacionismu (dokonce i pojetí
tzv. teistické evoluce, které chápe evoluèní
proces jako Bo�í stvoøitelskou metodu) za
projev �americké stupidity� èi za fale�nou
hru �misionáøù pøevleèených za vìdce�. Je
v tom kus ironie, proto�e podobné odmítání
vìcné diskuse a podobná apriorní diskvalifi-
kace oponenta (které jsou nane�tìstí pøí-
znaèné pro odpovìï mnohých pøírodovìd-
cù na argumenty kreacionismu) jsou nejen
typickým znakem nábo�enského funda-
mentalismu, ale podle v�eho také zamas-
kovaným projevem strachu o vlastní privi-
legované postavení a monopol na pravdu.21

Narozdíl od svatých písem monoteistic-
kých nábo�enství Blízkého a Støedního vý-
chodu - judaismu, køes�anství a islámu -
obsahují Védy, posvátná písma Indù, struk-
turovanou a vysoce sofistikovanou kosmo-
logii. Pøíklad: �V souèasnosti �ijeme v pá-
tém tisíciletí vìku zvaného kalijuga, který
potrvá dal�ích 428 000 let. Pøed kalijugou
byl vìk zvaný trétajuga, který trval
800 000 let, a je�tì pøedtím dváparajuga,
trvající 1 200 000 let.  Vaivasvatá Manu,
který �ije 304 000 000 let a kterému je
v souèasnosti pøibli�nì 140 000 000 let,
tedy pøednesl uèení Bhagavad Gíty své-
mu synovi, vládci planety Zemì Ik�váku-
ovi, pøed 2 005 000 lety. Uèení Bhagavad
Gíty je v dìjinách lidstva tradováno více
ne� dva miliony let��1

Pomìrnì mlad�í uèení Starého Záko-
na, konkrétnì Genesis, kde �Bùh stvoøil
svìt za �est dní a sedmý den odpoèinul�,
je védské filosofii a kosmologii naprosto
cizí. Ale theistický svìtonázor (Weltan-
schauung), �e kosmické stvoøení musí mít
stvoøitele (Velkého hodináøe, jak ho nazval
Newton, nebo Nejvy��í inteligenci, jak
postulují zastánci soudobé teorie inteli-
gentního plánu), pøedstavuje ve védské
filosofii stejnì jako v monotheismu, vìèné

i teleologicky. V�dy v�ak
shora dolù. Od uèitele k �á-
kovi. Od Kri�ny k Ard�u-
novi. Od nejdokonalej�ího
(Kri�na, paramátma) k ne-
dokonalému (kterého pøed-
stavuje Ard�una jako d�í-
vátma, podmínìná du�e
podmanìná zákony pøírody
neboli guna-prakriti). Mo-
derní empirická klasifikace
stvoøení smìøuje zezdola
nahoru - od nedokonalého
mikroorganismu k nejdo-
konalej�ímu makroorga-
nismu. Z chaosu prvotního
tøesku, pøes planetární øád
a� ke stvoøení �ivota z ozá-
øené a ionizované pra-po-
lévky. V I�a Upani�ádu sto-

jí, �e z dokonalého celku (púrnam) emanu-
jí nekoneèná mno�ství dal�ích dokonalých
celkù (adah púrnam). Moderní klasifikace
naopak øadí na zaèátek stvoøení nedokon-
alé celky, které postupem evoluce pøe�ijí
èi zaniknou. Darwin zalo�il svou teorii
o evoluci �ivých organismù na filoso-
fickém pøesvìdèení, �e druhy se v boji
o pøe�ití stále zdokonalují. Védská filo-
sofie toto pøesvìdèení nesdílí. Védy uèí,
�e dokonalý stvoøitel tvoøí nejen dokonale,

Indická filosofie, Bhagavad Gíta a kreacionismus
podle oddaného Kri�ny

paradigma. Védská filosofie
se zde, jako víra monoteistù,
zásadnì rozchází s ateismem
a novodobou karteziánskou
skepsí. Logika vìty �kde je
stvoøení, je také stvoøitel, kde
je øízení, tam je i øiditel, kde
øád, tam inteligence�, je pro
Indy dokonale srozumitelná.
Pro vìøící Indy by byla pøed-
stava, �e vesmír nemá øidi-
tele, stejnì stra�ná, jako pro
ateistického na�ince pøed-
stava, �e letí letadlem bez
pilota.

Soubor uèení Véd v In-
dii po celá tisíciletí pøedsta-
vuje toté�, co pro nás empi-
rická vìda a technologie posledních sto let.
Nositelé védského poznání a vìdy jsou r�io-
vé, panditové, bráhmani èi jógíni. Vìda
a vìdìní se v Indii v dávné minulosti trado-
valy skrze uèitelské øetìzce (parampará).
Védy se v písemné podobì zaèaly objevo-
vat u� ve 4. tisíciletí pøed Kristem. Pro na-
�ince je asi nejznámìj�ím védským  dílem
vý�e zmínìná Bhagavad Gíta. Nauka Bha-
gavad Gíty metodologicky klasifikuje. Kla-
sifikace stvoøení v ní probíhá ontologicky

Obálka rozsáhlého díla
(952 stran vìt�ího for-
mátu), jím� se hnutí Ha-
re Kri�na (ISKCON) vy-
rovnává s evolucionis-
mem. Vydal Bhaktive-
danta Institute roku
2001.
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Doc. Pavel Ho�ek, Th.D., (*1973) je vedoucím katedry
religionistiky na Evangelické teologické fakultì UK,
pøedná�í také na Evangelikálním teologickém semináøi.

Spor kreacionismu a evolucionismu
ostatnì není zále�itostí kabinetní diskuse
akademikù, ve Spojených státech má dùle-
�ité kulturní a politické rozmìry, leckdy se
stává souèástí kulturní války mezi konzer-
vativci a liberály. Kdysi (v roce 1925) roz-
víøil veøejnou debatu v USA slavný Sco-
pesùv proces:22 �lo v nìm o to, zda uèitel
Scopes smí na amerických �kolách vyuèo-
vat evoluèní teorii jako vysvìtlení vzniku
vesmíru a �ivota (tehdy to bylo zakázáno).
Ke specifikùm severoamerické kultury patøí
skuteènost, �e tento spor vlastnì dodnes
neutichl, naopak, v posledních letech se roz-
hoøel s novou intenzitou. Výuka evoluèní
biologie se mezitím pochopitelnì stala sa-
mozøejmostí. Ale stále se vedou spory
(i soudní) o to, zda smí èi má být na �kolách
v USA v rámci osnov biologie øeè také
o alternativním, kreacionistickém vysvìt-
lení vzniku vesmíru a �ivota.        n
Poznámky

1 Z publikací v èeském jazyce je asi nejreprezentativnìj�ím
pøedstavením tohoto typu kreacionismu trilogie Tajem-
ství stvoøení, Nový �ivot, Praha, 1990, Tajemství poto-
py, Nový �ivot, Praha, 1991, a Tajemství �ivota, Advent-
Orion, Praha, 1997 od adventistického teologa a pøíro-

ale i dokonale nedokonale. Védy �ádné
zdokonalování ji� dokonalých druhù
neznají. Vymøení jistých prehistorických
(viz dvaparajuga) druhù na zemi teore-
ticky nevyluèuje existenci je�tì fan-
tastiètìj�ích tvorù v jiných planetár-
ních soustavách (jako planety Nága-
loka a Pátalaloka). Evoluce ve Vé-
dách nepøedstavuje toté�, co darwi-
nistická evoluce druhù. Ve Védách
se pí�e o evoluci du�e - átma se stì-
huje z jedné tìlesné schránky do dru-
hé (trans-migruje) podle své karmy.
Taxonomie a biochemické vlastnos-
ti (transmutace tkání) v�ech druhù
tìlesných schránek, v�udypøítom-
ných po celém vesmíru v 8 400 000
druzích, se v zásadì nemìní. Neko-
neèný poèet vesmírù pojme nekoneè-
né mno�ství �ivých bytostí. Ka�dá
tìlesná schránka se zjeví, bují, ros-
te, plodí, chøadne, odumírá a mizí ne-
návratnì do lùna pøírody (guna - pra-
krti). Av�ak du�e, nesmrtelný d�ívát-
ma, trans-migruje do dal�í, pro nìj
stvoøené tìlesné schránky.

Boj o pøe�ití - centrální premisa
Darwinovy teorie evoluce - ve Vé-
dách nehraje klíèovou roli. Kdo pøe-
�ije v tomto svìtì smrti (mritjulóka)?
Cílem uèení Véd není pøe�ití èlovì-

dovìdce B. Balcara. V jeho pojetí, jako� i v pojetí nì-
kterých dal�ích stoupencù kreacionismu mladé Zemì,
hraje svoji roli my�lenka sedmi tisíciletí dìjin lidstva,
které jsou paralelou sedmi dnù v první kapitole knihy
Genesis (�est dnù stvoøení plus sedmý den odpoèinutí
odpovídá �esti tisíciletím dìjin lidstva - na jejich� konci
nyní stojíme - a nadcházejícímu sedmému tisíciletí
(miléniu), tj. tisíciletému království, o kterém hovoøí bib-
lická kniha Zjevení). Blí�e ke kreacionismu mladé Zemì
viz J. Moreland a J. Reynolds, Tøikrát evoluce versus
stvoøení, Návrat domù, Praha, 2004, str. 39nn.

2 Viz k tomu H. Ross, Creation and Time, Navpress, Colo-
rado Springs, 1994, str. 10nn.

3 Biskup Ussher (1581-1656) na základì biblických rodo-
kmenù vypoèítal, �e ke stvoøení do�lo v roce 4004 pøed
Kristem, viz k tomu P. Little, Know why You believe,
Victor Books, Wheaton, 1987, str. 94n.

4 Viz k tomu J. McDowell, Answers to Tough Questions,
Tyndale House Publishers, Wheaton, 1980, str. 200.

5 K tomuto pojetí (tzv. �flood geology�) viz A. Hayward,
Creation and Evolution, SPCK, London, 1985, str.
114nn.

6 Viz k tomuto pojetí J. Moreland, Scaling the Secular
City, Baker Book House, Grand Rapids, 1987, str. 215.

7 Viz podrobnìji k tomuto pojetí Moreland a Reynolds,
Tøikrát evoluce versus stvoøení, str. 112nn.

8 Detailní vypracování a obhajobu této teorie viz in Ross,
Creation and Time, str. 45nn, viz té� McDowell, An-
swers to Tough Questions, str. 199nn.

9 Viz detailní vypracování a obhajobu této teorie in Hay-
ward, Creation and Evolution, str. 167nn.

10 Viz k tomuto pojetí Moreland, Scaling the Secular City,
str. 214n. Viz také Hayward, Creation... str. 167.

11 Viz k tomu D. Kidner, Genesis, IVP, Leicester, 1967,
str. 54nn. Viz také napø. F. Hochmann, Na Poèátku. Bib-
lická odpovìï na otázku po zaèátku, Èeská katolická
charita, Praha, 1989, str. 65nn.

Kr�na jako stvoøitel i nièitel svìtù.
Úvodní ilustrace kapitoly �Èas a prostor� knihy Ste-
vena J. Rosena �Skrytá sláva Indie�, kterou vydala
Mezinárodní spoleènost pro vìdomí Kr�ny
(ISKCON, hnutí Hare Kri�na) roku 2006.

také chybí. Èas ve Védántì, v Bhagavad
Gítì, v Puránách a Upani�ádách jakoby
zùstal stát. Védy jsou proto nadèasovou
literaturou v pravém slova smyslu. Cílem

jejich uèení je návrat jedince do exis-
tence mimo èas a hmotný prostor.
Synchronní události, které probíhají
zpùsobem naprosto identickým v od-
li�ných dobách, zde nejsou �ádnou
výjimkou. Závìrem lze dodat, �e ve
Védách nalézáme výhradnì cyklic-
kou (sansára) kosmologii: nekoneè-
nì opakovaná stvoøení (sri�ti), udr-
�ování (sthiti) a zánik (pralaya) ves-
mírù, jejich� prvotní pøíèinou je pará
brahman, Mahá Vi�nu, Nejvy��í
Osobnost Bo�ství.

n

Poznámka
1 Z komentáøe k 2. ver�i 4. kapitoly díla A. È.

Bhaktivedanta Swami Prabhupáda, Bhagavad
Gíta taková jaká je,  BBT,  Praha 1998.

ka jako jedince nebo jako druhu. Cílem je
ukonèení podmínìnosti èlovìka. Chrono-
logie, dùle�itá slo�ka sémantiky a histo-
riografie, v tomto ohledu ve Védách èasto

D�aja Gurudév dás (Bc. Jaromír Nìmec,
*1953) vystudoval filologii, historii umìní a pe-
dagogiku v �enevì, roku 1976 byl zasvìcen svá-
mím Prabhupádem a povìøen pøekládáním �rí-
mad Bhagavátamu z angliètiny do èe�tiny, v le-
tech 1984-1989 byl lektorem oboru srovnávacího
nábo�enství na katolické teologické fakultì uni-
verzity v Salzburgu, od roku 1991 pøedná�í
v Centru pro védská studia v Praze a na ekologic-
ké farmì Kri�nùv dvùr.

12 Podrobnì k tomuto pojetí viz Moreland a Reynolds,
Tøikrát evoluce versus stvoøení, str. 171nn.

13 Viz napøíklad nedávno v èe�tinì publikované studie
P. Johnson, Spor o Darwina, Návrat domù, Praha, 1996,
M. Behe, Darwinova èerná skøíòka, Návrat domù, Pra-
ha, 2001, Ch. Thaxton, W. Bradley a R. Olsen, Tajem-
ství vzniku �ivota, Návrat domù, Praha, 2003, nebo
J. Wells, Ikony evoluce, Návrat domù, Praha, 2005.

14 Viz k tomu napø. M. Denton, Evolution: A Theory in
Crisis, Adler and Adler, Bethesda, 1986, str. 233nn. Viz
také Behe, Darwinova èerná skøíòka, str. 200nn.

15 Viz k tomu D. Story, Defending Your Faith, Nelson,
Nashville, 1992, str. 144.

16 Thaxton, Bradley a Olsen, Tajemství vzniku �ivota, str.
45nn.

17 Viz k tomu napø. Johnson, Spor o Darwina, str. 32nn.
18 Viz k tomu F. Press, Vìda a víra, Mariánské nakladatel-

ství, Brno, 1990, str. 84nn. Ke známým pokusùm s in-
dukovanými mutacemi mu�ky octomilky viz Wells,
Ikony evoluce, str. 147nn.

19 Viz k tomu Press, Vìda a víra, str. 87nn.
20 Viz k tomu Denton, Evolution: A Theory in Crisis, str.

167nn. Viz také Johnson, Spor o Darwina, str. 44nn. Ke
známému pøípadu Archaeopterixe jako�to domnìlého
mezièlánku mezi plazi a ptáky viz Wells, Ikony evoluce,
str. 96.

21 Viz k tomu velmi pouèné shrnutí diskuse nad knihou
biochemika M. Beheho Darwinova èerná skøíòka od
èeského pøírodovìdce Emila Paleèka, doslov knihy Dar-
winova èerná skøíòka, str. 305nn.

22 Viz k tomu Ch. Hummel, Galileo Connection, IVP,
Downers Grove, 1986, str. 237n.
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DARWINV TURECKU

Kolískou �islámskej� adaptácie kreacio-
nizmu je Turecko a úvodný citát dobre
sumarizuje jeho ideológiu a �misijnú tak-
tiku�. Je to mo�no paradoxné, �e práve
v tejto muslimskej krajine, ktorá sa najvý-
raznej�ie a deklaratívne hlási k uplatneniu
sekularizácie a laicizmu, sa ujala uèenie
�vedeckého� kreacionizmu, je to v�ak para-
doxom len na prvý poh¾ad. Kreacionizmus
je toti� práve hnutím vyvolaným hlavne
sekularizáciou, naviac keï tento proces
prebehol tak náhle, násilne a riadene �zho-
ra�, ako tomu bolo v Turecku. �Islámska
reakcia� na turecký laicizmus sa v plnej sile
prejavila na konci 70. a na zaèiatku 80. ro-
kov.

Turecký kreacionizmus bol silne spätý
s islámskou politickou scénou v krajine
a dosiahol svojho ve¾kého ví�azstva roku
1990 zalo�ením Nadácie vedeckého vý-
skumu (Bilim Araºtirma Vakfi - BAV) so
sídlom v Istanbule. Zalo�ila ju skupina mla-
dých islámskych intelektuálom pod vede-
ním doteraj�ieho èestného predsedu BAV,
Adnana Oktara (*1956). Oktar, oznaèova-
ný na webových stránkach BAV1  za �ná-
bo�ensko-demokratického�, èi na jeho
vlastných stránkach2  za �prominentného

Islámsky kreacionizmus v Turecku je reakciou na sekularizmus

Attila Kovács
Vedený Koránom a Sunnou [islámska tradícia] Harun Yahya kla-
die za svoj hlavný cie¾, aby vyvrátil posledné argumenty bezve-
reckej filozofie, aby mal �posledné slovo� a umlèal tým výhrady
vyslovené proti nábo�enstvu. (...) Pre [jeho] knihy je príznaèná
efektivita, rozhodné výsledky a znepochybnite¾nos�. Je neprav-
depodobné, aby niekto po preèítaní jednej z nich a potom, èo
sa o nej vá�ne porozmý�¾al, mohol e�te vá�ne veri� v akomko¾-
vek materialistickom, ateistickom a bezvereckom filozofickom
systéme. Alebo keï predsa, tak je to predstavite¾né len na cito-
vom základe, veï tieto knihy materialistické hypotézy spochyb-
nia priam v základoch. (...) Je nepochybené, �e v�etko to po-
chádza z múdrosti a svetla Koránu. V Harunovi Yahya nie je
osobná pýcha, chcel by len slú�i� a pomôc� v tom, aby ¾udia
na�li cestu vedúcu k Alláhovi. (...) ako sa to u� dokázalo, bolo
by len mrhanie èasom popularizova� knihy, ktoré vyvolajú
v mysli ¾udí zmätok a ideologický chaos, no nerozptýlia pochyb-
nosti srdca. (...) S Alláhovým dovolením tieto knihy [t.j. knihy
Haruna Yahya] sa mô�u sta� prostriedkom, pomocou ktorého
aj ¾udia dvadsiateho prvého storoèia mô�u nájs� mier, bla�e-
nos�, pravdu a pote�enie, ktoré s¾ubuje Korán.

DARWINV TURECKU
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tureckého� intelektuála, vy�tudoval filozó-
fiu na Univerzite Minara Sinana v Istan-
bule, kde v r. 1979 �zaèal aj svoj intelektuál-
ny boj�. Pod¾a názoru niektorých seku-
lárnych tureckých denníkov aj tureckých
evolucionistov BAV a Oktar sú v úzkom
spojení s Necmettinom Erbakanom a/ale-
bo s predstavite¾om tureckého politického
islámu Fethullahom Gülenom, ktorý je tie�
naklonený my�lienke kreacionizmu. Aj
oèividne hojné, no svojim pôvodom nejas-
né finanèné prostriedky BAV prichádzajú
zrejme z týchto zdrojov.

Adnan Oktar je známy pod literárnym
pseudonymom Harun Yahya. Meno by ma-
lo pripomína� islámskych prorokov Hárú-
na (Áron v biblickej tradícii) a Jahjáho (Ján
Krstite¾), ktorý sa pod¾a Oktara výrazne
presadili v boji proti neviere. Je v�ak prob-
lematické, kto sa vlastne skrýva pod týmto
menom, a to u� len pod prvým dojmom
ohromujúceho mno�stva produkcie a akti-
vít autora (pozri ni��ie). Zrejme je ním ko-
misia vytvorená BAV, no turecké média
Haruna Yahya u� identifikovali aj samot-
ným Erbakanom, alebo produkciu vychád-
zajúcu pod týmto menom pova�ovali za
produkt spolupráce Oktara a Erbakana.

BAV a v�etky iné kreacionistické zdroje
jednoznaène stoto�òujú Haruna Yahya so
znaène mystifikovanou osobou Adnana
Oktara.

Ako sa pí�e na jeho stránke, Harun
Yahya je autorom asi 1 500 �hodnotných
diel�, z toho pribli�ne 250 kníh, z ktorých
je na jeho webových tránkach vo¾ne prí-
stupných v plnotextovej forme asi 150. Tie-
to celkom obsiahle knihy (200-300 strán)
sú k dispozícii ved¾a tureckého originálu
aj v iných - aj keï èasto znaène nedokona-
lých, plných preklepov a skomolenia - jazy-
kových mutáciách, celkovo asi v 25 jazy-
koch.3  Ved¾a kníh tu nájdeme aj mnohé
vo¾ne prístupné pamflety, èlánky, �doku-
menty�, dve magazíny, materiály z konfe-
rencií a mnohé audiovizuálne média ako
zvukové knihy, videofilmy, CD-ROMy,
DVD, plagáty a chránièe obrazovky, odka-
zy na iné jeho webové stránky (asi 30),
a pod.

V�etky materiály sú �pútavé� v s mno-
hými obrázkami a v �ivých farbách. Tla-
èené materiály (knihy, magazíny a pod.) sú
vyvedené na kvalitnom kriedovom papieri
a ich estetická podoba je vo¾nou kombi-
náciou orientálneho a� orientalizujúceho
vkusu vychádzajúceho z tureckej a západ-
nej romantizujúcej tradície a z vizuálnej
podoby ve¾kých �evolucionistických� zá-
padných èasopisov typu National Geogra-
phic. Pokia¾ ide o jazyk a �týl pou�ívaný
v týchto materiáloch, ten je jednoduchý,
glosujúci, didaktický a najmä pre islámske
publikum v�eobecne zrozumite¾ný. Pou�í-
va sa v òom nieko¾ko pre turecký kontext
be�ne známych arabsko-islámskych termí-
nov a odkazov na Korán a diela iných mus-
limských autorov - to v�etko premie�ané
s citáciami a parafrázami akoby v �týle
�tandardných vedeckých publikácií, no
tieto odkazy sú èasto neúplné a zavádza-
júce. Pokia¾ ide o tematické rozdelenie jeho
produkcie, Harun Yahya sám radí svoju
produkciu do následných kategórií: 1) die-
la o histórii, politike a ideológii, 2) o vy-
vrátení darvinizmu, 3) o vedeckých prob-
lémoch, 4) o �ivotoch prorokov, 5) o islám-
skej morálke, 6) o�hlbokom myslení�,
7) pre deti, 8) Korán a veda, 9) fakty
z Koránu.

Sám by som ich rozdelil do �tyroch
väè�ích okruhov, na diela pojednávajúce:
1) o darvinizme a evolúcii,
2) o ideológiách a politike,
3) o nábo�enských problematikách a
4) o koránskej a islámskej �vede�.
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V�etky jeho tituly v�ak v zásade sú
orientované na problematiku darvinizmu
a evolúcie a na prvý poh¾ad s touto témou
nesúvisiacich knihách spravidla nájdeme
závereènú kapitolu o vyvrátení a �kodli-
vosti darvinizmu a evoluènej teórie. Nie sú
z toho výnimkou ani autorovi �detské kni-
�ky�. V jednotlivých knihách aj v iných
materiáloch mô�eme èasto narazi� na opa-
kujúce sa èi dokonca identické pasá�e.

Pokia¾ ide o základné tézy islámskeho
kreacionizmu v podaní Haruna Yahya, tie
sú z ve¾kej miery islámskou adaptáciou ná-
zorov kres�anských kreacionistov s nieko¾-
kými modifikáciami. Ako s nemalou trp-
kos�ou poznamenáva turecký antikreacio-
nista fyzik Taner Edis: �Je u� dostatoène
zlé aj to, �e islámske krajiny nie sú vidite¾né
vo svetovej vedeckej produkcii, a teraz to
e�te tak vyzerá, �e muslimovia dokonca aj
svoju pseudovedu po�ièajú zo Západu.� Nie
je to v�ak celkom tak. �Islámsky kreacioniz-
mus nie je presnou kópiou protestantského
a rozdielnosti medzi nimi sú viac zaujímavé
ako toto�nosti,� pí�e ïalej Edis. Bolo by
nemo�né urobi� v tomto príspevku kom-
plexnú charakteristiku - aspoò pokia¾ ide
o poèet strán - tak obsiahleho diela, preto
aj môj výklad budem vies� hlavne pozdå�
týchto rozdielností.

Základným rozdielom je pochopite¾ne
konkrétna podoba zjavenia, o ktoré sa is-
lámski kreacionisti opierajú. Pre nich to je
miesto Biblie Korán, autentické Alláhovo
slovo zjavené Muhammadovi. Korán a �ko-
ránska veda� je tou �absolútnou pravdou�,
z ktorej vychádza aj Harun Yahya. Povaha
koránskeho textu - aj pri doslovnom výkla-
de - dáva islámskym kreacionistom v pod-
state vo¾nej�iu ruku ako Biblia ich kres�an-
ským kolegom. Ostatne ich výklad Koránu
(tafsír) sa riadi princípmi rozpracovanými
klasikmi islámskeho radikalizmu, ktorí èas-
to neberú oh¾ad na zásady tradièného
tafsíru. Tým, �e v Koráne sa nehovorí ani
o presnej dobe trvania stvorenia, Yahya sa
nemusí èeli� ani otázke �novej� èi �starej�
Zeme a prikláòa sa k druhému názoru.
V procese stvorenia Alláh je tým, ktorý �na-
vrhuje� jednotlivé �ivoèí�ne druhy, a Harun
Yahya nesmierne rád pojednáva o doko-
nalosti tohto �islámskeho dizajnu�. Miesto
druhého príchodu Je�i�a v jeho predstavách
zohráva dôle�itú úlohu príchod Mahdího
a príznaky blízkeho �konca vekov�. V po-
sledných rokoch vychádza aj jeho �histo-
rická� séria o �ivote jednotlivých prorokov.

Vôbec �historické� témy patria k jeho
zvlá�� ob¾úbeným predmetom záujmu.

Darwinovú teóriu o evolúcii a materializ-
mus pritom vidí ako pôvodcu v�etkého zla
vo svetových dejinách. Mô�u jednoducho
za v�etko: fa�izmus aj komunizmus, roman-
ticizmus, terorizmus, slobodomurárstvo
a - pod¾a neho - s tým úzko spojenými tem-
plármi, sionizmus, satanizmus, drogy a pro-
stitúciu a �iné podoby barbarstva a nevie-
ry�. Nie sú mu cudzie v radikálnom islám-
skom diskurze v�eobecne roz�írené pred-
sudky ako popieranie holokaustu, �celosve-
tové protiislámske spiknutie� zosnované
templármi, slobodomurármi a sionistami
a pod. Venuje sa zvlá�� aj palestínskej otáz-
ke.

O jeho tureckom nacionalizme - v du-
chu turecko-islámskej syntézy - svedèia
diela venované Atatürkovi (v ktorom spo-
znáva prvého islámskeho kreacionistu),
�kurdskému terorizmu�, stredoasijským
�bratským turkickým národom� a bizarný
pamflet o protitureckom cítení Darwina.
Asi jeho najoriginálnej�ou predstavou vy-
boèujúcou nielen z kreacionistického, ale
výrazne aj z islámskeho aj �islamistického�
diskurzu, je uèenie o tom, �e materiálny
svet je vlastne len ilúziou. Pre in�piráciu
pri rozpracovaní tejto svojej tézy sa in�pi-
roval aj niektorými buddhistickími predsta-
vami, alebo dokonca kultovou filmovou
trilógiou Matrix! Ako správny prístup ku
svete Yahya vypracoval metódu �hlbokého
myslenia�, èo je vlastne úprimnou snahou
o pochopenie skutoènej podoby sveta s po-
mocou Koránu a èítaním jeho vlastných
kníh. Zvlá�tne miesto majú v autorovej pro-
dukcii objemné katalógy jeho diel a zbierky
gratulácií a vyjadrenia uznania adresované
Harunovi Yahya od rôznych osobností
a �tátnikov.

Je tu aj zásadný rozdiel oh¾adne dopadu
kreacionismu na spoloènos�. Tureckí krea-
cionisti tým, �e sú súèas�ou �ir�ej reislami-
zaènej platformy, do ktorej patria aj mnohé
úspe�né islámske politické hnutia, majú
väè�í vplyv na verejné vzdelávanie a tie�
väè�iu podporu v akademických kruhoch
ako ich kres�anská obdoba. Kreacionistická
kampaò prvej polovice 90. rokov mobilizo-
vala aj tureckú akademickú verejnos�. Síce
boli v�dy hlasy proti kreacionizmu, no po-
èas 80. a prvej pol. 90. rokov prevá�na èas�
akademickej obce antievolucionistov je len
jednoducho ignorovala. A� od poloviny 90.
rokov sa formulovalo, aj keï poèetne sla-
bé, zato dostatoène aktívne antikreacionis-
tické hnutie, ktoré sa v r. 1998 po konfe-
rencii BAV v Istanbule organizovalo v Tu-
reckom evolucionistickom spoloèenstve

(Türk Evrim Kurulu, TEK).4 Iniciatíva vy�la
z Tureckej akadémie vied (TUBA) a z Tu-
reckej rady vedeckého a technického vý-
skumu (TUBITAK). TEK viedli Aykut
Kence, Ümit Sayin, Dincer Gülen, Yaman
Ors, Serhat Ozyar a iní. Vydali deklaráciu,
v ktorej vyzývajú tureckú akademickú aj
v�eobecnú verejnos� na odmietnutie krea-
cionistických názorov.

BAV odpovedala osoèovaním niekto-
rých zo signatárov deklarácie. Celá kauza
vyústila v súdnom procese v r. 1999, v kto-
rom evolucionisti dostali od BAV od�kod-
né. To v�ak bolo len prvou ranou pre turecké
kreacionistické hnutie, v zápetí e�te na kon-
ci roku boli Adnan Oktar a niektorí iný èle-
novia BAV zatknutý pre daòové úniky
a Oktar vo väzbe strávil devä� mesiacov.

Po fiasku na konci 90. rokov preto BAV
a Harun Yahya zvolili s príchodom nového
tisícroèí aj novú taktiku. Ich misia sa viac
orientovala na zahranièie a po neúspechu
politickej línie tureckého islámskeho hnu-
tia, ktorá vrcholila zakázaním Strany pro-
sperity v r. 2001, sú aj konferenèné a iné
aktivity tureckých kreacionistov orientova-
né mimo hranice krajiny. Pritom ale nie je
mo�né hovori� o nejakej kríze, ba práve na-
opak: v súvislosti BAV sa dá hovori� o ve¾-
kom informaènom boome, islámsky krea-
cionisti vytvorili svoje v kyberpriestore im-
pozantné impérium, Harun Yahya a iní
predstavitelia hnutia vystupujú na predná�-
kových turné napr. v Japonsku alebo v Ju-
hoafrickej republike, ich publikácie sa do-

==éééé

ð    Dokonèení
na následující stranì dole.
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Rozhovor s chemikem Vladimírem Králem

Pavel Ho�ek
Prof. RNDr. Vladimir Král, DSc., (*1949) je vedoucím skupiny molekulárního rozpoznávání Ústa-
vu analytické chemie Vysoké �koly chemicko-technologické v Praze. Je autorem 250 publikací
a 50 patentù.

VÍRA POMÁHÁ VIDÌT�IR�Í SOUVISLOSTIVÍRA POMÁHÁ VIDÌT�IR�Í SOUVISLOSTI

r o z h o v o r

Mù�ete nejprve prozradit ètenáøùm, co
vás pøivedlo k zájmu o pøírodovìdu?
Asi to bylo zájmem o chemii. Pokusy v su-
�árnì na�eho starého panelového domu mì
u� na základní �kole nasmìrovaly a láska
k chemii mi vydr�ela dosud.

Jste jedním z vìøících pøírodovìdcù, kte-
øí se vá�nì zabývají vztahem víry a pøí-
rodních vìd. Myslíte si, �e je otázka vzta-
hu vìdy a víry dnes dùle�itá? Proè?
Ná� problém je v tom, �e jsme dnes tak
specializovaní, �e nám unikají souvislosti
a mnohdy si vystaèíme celý �ivot na na�em

malém rybníèku a nevidíme celý oceán
mo�ností. S tím také úzce souvisí to, jak
jsou ve skuteènosti vìdecké výsledky inter-
pretovány. Je to èasto lidmi, kteøí jim vlast-
nì moc nerozumí. Proto si myslím, �e ka�dý
pøírodovìdec by mìl vidìt svùj obor v �ir-
�ích souvislostech. A to i filosofických -
odkud jsme, kam jdu, kde se vzal �ivot,...
to jsou dùle�ité otázky. A na�e �ivotní
filosofie souvisí s tím, jak na nì odpovíme.
Jsem pøesvìdèen, �e �ivot nám byl darován
superinteligentní osobností, kterou bible
nazývá Bùh. My ji sice nemù�eme doká-
zat, ale je zde prostor pro spolupráci víry
a na�eho (stále se mìnícího) poznání.
V souèasné dobì se stále èastìji hovoøí o
obnoveném dialogu vìdy a víry. Èím mù-
�e podle vás takový dialog obohatit vìdu?
Èím mù�e být prospì�ný pro vìøící?
Ten dialog byl jistì za komunistù násilnì
odstøi�en. Takový dialog mù�e vìdce obo-
hatit tím, �e se bude na svùj obor dívat v �ir-
�ích souvislostech, klást si nové otázky
a mo�ná otevírat nové, zajímavé mo�nosti
své disciplíny. Tím se rodí ve vìdì kromì
mraveneèkù ti skuteèní tahouni.

A pro vìøící je souèasný rozvoj vìdy
ú�asnou inspirací a slo�itost a design jak

Attila Kovács (*1973) dokonèil doktorské �túdium na
Katedre porovnávacej religionistiky Univerzity Ko-
menskeho v Bratislave, kde pôsobí ako odborný asis-
tent. Zaoberá sa problematikou súèasného islamu, is-
lamského radikalizmu, vz�ahom islamu a modernej
technológie a vizuálnym islamom.

stávajú do v�etkých kútov - nielen islám-
skeho - sveta a akoby sa otoèil smer �ex-
portu� kreacionizmu: názory Haruna Ya-
hya majú èoraz viac zástancov aj medzi
Amerièanmi. Islámski kreacionisti sú na
postupe a nie je to len výrok ich vlastnej
propagandy, zhoduje sa s tým aj názor
muslimských evolucionistov. Jeden z nich,
spomínaný Taner Edis, e�te dodáva, �e
�debaty nábo�enstvo verzus veda mô�u
ma� v prichádzajúcich rokoch silné islám-
ske zafarbenie� a ja mô�em tento jeho

vesmíru, tak v�eho �ivého je prostor pro
dal�í objevování duchovních rozmìrù dìjù
v pøírodì.
Ve svìtì i u nás pùsobí øada vìøících pøí-
rodovìdcù, kteøí pøijímají závìry evoluè-
ní biologie. Domnívají se, �e Bùh stvoøil
�ivé organismy a èlovìka prostøednic-
tvím evoluèního procesu. První kapitoly
knihy Genesis pak chápou spí�e jako poe-
tické vyprávìní. Co si o tom myslíte?
Bible jistì není uèebnicí pøírodovìdy, nic-
ménì poselství u� prvních knih bible se dá
shrnout slovy: Èlovìèe - nejsi tady náho-
dou, Já jsem tì zformoval.

Dal�í otázkou, kterou bible neøe�í, ale
kterou si klade pøírodovìdec, je: Jak jsi to
ale udìlal? Bylo to prostøednictvím nìja-
kých náhodných pokusù a omylù, støelbou
naslepo, nebo podle jistého plánu? Byl
proces evoluce Bo�ím tvùrèím nástrojem,
nebo to Bùh dìlal jinak? To nevíme.

Evoluce jistì existuje. Pracuji s novými
léky; vznik resistence je pøíkladem evoluce.
Na druhé stranì mnozí biologové, kteøí stále
nepotlaèili bol�evika v sobì, nejsou schopni
vidìt limity evoluce, ani to, �e pro vy��í
organismy s limitovaným poètem jedincù
a dobou �ivota má evoluce záporné zna-
ménko, èili degradace. To je to, co dnes
pozorujeme: masivní vymírání druhù, ne
vznik nových. Chybí jediný experimentál-
ní dùkaz pøemìny jednoho druhu v jiný.
Mezi stoupenci kreacionismu se disku-
tuje o stáøí vesmíru. Stoupenci tzv. teo-
rie mladé zemì tvrdí, �e mù�eme na zá-
kladì biblických rodokmenù odhadnout
stáøí vesmíru na pouhých nìkolik tisíc let.
Datovací metody, urèující stáøí vesmíru
v øádech miliard let, pova�ují za princi-
piálnì nespolehlivé. Co o tom soudíte?
Stáøí na�eho vesmíru je dnes odhadováno
na 10-17 miliard let na základì teorie

záver len zopakova�.     n
Poznámky

1 http://www.bilimarastirmavakfi.org
alebo http://www.srf-tr.org.

2 http://www.harunyahya.net a mnohé iné, pozri tam.
3 Po anglicky, arabsky, nemecky, francúzsky, �paniel-

sky, rusky, albánsky, azerbajd�ansky, bengálsky, bos-
niacky, bulharsky, èínsky, dánsky, indonézsky,
perzsky, holandsky, fínsky, taliansky, po¾sky, maïar-
sky, srbsky, ujgursky a v urdu.

4 http://www.geocities.com/evrimkurami.

ð    Dokonèení z pøedchozích stran.

Prof. Vladimír Král.
V�echny fotografie na této dvoustranì:

http://www.tvarevedy.com/interviews/
index.php?interview=9
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velkého tøesku. Máme i pomìrnì solidní
podporu této koncepce z experimentálních
údajù, napø. o roztahování vesmíru, zbytk-
ovém záøení apod. Nyní to ale moderní stru-
nová teorie v�echno komplikuje.

Otázka stáøí �ivota na Zemi je ale je�tì
mnohem slo�itìj�í, jistì u� dnes nikdo ne-
chce pracovat s naivní metodikou typu: mùj
mrtvý pes na zahradì je stejnì starý jako
písek, do kterého jsem ho zahrabal.

Datování je èasto závislé na okrajových
podmínkách a postulátech, které si zvolím.
Pro radioaktivní metody urèení stáøí napø.
hornin se vychází pøi pou�ití rozpadových
øad z toho, �e celý proces zaèal s jedním
nestabilním nuklidem a celé èasování je za-
lo�eno na mno�ství stabilního jádra na kon-
ci rozpadové øady.

Je�tì více pøedpokladù je u èasování
�ivota, èasto v bludném kruhu. Pøedpokládá
se urèité stáøí vrstvy a �ivot v ní je pak ste-
jnì starý. Pak to otoèím a dostanu se do fa-
le�né logiky argumentace v kruhu. Poctivá
vìdecká odpovìï by byla, �e o stáøí �ivota
toho vlastnì mnoho nevíme a �e datování
je velice poplatné koncepci, které vìøíme.

V biblickém pohledu, kdy �ivot je vý-
sledkem plánu superinteligentní bytosti, ne-
jsou dlouhá èasová období nutná. Naopak
v pøípadì nikým neøízeného pøírodního pro-
cesu jsou nutným pøedpokladem.
Kreacionisté, kteøí v zásadì pøijímají da-
tování stáøí vesmíru v øádech miliard let
a stáøí �ivých organismù
v øádech stovek milionù
let nabízejí nìkolik vy-
svìtlení, jak geologické
stáøí zemì uvést do sou-
ladu s biblí. Nìkteøí se
domnívají, �e mezi prv-
ním a druhým ver�em
Genesis do�lo k vesmír-
né katastrofì. Jiní se do-
mnívají, �e jednotlivé
�dny� stvoøení byly ve
skuteènosti geologické

epochy. Jiní upozoròují na mo�nost, �e
�est dnù stvoøení je ve skuteènosti �est
dnù, bìhem nich� bylo stvoøení vesmíru
zjevováno Moj�í�ovi na hoøe Sinaj. Co
si myslíte o tìchto teoriích?
Domnívám se, �e jsme obèas svìdky násil-
né harmonizace. Biblický popis se jistì ne-
vztahuje na celý vesmír, je psán pro pozem-
��ana, a proto stáøí vesmíru, a� je jakéko-
liv, není ve støetu s biblickou zvìstí. Dokon-
ce ani nevíme, zda Bùh nepou�il �nesliènou
pustou Zemi�, která mohla být ve vesmíru
ji� miliardy let, a poèal na ní tvoøit �ivot.
A jistì musel zaèít tím, �e pro �ivot vytvoøil
podmínky.

Popis dnù jako geologických period
nemá základ v biblickém textu ani v logice
souvislostí. Pokud opustíme materialistický
determinismus, který je dosud mezi mno-
ha biology v módì, a pøijmeme skuteènost,
�e pøíroda má také duchovní rozmìr a du-
chovní vklad a byla vytváøena podle pøes-
ného scénáøe, pak není s èasováním prob-
lém. Obèas si øíkám, proè to superintelgentí
bytosti trvalo �est dní. Nemohla to udìlat
v okam�iku? Asi mohla, ale nechtìla, ale
o tom jsou u� jiné pasá�e v bibli.
V posledních letech se v souvislosti
s kreacionismem hovoøí o tzv. intelligent
design movement, tedy o hnutí vìøících
vìdcù, kteøí na základì biochemické,
genetické a mikrobiologické komplex-
nosti fungování �ivé hmoty trvají na tom,
�e to v�echno nemohlo vzniknout náho-
dou a �e pùsobení �inteligentního desig-
néra� je vlastnì vìdecky nejpravdìpo-
dobnìj�ím vysvìtlením. Co soudíte vy?
Myslím, �e jsme donedávna netu�ili, jak je
vesmír slo�itý a kolik napø. pøesnì nasta-
vených parametrù musí být souèasnì spl-
nìno, aby �ivot na na�í planetì mohl exis-
tovat. Dnes jich známe asi 53. Je to náhoda,
nebo design? Rozhodnutí nechám na vás.

Co se týèe slo�itosti �ivota - pozoru-
jeme-li napøíklad bunìèný
cyklus, stojíme v ú�asu nad
skvìlým designem. Tøeba
animace replikace je oprav-
dový zá�itek.

Kdy� jsem se nedávno
ptal svých velmi nadaných
doktorandù, kteøí pocháze-
jí z velice rùzných spole-
èenských a sociálních vrs-
tev, byl jsem pøekvapen, �e
nikdo z nich nevìøí na ná-
hodný vznik �ivota.

Pracuji v oblasti supramolekulární
chemie, na poli návrhu funkèních receptorù.
Moje zku�enost s obtí�emi pøi realizaci ná-
vrhu funkèního systému mì vede k hluboké
pokoøe a obdivu funkèních struktur a in-
formací, zaji��ujících �ivot. Myslím, �e pøi
souèasném stavu poznání vidíme více ne�
kdykoliv døíve za oponu superinteligentní-
ho designera.
Co si myslíte o sporech ohlednì výuky
kreacionismu (jako�to alternativního
vysvìtlení vzniku �ivota) na základních
a støedních �kolách v USA?
Myslím, �e je docela poctivé nabídnout ce-
lou øadu alternativ a filosofických a nábo-
�enských koncepcí ve vztahu k základním
otázkám �ivota. Ve stvoøení vìøí miliardy
køes�anù a muslimù, svým zpùsobem také
východní filosofie. Proè by mìli �ít pod dik-
tátem ateismu a liberalismu?
Jeden novináø poznamenal, �e vìøící
kdysi zakazovali pøírodovìdcùm vyuèo-
vat evoluci, a pøírodovìdci se nyní mstí
a dìlají úplnì to samé: sna�í se zakázat
teorii vzniku �ivota, která vychází z víry.
V USA se spor �el velice vyhrotil a nabral
spí�e politické polohy, a to jistì nesvìdèí
ani jedné stranì. A pokud budou militantní
zastánci na obou stranách (a zdá se, �e jich
pøibývá), spor bude jen houstnout. Skrom-
nost by slu�ela obìma táborùm jak pøi in-
terpretaci biblické zvìsti, tak pøi zbo��tìní
pøírodovìdy. Obvykle jsou tìmi nejvìt�ími
bijci na obou stranách ti, kdo o svém oboru
(teologickém èi pøírodovìdeckém) mnoho
nevìdí. Celý spor je v zásadì o tom, zda
pøírodu redukujeme na materiální zále�itost,
nebo vedle ní vidíme i duchovní rozmìr.
Jak je to v èeské vìdecké komunitì? Jaké
jsou postoje èeských vìdcù ke stoupen-
cùm kreacionismu?
Znám mnoho hluboce vìøících matematikù,
fyzikù, chemikù. Nejvìt�í problém asi ma-
jí biologové, od malièka je jim vymýván
mozek evoluèní teorií, tak�e u� pak nejsou
schopni vidìt její limitace. Ale mnozí dnes
vidí slabiny klasické evoluèní teorie, je
sympatické, �e sami poukazují na slabiny
teorie pøírodního výbìru a hromadìní vý-
hodných mutací jako hnací síly. Tento me-
chanismus byl u� v 70. letech minulého sto-
letí prokázán jako nedostateèný pro vy-
svìtlení evoluce pohlavnì se rozmno�ují-
cích organismù.
Dìkuji za rozhovor.

n
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V italském
katolickém
kostele se modlí
muslimové

Ji� dva roky se kostel Nanebevzetí Panny
Marie v mìsteèku Ponzano nedaleko Be-
nátek ka�dý pátek mìní na me�itu. Správce
farnosti Don Aldo Danieli toti� umo�nil
muslimùm z poèetné komunity imigrantù
ze Severní Afriky, aby kostel a èást farní
budovy vyu�ívali jak pro modlitby, tak
k dal�ím úèelùm. Ka�dý pátek se zde shro-
ma�ïují asi dvì stovky muslimù, v mìsíci
ramadán je to v�ak více ne� tisícovka. �Po-
�ádali mne a já jim øekl ano,� øíká katolický
knìz.

Zpùsobil tím v�ak jistý rozruch ve mìstì
i ve farnosti a diecézi. Výhrady má i místní
biskup. Ty v�ak Dona Alda pøíli� netrápí:
�Ne�ádal jsem biskupa o povolení, proto�e
jde o skutek milosrdenství. K milosrdenství
není potøeba �ádného povolení. Mimo to
jsem star�í ne� biskup a byl jsem jeho uèi-
telem v semináøi. Pokud by mi to zakázal,
neuposlechl bych jej.� A dále vysvìtluje:
�Je zbyteèné hovoøit o nábo�enském dia-
logu a pak pøibouchnout dveøe pøed jejich
tváøí. Pape� Jan Pavel II. je oslovoval �drazí
muslim�tí bratøi�. Jak pøed nimi mù�eme
zavírat dveøe?�

Dle WWRN, http://www.wwrn.org.

Rada Evropy
se ostøe postavila
proti vyuèování
kreacionismu
na �kolách

Hlavní evropská instituce dohlí�ející na lid-
ská práva 4. øíjna odhlasovala rezoluci
è. 1580 nazvanou �Nebezpeèí kreacionis-
mu ve vzdìlávání�. Usnesení vy�aduje, aby

se na evropských �kolách
v hodinách pøírodopisu ne-
vyuèovalo podle teorie inte-
ligentního plánu, která je
formou nevìdeckého krea-
cionismu.

Oponování evolucionis-
mu je zde oznaèeno za pro-
jev nábo�enského extrémis-
mu, který útoèí na vìdu,
a ohro�uje tak lidská práva,
jeliko� jejich prosazení je
s vìdeckým pokrokem úzce
spojené. �Vyuèování v�em

jevùm spojených s evolucí jako�to základ-
ní vìdecké teorii je zásadní pro budoucnost
na�ich spoleèností a na�ich demokracií.
Proto musí zaujímat ve �kolních osnovách
ústøední místo,� pí�e se doslova. Dále je dù-
raznì øeèeno, �e je potøeba zabránit tomu,
aby �se do mysli dìtí vná�el zmatek�, spoèí-
vající v nerozli�ování toho, co je zále�itostí
víry a co patøí do vìdy. Je pøitom zdùraznì-
no, �e usnesení není namíøeno proti nábo-
�enství jako takovému. Text naopak oceòu-
je, �e pøední pøedstavitelé monoteistických
nábo�enství (jmenovitì jsou zmínìni Bene-
dikt XVI. a Jan Pavel II.) zaujali k otázce
evoluce umírnìný postoj a vyzdvihují hod-
notu vìdeckého poznání.

Podle textu uveøejnìného
na stránkách RE (http://www.coe.int/).

Køes�anskému
man�elskému
páru odmítnuta
adopce
kvùli postoji
k homosexualitì

Brit�tí man�elé Vincent (65) a Pauline (61)
Matherickovi vedle svých tøí vlastních dìtí
peèovali celkem o 28 dìtí. Pøijmout do pìs-
tounské péèe jedenáctiletého chlapce,
o nìho� se dva roky starali, jim v�ak umo�-
nìno nebylo a chlapec byl letos v øíjnu z je-
jich péèe odebrán. Dùvodem je, �e odmítli
podepsat prohlá�ení, �e v souladu s novým
antidiskriminaèním zákonem (Equality
Act) budou chlapci pøedstavovat homose-
xualitu jako rovnocennou s heterosexuali-
tou a v pøípadì, �e bude gay, umo�ní mu
nav�tìvovat setkávání skupin stejnì orien-
tovaných lidí.

Vincent Matherick, duchovní malé pro-
testantské církve (South Chard Church)
a bývalý øeditel základní �koly, projevil nad

tímto rozhodnutím lítost a prohlásil, �e ni-
kdy nikoho nediskriminovali, homosexu-
alitu nezatracují, ale nemohou se aktivnì
podílet na jejím podporování. Celou zále-
�itost oznaèil za diskriminaci køes�anù.

Podobnì se vyjádøil i konzervativní po-
slanec David Davies: �Je naprosto hrozné,
�e køes�an�tí mu�i a �eny, kteøí se aktivnì
podílejí na �ivotì své obce, jsou diskrimi-
nováni kvùli své víøe. Jsem si zcela jist, �e
sociální úøad by po pøíslu�nících jiných za-
vedených nábo�enství nepo�adoval vyjád-
øení souhlasu s takovýmto postojem k ho-
mosexualitì.�

Mluvèí mìstského odboru pro péèi
o dìti a mláde� naopak prohlásil, �e v celé
kauze nejde o homosexualitu, ale o to, aby
si pìstouni byli vìdomi toho, co vyplývá
z po�adavku nediskriminování.

Podle WWRN (http://www.wwrn.org)
s pøihlédnutím k jiným zdrojùm.

�kola definuje,
kdo je hinduista

První státem financovaná hinduistická �kola
ve Velké Británii nazvaná Krishna-Avanti
Primary School pøedstavila svou definici
�praktikování hinduismu� pro úèely pøijí-
mání �ákù. Hinduistou je ten, kdo se dennì
modlí, uctívá bo�stvo, pøijímá autoritu véd-
ské literatury, pøedev�ím Bhagavadgíty, vy-
konává dobrovolnické práce pro chrám, ale-
spoò jednou za ètrnáct dní se úèastní pro-
gramu v chrámu, je vegetarián (vèetnì od-
mítání vajec) a neu�ívá omamné látky.

Zøízení �koly je aktivitou charitativní
organizace I-Foundation zalo�ené hnutím
Haré Kr�na. ISKCON má také dohled nad
nábo�enskou výukou na této státní �kole.
Poèet �ákù, kteøí v pøí�tím roce nastoupí do
první tøídy, je limitovaný poètem tøiceti.
Oèekává se v�ak mnohem vìt�í zájem.

Kostel (a v pátek me�ita) v Ponzaru.

Matherickovi.
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Na otázku, zda zveøejnìná kritéria vy-
luèují dìti tìch hinduistických rodin, které
podmínky nesplòují, mluvèí I-Foundation
odpovìdìl: �Pravidla pøijetí nevyluèují ni-
koho, kdo po�adavkùm neodpovídá. Jejich
smyslem není lidi vyluèovat� Mezi pod-
mínkami pro státem financované nábo�en-
ské �koly je, �e �kola je povinna sdìlit jas-
ná kritéria pro pøijetí, která odpovídají dané
víøe.�

Zalo�ení �koly se stalo pøedmìtem kri-
tiky ze strany následovníkù Prabhupády,
kteøí nejsou souèástí ISKCON. Na strán-
kách hnutí tzv. ritvikù (ISKCON Revival
Movement) je napø. napøíklad uvedeno:
�Toto je dal�í pøíklad aktivity neschválené
�rílou Prabhupádou, jeliko� on chtìl spe-
cificky vytvoøit autorizované gurukuly
v ISKCON, aby trénovaly studenty v Kr�-
na vìdomí. �ríla Prabhupáda nikdy neau-
torizoval otevøení vládních �kol, kde se vy-
uèuje podle vládou naøízených osnov. Za-
øazení do �Hindu sdru�ení� a nìkolik pøed-
ná�ek ve znamení �hinduismu� nemohou
zmìnit pùvodní poslání takovéto �koly,
kterým je produkovat akademické uèence
na úkor oddaných Kr�ny, co� je úèelem
gurukul, které Prabhupáda autorizoval.�

Podle WWRN (http://www.wwrn.org),
stránek �koly (http://www.krishna-

avanti.org.uk) a èeských stránek ISKCON
Revival Movement (http://iskconirm.cz).

Pøedstavitelé
�idovské komunity
a anglikánské
církve
spoleènì
pro ochranu
svatých míst

Canterburský arcibiskup Rowan Williams
a izrael�tí vrchní rabíni �lomo Amar a Joná�
Metzger vydali 30. øíjna spoleèné prohlá-
�ení, v nìm� vyzývají nábo�enské komunity
po celém svìtì, aby pøijali odpovìdnost za
ochranu svatých míst.

Williams reprezentuje komunitu angli-
kánù, rabín Amar �idy se støedovýchodní-
mi a africkými koøeny, Metzger vede izrael-
ské �idy, kteøí pøi�li z Evropy. Pøi svém ji�
druhém leto�ním setkání prohlásili, �e zni-
èení jakéhokoliv svatého místa je ne�tìstí
pro v�echny vìøící. �Ka�dé svaté místo -
napø. synagoga, kostel èi me�ita, - které patøí
vìøícím, je jimi pova�ované za svaté mís-
to. Vìøíme, �e lidé toto vysly�í a budou na�e

rozhodnutí dodr�ovat,� pronesl rabín Metz-
ger.

Jeruzalém sám je jedno z nábo�enských
center na svìtì, které jsou nejvíce napadány
bombovými útoky. Vr�ek ve Starém Mìstì,
kde je na ruinách �idovského Chrámu po-
stavena me�ita Al Aksa, si nárokují Izrae-
lité i Palestinci. Obì strany se mnohokrát
navzájem obvinily ze znesvìcování tohoto
místa a násilí, které tato obvinìní vyprovo-
kovala, stála �ivot ji� tisíce lidí. Pøi setkání
minulý rok pøedstavitelé obou nábo�enství
vydali prohlá�ení, v nìm� vybízeli k míro-
vému øe�ení sporu mezi Izraelem a Palestin-
ci a sebevra�edné útoky ve jménu nábo�en-
ství oznaèili za rouhání.

Hinduistická
modlitba
v americkém
senátu
byla naru�ena

Rodilý Ind Rad�an Zed, který má pøi hin-
duistickém chrámu v nevadském mìstì
Reno na starosti mezinábo�enské vztahy,
se zapsal do amerických dìjin tím, �e v se-
nátu jako první hinduista vedl obvyklou
ranní modlitbu. Ov�em hned, co zaèal ten-
to duchovní obleèený v oran�ovì-èervené
róbì proná�et slova své meditace, byl pøe-
ru�en hlasy tøí protestujících, kteøí pøihlí�eli
z galerie pro hosty a volali: �Toto je ohav-
nost�.

Policie ihned naru�itele vyvedla a ob-
vinila z pøestupku naru�ování jednání Kon-
gresu. Tøi lidé z organizace American Fa-
mily Assotiation se hájili tím, �e jako køes-
�ané a vlastenci chtìli zabránit tomu, aby
byl v budovì parlamentu vzýván pohanský
bùh.

Po pøeru�ení mohl Zed pokraèovat
v modlitbì: �Meditujeme o transcendentní
slávì Nejvy��ího Boha, který je v nitru srd-
ce Zemì, v nitru �ivota oblohy a v nitru du�e
nebes. Nech� povzbudí a osvítí mysl ka�-
dého z nás.� Na závìr senátoøi, kteøí se chys-
tali na debatu o situaci v Iráku, usly�eli jeho
slova: �Mír, mír, mír a� je pro v�echny.�

Poté R. Zeda vystøídal nevadský sená-
tor Harry Reid, ostrý kritik Bushovy poli-
tiky v Iráku, který hinduistického duchov-
ního na pùdu senátu pozval. �Pokud nìkdo
nerozumí Indùm a hinduistùm, to jediné,
co by mìl uèinit, je vzpomenout si na Gánd-
hího�, mu�e, �který obìtoval svùj �ivot pro
mír,� pronesl senátor, který sám je mormo-
nem, a dodal: �Myslím, �e je dobrou vizit-

kou pro na�i zemi, �e nìkdo, kdo reprezen-
tuje víru asi miliardy lidí, pøichází sem
a mù�e v modlitbì k na�emu nebeskému
Otci hovoøit o míru.�

Výkonný øeditel organizace Americans
United for Separation of Church and State,
která se zasazuje o naprosté oddìlení ná-
bo�enství a státu, Barry W. Lynn událost
komentoval tak, �e protest �ukazuje netole-
ranci mnohých nábo�enských pravicových
aktivistù. Øíkají, �e chtìjí více nábo�enství
ve veøejném prostoru, ale je zøejmé, �e míní
pouze jejich vlastní nábo�enství.�

Hinduistiètí bozi
pøedvoláni
pøed soud

Soudce Sunil Kumar Singh ve východním
státì D�akarhand povolal jako svìdky sporu
bohy Rámu a Hanumana. Poslal jim dopis
s pøedvoláním, ale po�ta jej vrátila jako ne-
doruèitelný, proto�e adresa byla uvedena
nepøesnì. Poté podal výzvu do novin, kde
oba bohy vyzývá, aby se 6. prosince k soudu
�osobnì dostavili� a pomohli tak ukonèit
vleklý majetkoprávní spor. Pøedmìtem spo-
ru je majetek, na kterém stojí dva chrámy,
v nich� jsou Ráma a Hanuman uctíváni.
Knìz Manmohan Pathak si nárokuje vlast-
nictví pozemku, protistrana za majitele
oznaèuje právì oba bohy. Ale i pøes ve�-
kerou snahu musel soudce konstatovat, �e
údajní majitelé se stále k soudu nechtìjí
dostavit. Ov�em �pokud byla zemì vìnová-
na bohùm, je nezbytné, aby se pøípadu
úèastnili�, pronesl dal�í právník, který se
øe�ení sporu vìnuje.   n

Zprávy vybral a pøelo�il Milo� Mrázek.

Slonohlavý bùh Gané�a.
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Z rozhovoru s Raymondem V. Franzem na semináøi
Jak je mo�né, �e vnucování pravidel organizace není øadovým svìdkùm Jehovovým nijak podezøelé?
Jde o dlouhodobý postupný proces, kdy je èlovìk postupnì vmanipulován do pøedstavy, �e organizace Strá�ná vì� je jediným
zprostøedkovatelem Bo�í vùle na Zemi. Po nìjakém èase vznikne v mysli tìchto lidí mentální rovnice, �e jakmile organizace nìco
øekne, rovná se to tomu, jako by to øekl Bùh. Tím pádem nesouhlasit a nesplnit, co organizace øíká, se rovná neplnit Bo�í vùli a ne-
dùvìøovat Bohu. Dal�ím faktorem je to, �e v jejich publikacích je celá øada vìcí skuteènì biblických, a to zpùsobuje, �e vnímají
i v�e ostatní jako biblické.
Urèitì není lehké vzdát se uèení, jemu� jste dal velký kus svého �ivota. Co bylo tím rozhodujícím èinitelem pro rozhodnutí odejít?
Povìøili mì, abych se podílel na vytvoøení biblického slovníku �Pomùcka k porozumìní Bible� a ta léta, která jsem trávil pøípravou
tohoto slovníku mne vedla k tomu, �e jsem musel Bibli studovat hloubìji a dùkladnìji ne� døíve. A tehdy jsem vidìl, �e mno�ství
rùzných doktrín, které jsem pova�oval za samozøejmost, se nezakládají na pevném biblickém základì. Ale tím hlavním bylo, kdy�
jsem si uvìdomil, �e si tato organizace pro sebe uzurpuje autoritu, která nále�í jedinì Je�í�i Kristu. (...)
Ve své knize �Hledání køes�anské svobody� pí�ete, �e pro Vás bylo tì�ké smíøit se s uèením, �e nemáte vstupovat do man�elství.
Pøesto jste se nakonec o�enil. Proè jste nemìli s man�elkou dìti?
Kdy� jsem se chystal na cestu do Portorika jako misionáø, zavolal si mì spolu s dal�ími tehdej�í prezident organizace Nathan Knorr
a dal mi úkol dohlí�et na práci v celé té zemi. Hodnì toho, co øíkal, se týkalo otázky, jak je dùle�ité zùstat svobodný. (...) Kdy� jsem
dorazil na Portoriko, bydleli jsme v misionáøském domì. (...) Na�e tìsné sou�ití pùsobilo, �e bylo velice nároèné udr�et svoji mysl
od my�lenek na svatbu. Ale po pár letech se sám prezident Knorr o�enil a pak byla svatba pøijatelná i pro ostatní. A tak jsem se
o�enil i já. Mnì bylo 37 a vzal jsem si tøiadvacetiletou dívku. Kdy� jsme se v roce 1980 rozhodli opustit ústøedí v Brooklynu a zaèít
nový �ivot, øíkali jsme si, jak nám je líto, �e jsme nemìli dìti. Proto jsem si nechal udìlat test plodnosti, aby se zjistilo, zda je je�tì
mohu mít. Mì bylo ji� 58 let a man�elce nìco málo pøes 40 let. Ale u� to ne�lo.        Pøipravil Michal M. Malý

u d á l o s t i

setkání
se zralou
spiritualitou

11. øíjna hostila Evangelická teologická
fakulta UK dal�í z populárních semináøù,
jeho� hostem byl tentokrát svìtovì proslu-
lý apostata svìdkù Jehovových, Raymond
V. Franz. Kdo (stejnì jako já) skepticky
oèekával dal�í �ablonovitý výstup zahoø-
klého odpadlíka, odcházel s bouølivými do-
jmy. Na semináøi se ani pøítomný tisk ne-
doèkal �ádných �skandálních odhalení�;
pan Franz dokonce uvedl na pravou míru
pomluvy o homosexuálním zneu�ívání,
a na otázku, zda byl nìkdy po své exkomu-
nikaci v ohro�ení �ivota, odpovìdìl, �e
pouze tehdy, kdy� zaèal pracovat jako za-
hradník a �lápl na vosí hnízdo.

Do souèasné problematiky nábo�enské
spoleènosti svìdkù Jehovových nás zasvì-
cenì uvedl PhDr. Luká� Humpl, autor stu-
die o pro�ívání a postojích bývalých èlenù.
Strá�ná vì� a dal�í tiskoviny organizace
jsou chápány jako pøímo bo�sky inspiro-
vané, aèkoliv se rozhodování o vìcech dokt-
ríny dìje prostou dvoutøetinovou vìt�inou
ve vedoucím sboru. Jeliko� se nábo�enská
organizace svìdkù Jehovových chápe jako
jediná pravá církev, kdo ji odmítá, odmítá
Boha samotného. S odpadlíky je proto na-
kládáno mimoøádnì pøísnì, jsou izolováni
od svých rodinných èlenù; je zakázáno i po-
zdravit je. Snad v �ádném souèasném prou-

Tato rubrika je urèena i pøíspìvkùm, které nemusejí vyjadøovat stanovisko redakce.

du nepøedstavuje odpadlictví tak význaèný
sociální fenomén jako právì u svìdkù Je-
hovových: odhaduje se, �e poèet odpadlíkù
ji� mohl pøekroèit poèty regulérních èlenù
(cca 5 mil.) této spoleènosti. Kromì nich
v�ak existuje i rozsáhlý disent, slo�ený
z anonymních svìdkù, kteøí z nìjakého
dùvodu nemohou nebo nechtìjí organizaci
opustit. Rozhovor s jejich èeským pøedsta-
vitelem M. Malým pøinesl Dingir 3/2007.

Krize svìdomí
Raymond V. Franz (*1922) byl od mládí
èlenem organizace, pracoval v jejím ústøedí
v Brooklynu a v letech 1971-1980 byl do-
konce èlenem vedoucího sboru, orgánu, je-
ho� rozhodnutí mají pøímý vliv na �ivoty
milionù svìdkù. Po své exkomunikaci roku
1981 napsal knihy Krize svìdomí a Hledání
køes�anské svobody. Po vydání Krize svì-

domí byl pan Franz kontaktován mnoha tisí-
ci aktivními svìdky, z nich� mnozí mìli
skuteèný strach o odhalení své identity.

Pan Franz se nikdy pozdìji nepøidal
k �ádné církvi, zùstává u rodinných shro-
má�dìní nad Písmem. Dr�í se nauky o ne-
viditelné církvi: �Pán pozná ty, kteøí jsou
jeho�. V organizaci spatøuje velké setrvaèné
síly a nevidí dùkazy svìdèící o skuteèné
transformaci, dokládá, �e ve�keré zmìny,
které tuto nadìji vzbuzovaly, byly vynuceny
vnìj�ími okolnostmi (napø. nebylo mo�né
udr�et doktrínu o vyvolené generaci roku
1914 a o uzavøení nebeského povolání).
Opustit organizaci není øe�ením
Na otázku, co by doporuèil souèasným
svìdkùm, odpovídá, aby èetli Písmo a ne-
chali jej mluvit samo za sebe - stane se pak
pro nì doslova novou knihou. Opustit orga-
nizaci podle nìj není øe�ením. Pokud ode-
jdou zhrzení, stráví zbytek �ivota v hoøkosti.
Pokud je v�ak k tomuto rozhodnutí dovede
Písmo, Písmo je povede dál. Nesympatizu-
je s tìmi, kteøí organizaci pomlouvají nebo
proti ní stále bojují. Na jejich adresu øíká:
�Jsme obì�mi obìtí. Následujme Krista,
který neoplácel urá�ky a pøemáhal zlo do-
brem.� Dále øíká: �Nemù�eme �ít v minu-
losti. ... �ivot je cesta a musíme po ní jít.
Není nic, co by Bùh nedokázal pøetavit
v dobré. Èasto se doká�eme pouèit z tak-
zvaných �patných vìcí více ne� z dobrých.�

Kdy� v roce 1981 opustil své promi-
nentní postavení v organizaci, pøi�el doslo-

Raymond Franz na pra�ském semináøi.
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va o v�e. Øíká, �e teprve tehdy doce-
nil hodnotu osobního vztahu s Bo-
hem. Poslední otázka z publika znì-
la �Na�el jste køes�anskou svobodu?�
- �Ano. Svoboda je základním prv-
kem køes�anství. Jen tam, kde je svo-
boda, mù�eme darovat dobro ze srd-
ce. V organizaci bylo v�echno vyko-
náváno rutinnì jakoby podle jízdního
øádu. Teï mohu vìci dìlat proto, �e
tomu tak chci. Slu�ba Bohu nemusí
být to, �e chodíte od domu k domu -
týká se celého va�eho �ivota. V�e, co
dìláte, dìláte v Bohu. Køes�anská
slu�ba zahrnuje v�echno, èím jsme.�
Hledejme (køes�anskou) svobodu
Setkání bylo pro mne mimoøádným zá�it-
kem, vzácným setkáním s èlovìkem, jeho�
na�e omezená vìda mù�e pouze chabì po-
psat jako �zøídka se vyskytující poslední
stupeò zralé spirituality.� Z hlediska pro-
blematiky autoritáøských skupin pøineslo
setkání silné poselství, které je tøeba stále
znovu zdùrazòovat: toti�, �e skuteèná ces-
ta ven ze sekty je mo�ná, a to i po 50 letech,
bez zásahù rodiny, vlády a dal�ích faktorù
zvenèí; proto�e se neodehrává ani tolik ve
vnìj�í realitì, v podobì útìku, odchodu èi
exkomunikace a v následném boji se skupi-
nou ve veøejném prostoru, ale pøedev�ím
v mysli odpadlíka. Ve zdánlivé totální izo-
laci od zdrojù, které by mohly pøinést jiný
náhled a motiv pro opu�tìní totalitní organi-
zace, je zde stále pøehlí�ený zdroj, jím� je
osobnost èlovìka sama. �Pouhou� kontem-
plací a èetbou Písma, jak jsme vidìli, je
mo�né dospìt k rozhodnutí, které je v deter-
ministickém svìtì antikultovních pøedstav
zhola nemo�né.   n

Anna Marie Dostálová

poselství
138 významných
muslimù

Kdy� pøed rokem pape� Benedikt XVI. vy-
stoupil v Øeznì a svými slovy - za vydatné
podpory a manipulace médií - vyvolal mezi
muslimy a køes�any vlnu napìtí, obdr�el od
muslimských teologù dopis.1 V nìm se po-
kusili pape�i vysvìtlit nìkteré výroky Pro-
roka a stanoviska Koránu.

Dal�í dopis se rok nato objevil nejen na
stole pape�ovì, ale obìhl také dal�í církevní
pøedstavitele, vèetnì reverenda Kobii, ge-

nerálního sekretáøe Svìtové rady církví.
Odkazuje i k tìm církevním vùdcùm, kteøí
nejsou výslovnì jmenováni a mnohdy ani
nejsou èleny svìtového køes�anského spole-
èenství.2  V abecedním soupisu v�ech 138
signatáøù jsou státníci, diplomaté, akademi-
ci a duchovní z celého svìta.

V podstatì jde o porovnání vzájemnì
korespondujících textù o jedinosti Bo�í
a pøikázání lásky z Koránu a Bible. Proto
se také dopis jmenuje �A Common Word
between Us and You�.3 Podle uèencù jsou
tato témata bez výhrad spoleèná køes�anùm
a muslimùm a na nich lze vystavìt pøátel-
ství a mírové vztahy.4

Podle slov Prorokových je to nejlep�í,
co kdy øekl, prohlá�ení o jedinosti Bo�í -
toti� �e není mo�né vedle nìj uctívat coko-
liv jiného a jen On má ve�kerou moc a slá-
vu. Slova hadíthu z Buchárího sbírky, �e
�není boha kromì Boha, On sám, On nemá
pøidru�ené, Jeho je svrchovanost a Jeho je
chvála, On má moc nad v�emi vìcmi�,5 ne-
jenom �e pøipomínají muslimùm, �e mají
být totálnì podøízeni Bohu, ale opakováním
tìchto slov mají uvidìt Jeho pravé dílo
a pravou lásku ve v�em Jeho stvoøení.

Bible nemá vìt�í pøikázání ne� milovat
Boha celým svým srdcem a du�í a cele mu
slou�it. Oba pøíkazy jsou tedy islámu
i køes�anství spoleèné a oba se na mnoha
místech objevují v rùzných variacích.

Dal�ím styèným bodem obou vìr je lás-
ka k bli�nímu. Korán vyzývá k milování
bratra a svého souseda stejnì jako sebe
samého, proto�e bez toho nelze dosáhnout
skuteèné lásky k Bohu. Bible v obou svých
èástech pøikazuje toté�, lásku k bli�ním jako
k sobì, sebeobìtování se pro druhé, milosr-
denství.

Na tìchto základech chtìjí muslimové
vybudovat spoleèný dialog. Súra al-Imran
vyzývá k zasednutí ke �spoleènému stolu�

s lidem knihy. Tak jako Korán
pøipomíná, �e ne v�ichni køes�a-
né bojují proti islámu a ne v�ich-
ni vyhánìjí muslimy z jejich
domù, tak i autoøi textu chtìjí
mluvit s køes�any, proto�e tato
nábo�enství nestojí proti sobì.

Tato pozitivní iniciativa se
zdá být velmi nadìjná. Podobné
kroky k dialogu s køes�anským
svìtem èiní i iniciativa �Amman
Message�, podporovaná jordán-
skou univerzitou. Také na strán-
kách �Common Word� si nelze
nev�imnout odkazù na Jordán-
skou královskou univerzitu.

První reakce oslovené strany byly po-
zitivní. Svìtová rada církví ihned na svém
webu prezentovala radostné prohlá�ení
svého generálního sekretáøe rev. Samuela
Kobii a katolické zdroje mluvily o vítaném
kroku muslimské strany. Ale 1. listopadu
uveøejnil australský katolický tiskový por-
tál6 zprávu prezidenta Pape�ské rady pro
mezinábo�enský dialog, kardinála Jeana-
Louise Taurana. Podle zprávy pape�ský
stolec pisatelùm formálnì odpoví, ale ne-
chce èinit ukvapené závìry. Kardinál Tau-
ran tvrdí, �e s islámem se v tuto chvíli �ádný
dialog vést nedá. Jako jeden z dùvodù pro
toto tvrzení uvádí, �e islám nepøipou�tí in-
terpretace Koránu. Jeden ze signatáøù, Aref
Ali Nayed z Cambridge, vyjádøil zklamání
nad tím, �e Vatikán odmítá diskusi.

Pøesto je v�ak mo�né hovoøit o posunu
v oblasti mezinábo�enského dialogu. Do-
sud byli iniciátory a hlavními øeèníky køes-
�ané a muslimský hlas zazníval jakoby
z povzdálí. I stí�nost z prvního, pøed rokem
psaného dopisu, �e køes�ané pou�ívají pou-
ze stanoviska zapadních orientalistù, lze
vnímat jako projev touhy muslimù mluvit
za sebe. Mo�ná je nyní èas, aby muslimové
více hovoøili a køes�ané více poslouchali.

n

Kateøina Vodièková

Poznámky
1 Dopis je dostupný na adrese http://www.ammanmessage

.com v rubrice Downloads.
2 To je v pøípadì muslimù velice pozitivní, proto�e jejich

postoj k rozdrobené církvi Kristovì byl døíve èasto po-
smì�ný. Vyu�ívali tento fakt k potvrzení nepravosti køes-
�anské zvìsti. Ve výètu adresátù nezapomnìli ani na ne-
pøímé oslovení nejmen�ích církví, které èasto nepøesa-
hují hranice jednoho státu.

3 Dopis je dostupný na adrese http://www.acommonword.
com. Název vyu�ívá slova ze súry Aal-´Imran 3:64.

4 A Common Word Between Us and You; str. 2.
5 Tato fráze se nachází v nìkolika sbírkách hadíthù, ale

pùvodnì pochází z více míst v Koránu.
6 htp://www.cathnews.com.
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NEKROLOG
SRI CHINMOYE

Ve vìku 76 let zemøel 11. øíjna 2007 ve
svém sídle v newyorském Queensu Sri
Chinmoy, z hinduistické tradice vycháze-
jící guru, který modifikoval uèení svého
duchovního uèitele Sri Aurobinda a na Zá-
padì je prezentoval jako takzvanou integrál-
ní jógu, spojující duchovní, kulturní a spor-
tovní impulsy.

Chinmoy se narodil 27. srpna 1931
v Bengálsku, ve 12 letech vstoupil do Au-
robindova á�ramu, kde, jak tvrdil, dosáhl
nejvy��ího osvícení - �realizoval Boha�.
Roku 1964 byl svým mistrem vyslán na
misii do USA. Bìhem let si pak - pøedev�ím
v euro-americkém regionu - získal nìkolik
málo tisícovek velmi aktivních �ákù (asi
200-300 v ÈR).

Jeho èinnost (o ní� nìkolikrát informo-
val i Dingir) byla hodnocena v zásadì ve
dvou protichùdných stanoviscích, která
krátce shrneme.

Svými �áky byl Sri Chinmoy podle své-
ho pøání vnímán jako jakási brána k Nej-
vy��ímu (Supreme), byl støedobodem jejich
�ivotù a vìrouky, role jeho osoby místy
splývala s rolí Boha. Energii skrytou ve
svých meditacích, do nich� Chinmoy za-
svìcoval i oddané, ukazoval svìtu, kdy� ji
pøetavoval do neslýchaných sportovních
výkonù, pøedev�ím v bì�eckých disciplí-
nách a v siláckých kouscích (vzpírání slo-
na, letadla apod.). Ohromoval svou umìlec-
kou potencí i originalitou (namaloval mi-
liony ptáèkù, desetitisíce obrazù, napsal
tisíce básní, písní a knih.). Organizováním
sportovních a kulturních akcí (Peace Run)
po celém svìtì se zasluhoval o mír.

Pro kritiky byl Chinmoy snadným ter-
èem. V jeho nábo�enské rétorice figurova-
lo mnoho zøetelnì autoritáøských a mani-
pulativních prvkù, pochopitelných snad
v kontextu mentality Východu, nelahodí-
cích v�ak uchu, pocházejícímu z køes�anské
a demokratické tradice. Jeho povìst poèát-
kem nového tisíciletí rovnì� po�kodily vý-
povìdi jeho bývalých �ákyò, které pohlavnì
zneu�íval (byly zveøejnìny na internetu).
Navíc sám nakazoval celibát.

Vý�e zmínìné neovìøitelné, neuvìøitel-
né husarské kousky vyvolávaly lehký ús-
mìv. Sebestøedné �umìlecké� poèiny,
zvlá�tì na poli malíøství a hudby, pøiná�ely
spí�e úvahy o ztrátì soudnosti a sebereflexe
od reality odøíznutého Chinmoye. V jeho
dílech, z nich� nìkterá lze bez rozpakù na-

zvat �patlaninami� a �taháním koèky za
ocas�, �áci vidìli a sly�eli �nádhernou bo�-
skou inspiraci� a svým bezvýhradným nad-
�ením utvrzovali mistra v pøesvìdèení o je-
ho genialitì. Mezinárodní akce, které orga-
nizoval, prospívaly - dle kritikù - spí�e ne�
míru jenom ke zviditelnìní gurua, jen� se
jejich prostøednictvím snáze dostával do
blízkosti celebrit a politikù. Spoleèné fo-
tografie pak �potvrzovaly�, �e mistr je du-
chovní autoritou svìtového formátu. Od
snímku Chinmoye s Janem Pavlem II. se
musel �verouènì� distancovat Vatikán.

Podobnì jako Chinmoy i jeho �áci
v dobré víøe v guruovo svìtoborné poslání
èasto vyu�ívali neinformovanosti rùzných
institucí, aby svého mistra zviditelnili
a udìlali mu radost. Nìkolik desítek mìst
a pamìtihodností v Èesku i ve svìtì tak bylo
oficiálnì vyhlá�eno Chinmoyovými Míro-
vými kvìty. Guru sám nìkolikrát nav�tívil
ÈR, setkal se i s Václavem Havlem a jen
tìsnì mu unikl Øád Bílého lva, za nìj� lob-
bovali jeho oddaní. V letech 1995, 1999
a 2004 uspoøádali jeho �áci v pra�ské spor-
tovní hale na Výstavi�ti �Mírový koncert�,
pøi nìm� Sri Chinmoy v�dy improvizoval
na pøibli�nì dvacet hudebních nástrojù. Pøi
jeho posledním vystoupení v metropoli by-
lo vidìt, �e má znaèné zdravotní potí�e.
Silnì pøibral na váze, mìl problémy s chùzí,
doslova se belhal, jeho zpìv èasto pøeru�o-
val ka�el. Pøesto �áci popírali, �e by byl
nemocen. Ve své víøe v jeho nadpøirozené
schopnosti tvrdili, �e na koncertì vypadá
sláb, nebo� z obecenstva odèerpává nega-
tivní karmu, mimo sál je ale ve �pièkové
formì.

Pro oddané, které Sri Chinmoy nadchl
pro ideály harmonie a duchovního rùstu,

byla smrt gurua naprosto neèekaná, je otáz-
kou jak se se ztrátou svého uèitele, za nìho�
není náhrady, vyrovnají.

n
Martin Koøínek

jubilejní
�Miluj svùj �ivot�

Letos se konal ji� 20. esoterický festival
Miluj svùj �ivot. O nìm jsme si povídali
s Milo�em Tomá�em u stánku nakladatel-
ství Avatar.
Jak dlouho u� sem jezdí�?
Od poèátku, dá se øíct. Poèátkem 90. let
moji rodièe, Míla a Eduard Tomá�ovi, jez-
dili po rùzných mìstech a pøedná�eli. Jed-
nou takovou zastávkou byla i Plzeò. Spolu
s mými rodièi tam bylo i Laurychovo di-
vadlo, které tehdy uvedlo román Eduarda
Tomá�e Milarepa. Pøi této pøíle�itosti mì
oslovila jakási hezká dáma, Blanka Bale-
jová. Jejím snem bylo zaøídit festival, kam
by pozvala hodnì úèinkujících a prodejcù.
Nabídl jsem jí svoje zku�enosti a známosti
a pomáhal jí kontaktovat rùzné osobnosti -
Martu Fouèkovou,1  Michala Burdu,2 Bo-
humila Vurma3 a dal�í. První festival jsme
mìli dìlat spoleènì - agentura Miluj svùj
�ivot, nakladatelství Avatar, jeho� jsem byl
reprezentantem, a Mírový klub Johna Len-
nona (MKJL),4 jeho� prostøednictvím jsem
se pokou�el shánìt úèinkující na ten festi-
val, jako byli Jarda Hutka, Radim Hladík
a rùzné kapely.
Na zaèátku 90. let to tedy byl spí�e under-
ground. Bylo tam víc osobností, které se
pova�ují za alternativní?
Dá se to tak øíct. Mìl jsem tehdy tu snahu.
Díkybohu za underground. Na poèátku 90.
let se nutnì vyrojila spousta aktivit, které
by pøed tím nemohly pùsobit oficiálnì.
Otevøelo se nebývale mnoho mo�ností,
lidem se dostalo svobody projevu. A to je
dobøe. Ka�dý má právo na �ivot, �ít tak,
jak si zvolí. Èlovìk si mù�e vybrat a �ít tak,
jak chce a jak si myslí, �e je to nejlep�í.
Samozøejmì by mìl být naprosto zodpovìd-
ný. Je pak na nìm, aby svùj �ivot �il co
nejhodnotnìji. Festival je pozitivní v tom,
�e v oblasti názorù a aktivit je dosti alter-
nativní. Jde o pohled.
Jakou roli myslí�, �e festival sehrál pro èes-
kou duchovní scénu?
Myslím, �e dost významnou roli sehrál

Sri Chinmoy pøed lety.
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Výbìr køi��álových koulí na festivalu �Miluj svùj �ivot�.
Foto: A. M. Dostálová.

a stále sehrává. Na dne�ní esoterní scénì
u nás by tu bez nìj, myslím, byla jakási me-
zera. Setkávají se tu jedinci a skupiny rùz-
ných smìrù.
Je to festival, také se øíká veletrh, vlastnì
esoterní veletrhy. Jak se dívá� na populární
metaforu, �e máme �trh nábo�enství� nebo
�trh s idejemi�, anebo dokonce - jak øíká
Tomá� Halík - �výprodej spirituality�?
Výprodej spirituality to bohu�el je, ale  mù-
�eme udìlat pouze to, �e se tomuto trendu
sami nepoddáme a sami si udr�íme dobrý
standard. Mnozí lidé by øekli (ale já ani mí
kolegové se tím moc nezabýváme), �e to
souvisí s tím vìkem Vodnáøe. Vodnáø pøi-
nesl vìt�í duchovnost a vìt�í otevøenost
esoterním vìdám, ov�em za cenu ni��í
úrovnì.
Tak�e vidí� jako svou úlohu se toho úèast-
nit, ale dr�et lep�í standard?
Ano. Dalo by se to tak øíct. Ne, �e bych
hledìl jít nìkomu pøíkladem, rád ponechá-
vám svobodu druhým. Ale sám bych tomu
nerad propadl.   n

Anna Marie Dostálová
Poznámky

1 PhDr. Marta Fouèková - astrolo�ka, duchovní myslitel-
ka a na�e pøední popularizátorka regresní terapie. Au-
torka knih Já jsem, Dech �ivota a dal�ích.

2 Michal Burda - pøední myslitel Nového vìku. Autor série
knih Vesmír v nás, zakladatel Klubu pøátel Vodnáøského
vìku.

3 Robert Bohumil Vurm - odborník na tarot, spisovatel
a badatel. Autor knih Praga mystica, Tajné dìjiny Evro-
py a dal�ích.

4 Mírový klub Johna Lennona (MKJL) zalo�ili v Praze na
poèátku prosince 1988 Ota Veverka, Stanislav Penc
a Heøman Chromý. Vznik MKJL souvisel s tradicí spon-
tánních shromá�dìní mláde�e, která se od roku 1981
ka�doroènì scházela 8. prosince ve výroèní den úmrtí
Johna Lennona u jeho symbolického pomníku na Velko-
pøevorském námìstí v Praze. Èinnost klubu bez pevné
organizaèní struktury byla zejména soustøedìna na roz-
víjení alternativní kultury a spolupráci s ostatními nezá-
vislými iniciativami. Více: http://www.totalita.cz.

Milo� Tomá�.        Foto: Martin Tøe�òák.

Historie
èeských kvakerù

Èlánek �S vnitøním svìtlem� v Dingiru
2/2007 (str. 38-40) podával základní infor-
mace o Spoleènosti pøátel, svìtovém spole-
èenství tzv. kvakerù. Jeho poslední vìta
konstatovala, �e od roku 2003 se schází ma-
lá skupina kvakerù i v Praze. Døívìj�í his-
torii èeských kvakerù nyní zpracoval Eu-
gen Schart. Z jeho práce vyjímáme:
První svìtová válka
Po roce 1918, kdy èeskoslovenská armáda
v Rusku stále je�tì svádìla boje s bol�eviky
a pomalu se sunula k Tichému oceánu, po-
�ádal prezident T. G. Masaryk Spojené stá-
ty o pomoc pro tyto legionáøe. Spojené stá-
ty neposlaly zbranì, ale sekretáøe YMCA
(Young Men Christian Association). Mìli
za cíl v duchu zásad této organizace pod-

poøit vojáky, kteøí byli øadu
let mimo domov,  a pøipra-
vit je pro návrat do vlasti.
U jednotek organizovali vol-
ný èas (divadlo, hudba
a pod.) a zaji��ovali dopra-
vu dopisù do Evropy. Mezi
tìmito sekretáøi mìli být
i kvakeøi. Tato epizoda v�ak
není zdokumentována.
Meziváleèná léta
V prvních letech trvání Èes-
koslovenské republiky do�lo
k rozvoji rùzných obèan-
ských sdru�ení, svazù apod.
Zásluhou Alice Masarykové

byla také zalo�ena YMCA, která organi-
zovala sociální pomoc. Do Èeskoslovenska
byli vysláni sekretáøi (62 osob), aby byli
nápomocni pøi zakládání místních sdru�ení.
Mezi tìmito Amerièany mìli být i kvakeøi,
ale doklady pro to nejsou k dispozici.

V prvním desetiletí trvání nového státu
v Praze existovala skupina sympatizantù -
intelektuálù, kteøí udr�ovali styky s kvakery
v zámoøí, Anglii a Nìmecku. Jen jako vol-
né sdru�ení poøádali nepravidelná setkání
s politiky, umìlci a rùznými humanisticky
zamìøenými spolky. Ze známìj�ích osob lze
jmenovat Dr. Koseho, Dr. Prá�ilovou, Dr.
Ambrozovou, sekretáøku Emanuela Rádla,
nebo Viktora Fischla (Avigdora Dagana).
Pra��tí kvakeøi byli aktivní pøi pomoci nì-
meckým demokratùm a �idùm, kteøí po ná-
stupu nacistù prchali pøes Èeskoslovensko.
Bìhem 2. svìtové války byly aktivity èes-
kých kvakerù zcela utlumeny. Dr. Kose byl
zatèen a umístìn do koncentraèního tábora
v Buchenwaldu a roku 1942 tam zemøel.
Období 1945 - 1989
Po válce zahranièní Pøátelé organizovali
pomoc, napø. kvakeøi ze �výcarska pomohli
pøi obnovì Slezska v obci �títina úèastí �esti
dobrovolníkù a dodávkou �atstva a bot pro
obyvatele této obce.

Kontakt se svìtem byl po roce 1948
umo�nìn prostøednictvím kvakerù v Nì-
mecké demokratické republice, kde byli
oficiálnì uznáni vládnoucími úøady. Po
mírném uvolnìní pomìrù u nás pøed rokem
1968 se styky s kvakery v okolních státech
staly intenzivnìj�ími, hlavnì mezi NDR,
Èeskoslovenskem a Maïarskem.
Období po roce 1989
Po roce 1989 do�lo k odstranìní v�ech ba-
riér a oboustranné kontakty se staly pravi-
dlem (výroèní setkání apod.) K urèitým sna-
hám o zalo�ení komunity Pøátel do�lo po
setkání se zahranièními Pøáteli u pøíle�itosti
60. výroèí pomoci demokraticky smý�le-
jícím uprchlíkùm z Nìmecka (1994) a u pøí-
le�itosti støedoevropských setkání (poøáda-
ných od roku 1996). Zárodek dne�ní pra�-
ské bohoslu�ebné skupiny se ale utvoøil a�
na poèátku roku 2003. Tehdy se ètyøi èe�tí
Pøátelé zaèali pravidelnì scházet v pra�-
ském paláci YMCA. Skupinu po urèité
dobì zaèali obohacovat i kvakeøi rùzných
národností, kteøí �ijí v Praze. Skupina se od
té doby pomalu rozrùstá, od roku 2007 mìla
pøes deset èlenù.        n
Pøipravil Zdenìk Vojtí�ek
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INICIAÈNÍ ROMÁN
V SOUÈASNÉM �ATU

�árka Bubíková, Smaragdové mìsto, Èer-
vený Kostelec: Pavel Mervart, 2006.
Po odborných èláncích v èasopisech a pøí-
spìvcích ve sbornících se �árka Bubíková,
absolventka filologických studií v Olomou-
ci, zamìøená zejména na americkou litera-
turu a kulturu, pøedstavuje literárním dílem.
Ve svém debutu snad zu�itkovala zku�enos-
ti ze dvou studijních pobytù, roèního ve
Spojených státech a krat�ího na presti�ní
britské univerzitì sídlící v severoanglickém
Durhamu.

Hrdinka knihy Jana odchází na zaèátku
devadesátých let na roèní pobyt do Seattlu
ve státì Washington u Puget Sound, co� je
hluboký záliv Tichého oceánu na severo-
západì USA. Je to prostøedí bohaté na kra-
jinné scenérie a náhlé zmìny poèasí, je�
hrají v knize klasickou roli - symbolizují
i zmìny nálad èi dìje v nitru jednajících
postav. Názvy pìti kapitol propojují dìje
v nitru hlavní postavy se zasvìceným po-
pisem prostøedí.

Jana je dítìtem sametové revoluce a pøi-
chází do Ameriky s respektem a nadìjemi.
Chybí jí kritický odstup aspoò èásti dne�-
ních mladých vzdìlancù k politice svìto-
vého Impéria. Setkává se tam spí�e s tím,
èemu se dnes nìkdy øíká jiná Amerika.
Nenastal je�tì ostrý pravicový obrat navo-
zený událostmi 11. záøí 2001. Její Amerika
je sympaticky nepøehledná, proto�e je�tì
autenticky pluralitní. Jana odchovaná peèo-
vatelským typem spoleènosti si tì�ko zvyká
na to, �e se od jednotlivce èeká samostat-
nost. Kolegové jí pomáhají spí�e tím, �e jí
otevírají mo�nosti nasadit vlastní síly na
øe�ení. Má hlavu je�tì zaplavenou oficiální
propagandou komunistického re�imu
a Amerika ji snad na ka�dém kroku pøe-
kvapuje. Co snad èekala nejménì, je to, �e
Amerika je nábo�enská zemì. Nábo�enství
je tam dùle�ité i pro ty, kdo jsou od nìj dis-
tancováni.

Smaragdové mìsto (podle
polooficiální pøezdívky Seattlu)
je tradièní románový pøíbìh, ne-
ní to referát o pomìrech na ame-
rických univerzitách a o ame-
rickém nábo�enském dìní. Prá-
vem mù�e být toto vyprávìní
zaøazeno do �ánru iniciaèního
románu, jak to èiní anonymní
lektor èi redaktor na ètvrté stra-
nì obálky. Pozvolna se toti�

ukazuje, �e Jana implicite hledá duchovní
orientaci. Ve studijních peripetiích, ve
výletech a debatách s kolegy, v sociální
praxi, která je nedílnou souèástí jejího pro-
gramu, ba i v milostném pøíbìhu se �enatým
univerzitním uèitelem fotografie hledá sebe,
ne v banálním psychologickém smyslu, ale
v augustinovském smyslu se vrací zvenèí
a nachází sebe sama novì, proto�e ve spo-
jení s Bohem, nakonec nesmìle uznaným.
Z neuvìøitelné, napøed jakoby zmatené
a pak okouzlující názorové plurality ame-
rického prostøedí se jí vyloupne pozvolna
jen jemnì naznaèená víra. Jednota nitra
a krajiny (èi jejího vnímání?) v celém tex-
tu dovolí nìco, nad èím by mo�ná pøísní
kritici kroutili hlavami, �e se toti� v posled-
ní vìtì iniciaèního románu nad obzorem
vyklene nádhernì vybarvená duha.

Souèasná nábo�enská
scéna není jen panoptikum,
je� by badatelé sledovali z ob-
jektivního odstupu a jím� by
se praktici zabývali s jistou
shovívavostí vìdoucích, po-
máhajících pomýleným. Je to
drama v nitru mnohých z nás.
Prozaický �ánr mù�e být
pøinejmen�ím stejnì vhodný
pro pøiblí�ení k této oblasti
jako monografie, konferenèní
pøíspìvky a èlánky. Bubíkové svì�í, ètivý,
ale rozhodnì nikoli podbízivý román má
ov�em i èistì literární kvality nezávislé na
zdej�ím mo�ném okruhu ètenáøù.

n

Ivan �tampach

Salve
otevøelo
téma Prostituce

Pomìrnì charakteristickým rysem periodik
s nábo�enskou a duchovní tématikou je je-

jich úzká specializovanost na
oblasti vlastního nábo�enství
nebo teologie. Tato jednoznaè-
ná zamìøenost poté pùsobí hned
dvojím úèinkem: u vlastních
ètenáøù mù�e vyvolávat pocit,
�e to podstatné je zde a prob-
lémy okolního svìta nejsou je-
jich problémem, a naopak u lidí
mimo konkrétní nábo�enskou
skupinu vyvolává nezájem o tu-
to literaturu.

Z tohoto hlediska se velmi dobøe podaøi-
lo vyboèit z tohoto ne��astného rozpolo�ení
dominikánské Revui pro teologii a duchov-
ní �ivot Salve 2/07, která je vìnována té-
matu Prostituce.

V dobì, kdy se otázka prostituce v na�í
spoleènosti vìdomì èi nevìdomì oplo��uje
na problém legalizace této èinnosti, even-
tuálnì vytlaèení osob provozujících pros-
tituci na ménì nápadná místa, je Salve pro
spoleènost znovupobídkou k otevøení této
problematiky v plné �íøi. Za pøispìní Jana
Hellera, A.-P. Rethmana, M. Boháèové
a dal�ích pøiná�í Salve syntetizující pohled
na fenomén prostituce z hlediska etiky, teo-
logie, psychologie, sociální problematiky
a historických souvislostí.

Texty pak ètenáøi - a� vìøícímu èi niko-
li - jednak poskytují plastickou základnu pro

nahlédnutí tohoto problému
v celé jeho �íøi a jednak pøe-
destírají bez obalu palèivost
otázky prostituce a vybízejí
ètenáøe k zaujetí vlastního
postoje.

V neposlední øadì do-
minikánské Salve tímto vy-
dáním pøispìlo k umazání
bariéry mezi katolickou
církví a ostatním svìtem
a potvrdilo, �e problémy

souèasné spoleènosti církev pova�uje také
za své vlastní problémy.        n
Petra Dvoøáková

CO ØÍKÁ DANIEL
A. HELMINIAK
O HOMOSEXUALITÌ?

Daniel A. Helminiak: Co vlastnì Bible øí-
ká o homosexualitì? Brno: CDK, 2007,
130 s., Kè 149.-
Dne�ní spory v køes�anstvu neprobíhají
kolem otázek o Je�í�i Kristu jako Bohu
a èlovìku jako v 5. století, ani o tom, je-li
vìèná bla�enost Bo�ím darem nebo zaslou-
�enou mzdou za dobré skutky. Dnes se cír-
kevní konzervativci pøou s církevními mo-
dernisty a liberály napø. o homosexualitì,
pøesnìji øeèeno o tom, je-li mravnì pøípust-
né milostné sou�ití homosexuálních párù.
Krédo u� sotva koho zajímá. Mù�ete klid-
nì pøísahat na ka�dý jeho èlánek jednotlivì
a v�echny spoleènì, jste kacíø, ne-li nezna-
boh, kdy� se domníváte, �e si tìlesné pro-
jevy lásky mohou dovolit lidé, jim� �ivot
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pøihrál atypickou, men�inovou sexuální pre-
ferenci.

V dostupných �ivotopisných pøehle-
dech vysoko�kolského uèitele a terapeuta
Daniela Helminiaka se v�dy uvádí, �e 27
let pùsobil jako knìz. Bli��í informace
o pravdìpodobném odchodu z této slu�by
nejsou k nalezení. Vzhledem k jeho dùsled-
nì liberálnímu a modernistickému pojetí
a souèasné pøísnosti øímskokatolických vì-
rouèných autorit není divu.

Po úvodní kapitole vysvìtlující rozdíl
fundamentalistického a historicko-kritic-
kého pøístupu k Bibli probírá autor jednot-
livé texty pou�ívané konzervativnìji ladì-
nými køes�anskými èiniteli proti sou�ití
osob stejného pohlaví, napø. násilné obco-
vání se zajatci u bran Sodomy v knize Ge-
nesis nebo hodnocení vá�nì mezi dvìma
mu�i jako ohavnosti v Listu Øímanùm.
Shrneme-li autorova v vyjádøení ze v�ech
�esti probíraných starozákonních a novo-
zákonních pasá�í, mù�eme pou�ít jeho slov
ze Shrnutí a závìru (s. 121-122): � V�ech-
ny tyto texty se ale zabývají nìèím jiným
ne� samotnou homogenitální aktivitou�
odsuzují � takovou homogenitální aktivi-
tu, která byla v 1. století spojená se zneu�í-
váním: tedy �lo o vyu�ívání èi znásilòování.
I kdy� Bible nikde homogenitální aktivitu,
a tím spí�e homosexualitu jako takovou
neodsuzuje, neznamená to zároveò, �e by
snad homosexuálùm v�echno mìlo projít.
Spoléhají-li se toti� na Bibli jako na vedení
a inspiraci, budou jistì cítit respekt k hlav-
ním mravním zásadám �idokøes�anské trad-
ice: být zbo�ný, klanìt se Bohu, ctít ostatní,
být laskavý, odpou�tìt, být milosrdný, být
poctivý a spravedlivý.

Èeská verze knihy má, jako v�echny
knihy brnìnského Centra pro studium de-
mokracie a kultury støídmou, elegantní ty-
pografickou úpravu. Snad ponìkud ru�ivì
pùsobí pøehojné u�ívání uvozovek a kur-
zívy, reagující ov�em zjevnì na originál.
V americkém prostøedí zøejmì nesou tak
pøecitlivìlí. Na obálce vidíme decentnì
pou�itu iluminaci z rukopisu
kolem roku 1300, na nìm� jsou
biblické postavy David a Jo-
natán v dùvìrném objetí. Jazyk
pøekladu se jeví jako ponìkud
tì�kopádný, pøekladatel Daniel
Micka si v�ak zaslou�í ocenìní
za obeznámení s nezvyklou ter-
minologií a za její srozumitel-
né pøetlumoèení.

To, co k tématu homose-
xuálního pohlavního sou�ití

øíká autor, je odùvodnìné a po-
chopitelné mimo jiné i v kon-
textu otøesného násilí pácha-
ného vùèi nim køes�anskými
a islámskými fundamentalisty.
Fanatici schopní vyvolat po-
dobné násilí se bohu�el vysky-
tují u� i zde ve støední Evropì.
Autor by snad nemìl odpovìd-
nost za své teze svalovat (ná-
zvem knihy) na Bibli. Mìl by
mít odvahu pøiznat, �e to, co
øíká, øíká on sám, �e to øíká za sebe a na
svou odpovìdnost. Nemusel by stylem ar-
gumentace soupeøit s fundamentalisty. Má
právo nabídnout svou interpretaci. On a vy-
davatelé právem oèekávají, �e heterosexu-
ální ètenáø najde v knize podnìt k porozu-
mìní a homosexuální ètenáø odli�ení zdra-
vého svìdomí od skrupulí, a tím i povzbu-
zení a posilu.   n

Ivan �tampach

hnutí
nového vìku
v rùzných
úhlech pohledu

Moravèíková, Michaela (ed.), New Age,
Ústav pre vz�ahy �tátu a cirkví, Bratislava
2005.
Øeditelka slovenského Ústavu pre vz�ahy
�tátu a cirkví Michaela Moravèíková pøi-
pravila roku 2005 obsáhlý sborník se
zámìrem - jak sama øíká - �zachytit rùzné
aspekty New Age prostøednictvím roz-
lièných pøístupù a zorných úhlù� (str. 15).
Na sborníku se proto podílelo 24 autorù
z patnácti zemí. Jejich texty jsou uvedeny
v�dy dvakrát: jednak v angliètinì, nìmèinì
nebo �panìl�tinì, jednak ve sloven�tinì
(pøekladatelé nejsou uvedeni). Pøíprava této
témìø sedmisetstránkové knihy tedy muse-
la být velmi pracná. Krátce se zmíníme

o ka�dém z 22 pøíspìvkù, které
ji tvoøí.

Americký sociolog nábo-
�enství William Sims Bain-
bridge je jednou z postav, které
tomuto sborníku dodávají lesk.
Jeho pøíspìvek �New Age Po-
licy�, pøekládaný zavádìjícím
zpùsobem jako �Stratégia New
Age� (jde v nìm spí�e o vládní
politiku vùèi projevùm New
Age), je kvalitní, i kdy� nepøi-

ná�í o mnoho víc, ne� je
mo�né se doèíst v jiných
autorových pracích.

Brazilský antropolog
José Guilherm Cantor
Magnani seznamuje krátce
s vývojem a podrobnìji se
souèasnou podobou esote-
rické nábo�enské tradice
v Brazílii. Na základì svého
prùzkumu z roku 1999 kla-
sifikuje esoterické skupiny

do pìti kategorií (od iniciaèních po komer-
èní) a jejich aktivity do tøí kategorií (vzdìlá-
vací, terapeutické a zá�itkové).

U� v Cantorovì pøíspìvku se projevuje
nejvìt�í nesnáz souèasného zkoumání New
Age: vymezení tohoto pojmu. �védka Lise-
lotte Frisková ve svém èlánku - podle na-
�eho soudu nejlep�ím z celého sborníku -
navrhuje, aby se akademická obec koncep-
tu New Age radìji vzdala. S porozumìním
a výsti�nì popisuje, jak New Age chápou
významní autoøi (Hanegraaff, Heelas, Sut-
cliffe, Kingová, Woodheadová, Barkerová
a dal�í). Sama ale vidí fenomény, které jiní
shrnují pod pojem New Age, spí�e jako
projev lidového nábo�enství (v protikladu
k nábo�enství oficiálnímu, pevnìji institu-
cionalizovanému) a radìji zkoumá, jak na
toto lidové nábo�enství (a nakonec podob-
nì i na nábo�enství institucionalizované)
dolehl proces globalizace.

Frisková rozeznává �est typù posunu,
které pøivodily zmìnu paradigmatu souèas-
né religiozity a na nich� má globalizace zá-
sadní podíl. Jsou to posuny od partikulár-
ního k eklektickému, od dogmatického
k zá�itkovému, od teologického k antropo-
logickému (k antropocentrismu), od kolek-
tivního k individuálnímu, od hierarchic-
kého k egalitáøskému a od soustøedìní na
posmrtné k témìø výhradnímu zájmu o zá-
le�itosti tohoto svìta. Frisková touto prací
také vìdomì pøispívá k debatì o sekula-
rizaci: západní svìt sice pøesunul zájem
z oficiálního nábo�enství k nábo�enství
lidovému, ale to není - jak pí�e - zmìna od
nábo�enství, ale zmìna v nábo�enství.

Nejdel�í pøíspìvek sborníku má cha-
rakter poznámek a úvah na základì výpis-
kù z primární i sekundární literatury spí�e
ne� charakter studie. Navíc není zcela jisté,
zda �panìlský knìz Manuel Guerra Go-
méz hnutí Nového vìku opravdu poro-
zumìl a dokázal rozli�it podstatné od okra-
jového. Nepoèítá ani s vývojem hnutí a snad
jen závìreèné poznámky o jeho výzvì øím-
skokatolické církvi pøiná�ejí nové my�len-
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dobì zabývá. Podle slov v závìru svého
pøíspìvku (str. 394) cítí povinnost poskyt-
nout výsledky svého bádání �irokému pos-
luchaèstvu, a splnit tak úkol vìdy spolu-
vytváøet veøejné mínìní. Tento zámìr na-
plòuje tím, �e se pokou�í pomìøovat feno-
mén Nového vìku podle kritéria historické
pravdivosti, doktrinální pravdivosti a ná-
bo�enské vìrohodnosti. Poslední kritérium
je rozpracováno je�tì z hlediska auten-
tiènosti, absolutnosti, racionálnosti a exis-
tenciálního smyslu.

Hned pøi prvním ètení jejího pøíspìvku
�Kategorie pravdy v religionistickém ex-
kurzu� je zøetelné, �e od autorèina pomì-
øování není - pøi v�í úctì - mo�né oèekávat
mnoho. Kritéria pravdivosti jsou formu-
lována velmi neurèitì a uplatòována na
fenomény, které je snad mo�né do hnutí
Nového vìku zaøadit, ale které ho jistì
nemohou reprezentovat v jeho �íøi a mnoho-
strannosti. Navzdory svému nìkolikrát opa-
kovanému tvrzení se autorka bezpochyby
dostává za hranice religionistiky, pokud ji
chápeme jako hodnotovì neutrální discip-
línu. Její pøíspìvek vyznívá spí�e jako sna-
ha o osobní zúètování s fenoménem Nové-
ho vìku nebo jako varování pøed ním; obo-
je je ov�em skryto za zdánlivou objektivi-
tu.

�panìlský psycholog Miguel Perlado
zvolil velmi atraktivní téma vztahu hnutí
Nového vìku k alternativní medicínì.
Celkem výsti�nì charakterizuje vztah hnutí
ke zdraví a popisuje pøístupy léèitelù. Bohu-
�el ale zcela opomíjí pracovat s fenoménem
alternativní medicíny. Nebere v úvahu sku-
teènost, �e ne ka�dý smìr alternativní me-
dicíny má duchovní východiska, ani to, �e
ne v�echna tato východiska je mo�né jed-
nodu�e pøiøadit k hnutí Nového vìku. Do
svého pøíspìvku naopak zahrnuje okrajová

ky, cenné pro pastoraèní práci. Podobnì
ponìkud bezkrevnì pùsobí i velmi krátký
pøíspìvek olomouckého pravoslavného
knìze Václava Je�ka. Pozoruhodné je ale
jeho opakované tvrzení o pozitivním vlivu
hnutí Nového vìku pøi cestì nìkterých hle-
dajících k pravoslaví.

Japonský profesor, který vystudoval
v Sydney a hostuje v Indonésii, Hisanori
Kato, pí�e o nábo�enství na Filipínách.
Pøená�í tak ètenáøe do tichomoøské oblasti,
a také proto jeho pøíspìvek pùsobí svì�e.
Týká se posmrtného kultu filipínského dik-
tátora Ferdinanda E. Marcose, vykonáva-
ného spontánnì v nìkolika nábo�enských
skupinách. Spojitost tohoto zajímavého
fenoménu s tématem sborníku - hnutím
Nového vìku - v�ak není jasná.

K tématu hnutí Nového vìku se vrací
polská antropolo�ka Anna E. Kubiaková.
Nový vìk pojímá jako nábo�enství post-
moderní doby a vztahuje ho v rysùm post-
moderní kultury. V�ímá si pøedev�ím sou-
èasné role mýtù a symbolù a Nový vìk kon-
ceptualizuje jako �skládanku mýtù�.

Jakoby v protikladu ke statickému
pohledu Kubiakové uvádí slovenská socio-
lo�ka Adela Kvasnièková v následujícím
pøíspìvku práci Françoise Championové,
která zachytila vývoj Nového vìku od 60.
do 80. let minulého století. Posun Nového
vìku je podle Championové od komunitní
k sí�ové organizaci a od explicitní religio-

zity k religiozitì skryté v al-
ternativních psychoterapeu-
tických metodách. �koda, �e
tento popis vývoje Nového
vìku nepokraèuje a� do doby
pøelomu tisíciletí. Kromì
Championové uvádí Kvas-
nièková i druhou francouz-
skou sociolo�ku Valérii Roc-
chiovou, která navrhuje zkou-
mání fenoménu Nového vì-
ku ve tøech osách: teoretické,
organizaèní (strukturální)
a komparativní. Ta poslední
by si mìla v�ímat nejen toho,
co tento fenomén spojuje, ale
i rozdílù v jeho projevech
v rùzných spoleènostech.
Z tìchto rozdílù toti� èás-
teènì vyplývají i rùzná pojetí
hnutí Nového vìku, která
souèasní religionisté a socio-
logové hájí.

V dal�í studii prokazují
Graeme Lang a Yunfeng Lu
(oba pùsobili nebo pùsobí

v Hong Kongu), �e my�lenkové kon-
strukce, které se na Západì pova�ují za ty-
pické pro hnutí Nového vìku, byly pøijaty
do nìkterých východních nových nábo�en-
ských hnutí døíve, ne� se o hnutí Nového
vìku zaèalo hovoøit. Spiritismus a speku-
lace o mimozem��anech se zaèlenily do
synkretického nábo�enství Cao Dai, vznik-
lého ve Vietnamu ve 20. letech 20. století,
a podobnì se �ufologické� podnìty podíle-
ly na vzniku hnutí Falun Kung v Èínì v 90.
letech. Tyto postøehy jsou sice zajímavé, ale
k vlastní problematice hnutí Nového vìku
mnoho neøíkají. U�iteèné je, �e tímto pøí-
spìvkem autoøi vybízejí západní vìdce, aby
rozpoznávali poku�ení absolutizovat své
západní vnímání skuteènosti.

Slovinský sociolog Miran Lavriè pro-
vedl výzkum mezi studenty, který mìl zjis-
tit stupeò a vývoj popularity my�lenek hnutí
Nového vìku. Výsledky jsou zajímavé, ale
ne pøíli� záva�né: výzkum se konal v rozpìtí
pouhých ètyø let a hranice kategorií �okul-
tismus� a �New Age� jsou ve skuteènosti
jistì ménì zøejmé, ne� výzkum pøedpoklá-
dal.

Nezdá se, �e by krátká esej slovenského
pravoslavného teologa Eduarda Neu-
pauera pøinesla nové my�lenky.

Slovenská religionistka Eva Orbanová
obhájila roku 2004 disertaèní práci na téma
�Nábo�enský synkretismus v hnutí New
Age�, a tématem sborníku se tedy dlouho-

Je�tì neví, �e je New Age...

NA PØÍ�TÌ 1/2008
Hnutí Nového vìku, jeho� se týká recen-
ze na této stránce, má bezpochyby ko-
øeny v Theosofické spoleènosti, dnes u�
okrajovém a do mnoha skupin rozpad-
lém hnutí. Ale jeho význam na konci
19. a v prvních desetiletích 20. století byl
obrovský. A nejen pro pozdìj�í hnutí

Nového vìku.
Theosofická spoleènost

a její pokraèovatelé
je tématem prvního Dingiru

v jeho 11. roèníku.
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témata mediálního obrazu hnutí nebo
pøíèiny atraktivity my�lenek hnutí Nového
vìku mezi terapeutickými profesionály.
Pøíspìvek tak celkovì vyznívá ponìkud ne-
promy�lenì a neuspoøádanì.

Adam Possamaï, australský sociolog,
pøiná�í dvì krátce, ale velmi dobøe zpraco-
vaná témata: pí�e jednak o vztahu austral-
ského hnutí Nového vìku a domorodé spiri-
tuality, jednak struènì shrnuje výsledky
svého výzkumu mezi 35 stoupenci tohoto
hnutí. Zkoumal, jak se lidé stávají pøízniv-
ci Nového vìku a jak a proè se organizují.
Výsledky výzkumu ho vedou k velmi zají-
mavým postøehùm.

Naproti tomu následující dvì úvahy jsou
spí�e slohovými cvièeními na dané téma
ne� propracovanými studiemi. Italská vý-
stupová poradkynì Silvani Radoani
a rakouský poradce pro mláde� Roman
Schweidlenka fenomén Nového vìku jistì
z praxe znají, ale neodva�ují se dále ne�
k povrchním úvahám a soudùm.

�Éra Nového vìku nikdy nenastala, ale
její oèekávání mìlo vá�né spoleèenské
dùsledky,� shrnují v závìru (str. 557) svého
pøíspìvku �výcar�tí sociologové Jörg Stolz
a Joëlle Sanchezová. Tvrdí, �e hnutí No-
vého vìku v 90. letech zaniklo a �e v dù-
sledku jeho existence se nebývale rozrost-
la alternativní spiritualita. Tezi, �e �New
Age je jasnì �out�; alternativní spiritualita
je �in�,� (str. 553) podpírají øadou dobrých
postøehù a úvah.

Pøesto ale shledáváme málo dùvodù
k tvrzení, �e hnutí Nového vìku zaniklo.
Jistì, zanikl zájem pøíslu�níkù hnutí Nového
vìku o celé lidstvo a pøevládl individualis-
mus. Zanikla (nebo byla aspoò potlaèena)
v�eobecná mileniální idea blízkého pøí-
chodu vìku Vodnáøe. (Ale v nìkterých èás-
tech hnutí Nového vìku je tato nadìje
v souèasné dobì obnovována a upíná se
k roku 2012 jako roku kolektivního osví-
cení.) A zanikl snad také protispoleèenský
protestní osten hnutí Nového vìku ze 60.-
80. let; hnutí je dnes spí�e souèástí �main-
streamu� ne� spoleèenského disentu. Tìmi-
to zmìnami (a mnohými dal�ími) hnutí jistì
pro�lo. Hovoøit o jeho zániku se nám v�ak
nezdá pøípadné.

Pøíspìvek Nìmce Wernera Thiedeho
obsahuje nìkolik zajímavých teologických
pohledù na fenomén New Age. Ruská reli-
gionistka Marina Vorobjlova se sympa-
ticky pokou�í orientovat v ruské scénì hnutí
Nového vìku a otázky zatím spí�e klade,
ne� by je zodpovídala.

Brazilky Rosa Amelia de Almeida
Weissová a Maria José F. Rosardo-Nune-
sová se zabývají feminismem. První z nich
provedla roku 2002 výzkum mezi katoliè-
kami, které zaèaly nav�tìvovat centra alter-
nativní medicíny. V této studii se svou ko-
legyní uplatnila pøíbìhy katolièek, které
inklinovaly k ideám hnutí Nového vìku.
Brazilky do�ly k nìkterým zajímavým po-
støehùm, napø. ke zji�tìní, �e se tyto �eny
ve své vìt�inì nepøestaly v podstatì pova-
�ovat za katolièky.

Pøíspìvek slovenské reli-
gionistky Moniky R. Závi�ové
má charakter komentovaných
výpiskù z èetby (ne pøíli� pøes-
ných, napø. 20% pøíslu�níkù
hnutí New Age se podle jedno-
ho výzkumu vztahuje na USA,
nikoli na celý svìt, jak Závi�o-
vá tvrdí na str. 660) a je jakýmsi
úvodem do studia hnutí Nové-
ho vìku.

�
Zámìr zachytit hnutí Nového vìku z co
nejvíce zorných úhlù je jistì chvályhodný.
Nelze se ale vyhnout dojmu, �e editorka
mìla pøi naplòování tohoto zámìru projevit
vìt�í odvahu. Zdá se, �e ji� pøi pøípravì
sborníku bylo tøeba jeho �iroké téma nìjak
rozèlenit. Tím by se jednak sborník mohl
stát pøehlednìj�ím (rezignaci na jakékoli
uspoøádání sborníku prozrazuje i ponìkud
neobvyklý zpùsob øazení pøíspìvkù podle
abecedního poøadí pøíjmení autorù!), jed-
nak by tím byly eliminovány pøíspìvky pøí-
li� povrchní a postrádající strukturu. S �íøí
tématu New Age si nìkteøí autoøi toti� zjev-
nì nebyli schopni sami poradit.

Druhý díl odvahy si pak editorka mìla
ponechat na odmítnutí nìkterých pøíspìvkù.
Vedle tìch výborných, jaké napsali Bain-
bridge, Frisková, Kvasnièková, Possamaï
nebo Stolz se Sanchezovou toti� sborník
obsahuje i práce vyslovenì slabé.

Mrzuté je, �e kdy� dostatek odvahy ne-
projevila editorka, musí ji pak projevit
ètenáø: vzít do rukou nìkolikajazyèný tlus-
tospis a prokousat se jím a� k perlám, které
jsou mezi jeho mnoha stranami ukryty,
odvahu toti� urèitì vy�aduje.

n

Zdenìk Vojtí�ek

Poznámka
Knihy Ústavu pre vz�ahy �tátu a cirkví jsou k dostání na
http://www.slovenskeknihy.cz.

r e c e n z e

terapeutický
potenciál
v popisu
entusiastického
spoleèenství

Renata Eremiá�ová, Viky, Viktor a Bùh,
Kalich 2007, 262 stran.
Pøed Vánoci vy�la v nakladatelství Kalich
pozoruhodná beletristická kniha. Hlavní

postavou je zvídavá mladá
Viki, pro�ívající klasický pøí-
bìh partnerského trojúhelníku.
Zvìstné na knize je zasazení
do èeského charismatického
prostøedí - odhaduji - v deva-
desátých letech. Autorka zøej-
mì prostøedí dobøe poznala.
Nìkterá líèení jsou vynikající.
Detaily entusiastického pro-
støedí - napø. sborová perní-
ková buchta s kokosem - jsou
vylíèeny velmi pøesnì.

Hlavní postava postupnì prohlédne
zbo�né masky sobeckých a manipulujících
lidí, kteøí uvìøili vlastní svaté l�i a kterým
uniká holá realita �ivota. Ètenáøi se mù�e
stát, �e neví, zda se má smát èi plakat. Nì-
které situace, které kniha líèí, se zdají a�
nevìrodné, ale vystøízlivìlí jedinci, kteøí
entusiastickou zku�eností a entusiastickým
prostøedím pro�li, tvrdí, �e popis je velmi,
velmi realistický.

V závìru je kniha doplnìna laskavým
pohledem Zdeòka Vojtí�ka, který poukazuje
na potøebu dostatku èasu a vývoje víry
a zároveò opravuje laciné závìry, které by
si ètenáø mohl snadno udìlat. Doslovem
kniha nabyla ucelenosti.

Pokud knihu dostane do rukou nepo-
uèený ètenáø bez znalosti souèasných køes-
�anských spoleèenství, zøejmì si znechu-
cenì a vydì�enì odplivne: �Stra�ná sekta!�
Také si asi tak moc neu�ije skvìle popsané
detaily. Pro poznání psychologie jedné èásti
souèasného køes�anstva je ale kniha nesmír-
nì dùle�itá a v podstatì jedineèná. Beletrie
v tomto pøípadì mù�e odhalit více ne� od-
borné studie.

Ten, kdo entusiastické prostøedí zná, si
jistì také pøijde na své. V knize mù�e z nad-
hledu poznat sebe samého i své spoleèen-
ství, co� pro nìho mù�e být ozdravné. Je
proto mo�né pøedpokládat a doufat, �e kni-
ha pøispìje k proèi�tìní ovzdu�í entusiastic-
kých spoleèenství.

n
Petr Kuèera
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Ka�dý, kdo o d�inismu nìco ví, si
vybaví spoøe odìného nebo úplnì
nahého mnicha s ko��átkem v ruce,
který pøed sebou zametá cestu, aby
ani náhodou neza�lápl nìjakého
brouèka, proto�e respekt k zacho-
vání �ivota je nejdùraznìj�ím rysem
tohoto uèení. Tì�ko si tedy èlovìk
pøedstavuje, �e by toto nábo�enství
mohlo fungovat i mimo Indi, a do-
konce získávat nové pøíznivce po
celém svìtì.

Poprvé jsem se setkal s d�inis-
tickým tírthem (církví) pøi svém
pobytu v USA nedaleko Bostonu.
První náv�tìva mandiru (d�inistic-
kého chrámu) ve starém luterském kostele
v Norwoodu byla velmi pøekvapivá.

Na internetových stránkách tohoto spo-
leèenství jsem se doèetl, �e pokud je man-
dir zavøený, mù�u si vypùjèit klíè v indic-
kém obchodì. K na�emu pøekvapení byl
obchod docela daleko ve mìstì. Øekl jsem
prodavaèce, �e jsem se doèetl, �e je mo�né
si u ní vypùjèit klíè. Ona mi klíè beze slova
podala s tím, �e jí ho mám vrátit, a� bude-
me odjí�dìt. Trochu mì zarazilo, �e se vù-
bec nezajímala, co jsme zaè nebo co tam
chceme dìlat.

Je�tì více jsem byl pøekvapen na místì
samém. Tøi velké sochy v prùèelí chrámu,
øada obrazù, pìkná knihovna a spousta dal-
�ího vybavení� Pøi návratu do obchodu
jsem se paní zeptal, zda je mo�né si nìjaké
knihy vypùjèit. Odpovìdìla, �e samozøej-
mì ano a a� je budu chtít vrátit, �e staèí je
nechat u ní v obchodì. Znovu jsme tedy jeli
do chrámu a po návratu prodavaèku ani
nezajímalo, kolik knih jsem si pùjèil.

Kdy� jsem pak sedìl ve svém pokojíku
v Kingstonu, vedle sebe dva tlusté svazky
se soupisem knih, které se o d�inismu zmi-
òují, mìl jsem koneènì klid zhodnotit reakci
oné paní.

D�inismus patøí ke karmanovým nábo-
�enstvím, a tak ona, kdyby pochybovala
o na�ich èistých úmyslech, zhor�ovala by
si vlastnì svoji karmu. No a pokud bychom
ji podvedli a tøeba nìco vzali, tak si zase
zhor�ujeme my tu svoji. Jinými slovy - èlo-
vìk, který dìlá nìco �patného, �kodí sobì.
To pøece zní køes�anským u�ím velmi po-
vìdomì. Ale pøesto v na�í �ivotní praxi
radìji èlovìku spí�e nedùvìøujeme, jako
bychom pøedpokládali, �e vìt�ina lidí jsou
lumpové a podvodníci, kteøí by nám chrám
vykradli do základù�

Po tomto zajímavém úvodu jsem se
vypravil na nejbli��í púd�u.3 Ta se svým
prùbìhem velmi podobá hinduistickým ob-
øadùm. Sochy tírthankarù jsou omyty vo-
dou a ghí,4 zpívají se mantry, pøiná�í se obì�

ovoce a vonných tyèinek.5 Celý obøad má
velmi uvolnìnou atmosféru, lidé se mohou
bavit, pøípadnì sami meditovat pøed nì-
kterým z tírthankarù. Dìti volnì pobíhají
a mohou prakticky v�echno, vèetnì lezení
po sochách, jich� se pøi omývání mohou
dotýkat pouze lidé v úplnì èistém obleèení
a s rou�kou pøes pusu. Po obøadu je spoleè-
ný obìd,6 pøi nìm� se spoleèenská konver-
zace rozbìhne naplno. Po té první náv�tìvì
mi dali po púd�e s sebou ta�ku obìtovaného
ovoce, snad na dùkaz laskavého pøijetí. Pøi
dal�ích náv�tìvách jsem se osmìlil a zeptal
jsem se, jaké to je být d�inistou. Na mùj
dotaz se mi dostalo této odpovìdi (shrnuji
ji v nìkolika bodech):
� Já osobnì se cítím být velmi ��astný, �e
jsem d�inista. Jsem si sám odpovìdný za
svùj �ivot. Koncept �Svrchované bytosti,�7

která øídí mùj �ivot, je pro mì ne-
pøijatelný. - Nicménì, my d�inisté
nemáme problém, vìøí-li druzí ve
�Svrchovanou bytost�.
� Ka�dý, kdo si pøeje øídit ka�a-
ja8  a víceménì vìøí v pìt slibù,9  je
d�inista.
� Podle mého názoru d�inismus je
jediné nábo�enství Nenásilí. Nená-
silí je nábo�enstvím. Toto je jediné
nábo�enství, které zakazuje zneu�í-
vání nebo násilí proti vzduchu, vodì,
ohni, vegetaci, zemi, zvíøatùm a ja-
kýmkoliv �ivým tvorùm.
� Toto je jediné nábo�enství, pro
které praktické konání je dùle�itìj�í
ne� nauka a víra.10

D�inisté kladou obrovský dùraz na vzdìlá-
vání. Ostatnì samjak d�òána (správné vìdì-
ní), patøí mezi tøi klenoty (ratna traja)11
d�inismu. V jejich paèale, jakési církevní
�kole, se vyuèují v nauce12  v�echny vìko-
vé skupiny. Nejde o mechanické memo-
rování starobylých textù, ale o vysvìtlení
podstaty problému. Jako pøíklad uvádím
hru pro malé dìti, která se jmenuje
Rad�é� se pouèuje o �árlivosti
Rad�é�: (sám pro sebe) vidím, �e si tu Ro-
hit nechal svùj náklaïák. Urèitì ho tu
nechal proto, abych mu závidìl. Je to pøes-
nì ten, jaký jsem si v�dycky pøál. To není
spravedlivé, �e on má plný pokoj hraèek
a já �ádné. Ale já vím co udìlám. Já ten
jeho náklaïák rozmlátím na kousky. To mu
uká�e. Nauèím ho, aby nebyl tak sobecký
(rozbíjí náklaïák na kousky) - tak, teï je
mi líp a Rohit si to konec koncù zaslou�í.
(pøichází Rohit)

Ménì roz�íøené indické nábo�enství v globální podobì

Josef Barto�ek
Jako mladý student jsem dostal skriptum D�inismus,1 které
vzbudilo mùj celo�ivotní zájem o toto velmi staré a zvlá�tní
nábo�enství. U� pøi pou�ití termínu nábo�enství èlovìk váhá,
nebo� indické my�lení mezi nábo�enstvím a filosofií nerozli�u-
je a sami anglicky pí�ící Indové sanskrtský termín dar�ana støí-
davì pøekládají jako nábo�enství i filosofie. D�inismus �nevìøí�
na bohy, ale v jednom z jeho �nebí� �ijí a ka�dého narozeného
tírthankara2  omývá bùh Indra - obvykle na hoøe Meru. Rovnì�
tak se d�inisté brání oznaèení za ateisty�

D�INISMUSV DIASPOØE

D�inistický mandir v bývalém luterském kostelíku.

Tato rubrika je urèena i pøíspìvkùm, které nemusejí vyjadøovat stanovisko redakce.
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Rohit: Rad�é�i, Rad�é�i, jsi doma?
Rad�é� (pro sebe): Myslím, �e ho
sly�ím. Ten ale bude pøekvapen.
Rohit: Rad�é�i, na�el jsi ten dárek
k narozeninám co jsem ti tu nechal?
Rad�é�: Jaký dárek? Ty jsi mi nì-
jaký pøinesl?
Rohit: Ano, vèera, kdy� jsem byl
u tebe. Mìl èervenou visaèku a já
jsem ho polo�il u vás na televizi
a teï ho nevidím. Na tu èervenou
visaèku jsem napsal Rad�e�ovi od
Rohita.
Rad�é�: To byl dárek? A co to
bylo?
Rohit: Ètyøi týdny jsem �etøil své kapesné
a koupil jsem ti ten náklaïák, co se ti tak
líbil.
Rad�é�: Náklaïák? Fakt?
Rohit: Neví�, co se s ním mohlo stát? Tøe-
ba pøijelo èerný auto s lupièi a ukradli ho.
A nebo se jen nìkam zakutálel.
Rad�é�: Zakutálel?
Rohit: (prohledává místnost) Koukám
v�ude a nikde ho nevidím. Myslím, �e by-
chom mìli zavolat policii. Stál mì spoustu
penìz. Doufám, �e dají zlodìje do vìzení
za to, �e ti ho vzal. Pøece se lidi zavírají,
kdy� nìco ukradnou.
Rad�é�: (pro sebe) Tak je mi pìknì blbì.
Rohit: Nièeho se neboj, policie najde lupi-
èe, a ten bude litovat. Pùjde do vìzení.
Poznají ho podle otiskù prstù a dají mu
pouta.
Rad�é�: (pro sebe) Tak se mi zdá, �e se mi
je�tì pøití�ilo.
Rohit: Neboj se Rad�é�i, urèitì ho chytnou
a zavøou a mìsíc nedostane nic ne� chleba
a vodu.
Rad�é�: (pro sebe) �árlil jsem na Rohita
a v�echny jeho hraèky a teï jsem v pìkné
ka�i. Moje d�inistická uèitelka øíkala, �e
bychom nemìli tou�it po vìcech jiných
a �e bychom mìli být spokojeni s tím, co
máme. Kdybych ji tak byl býval poslouchal.
Myslím, �e bych rad�i mìl Rohitovi øíct
pravdu o tom náklaïáku. Pøece nemù�u jít
do vìzení a nebýt doma na veèeøi. To by se
na mì rodièe pìknì zlobili. (nahlas) Tak u�
toho zlodìje mám. Zrovna jsem ho chytil.
Jmenuje se Rad�é�, nevolej policii, ... jsem
to já. Moc mì to mrzí, �e jsem �árlil a znièil
ten náklaïák. Myslel jsem si, �e je tvùj. Teï
si uvìdomuju, �e to bylo �patnì. Odpustí�
mi?
Rohit: Samozøejmì, �e ti odpustím. Konec-
koncù je to tvoje ztráta. V�dy� to byl tvùj
narozeninový dárek.

�

Podobným zpùsobem se vzdìlávají lidé
v�ech vìkových kategorií a jednou za èas
pøedvádí v mandiru, co se nauèili. Od tìch
nejmlad�ích a� po ty nejstar�í není nikdo
od vzdìlávání osvobozen. Vypadá to tak,
�e èlovìk pøedstoupí pøed shromá�dìní
a øekne napø. �Jai Jinendra.13  Jmenuji se
Pankaj Kumar a budu vám vyprávìt o�� -
Shromá�dìní tleská a dìti obvykle dostávají
odmìny.

Je to velice odli�ný obraz d�inismu od
toho, který poskytuje vìt�ina encyklopedií.
Napø. �Dictionary of World Religions�14
poskytuje jako ilustraci d�inistické cesty
�ivotem tento pøíbìh:
Mu� ve studni
Mu� cestuje hustou d�unglí, napadne ho
slon se zvednutým chobotem, mu� utíká,
ale démonka s meèem se mu sna�í zastoupit
cestu. Mu� vidí strom a sna�í se na nìj vy-
�plhat, ale kmen je pøíli� hladký. U paty
stromu vidí zarostlou studnu a na poslední
chvíli do ní skoèí. V polovinì se zachytí
trsu trávy. S hrùzou zjistí, �e pod ním není
voda, ale syèící hadi s hrozný�em s obrov-
skou tlamou uprostøed. Pøi pohledu vzhùru
zji��uje, �e koøeny povyta�eného trsu trávy
zaèaly hlodat dvì my�ky, èerná a bílá. Mezi-
tím rozzuøený slon zaèal cloumat stromem
u studny. Z koruny se uvolnil plást vèel,
které tam mìly hnízdo. Ten padá mu�ovi
na hlavu, rozzuøené vèely ho bodají. Náhle
mu na oboèí skanula krùpìj medu, stéká mu
po tváøi a� dosáhne rtù. Mu� rázem za-
pomíná na v�echny pøedchozí útrapy a tou�í
pouze po dal�ích kapkách medu...

Výklad je takový: Mu�, to je du�e, ces-
ta d�unglí je samsára.15 Slon je smrt, dé-
monka stáøí. Strom je cesta ke spasení, kte-
rou obyèejný èlovìk nemù�e docílit. Stud-
na je lidský �ivot, hadi jsou vá�nì, hrozný�
je peklo. Trs trávy je èlovìku vymìøený èas,
èerná a bílá my� jsou tmavá a svìtlá pùlka

mìsíce. Vèely jsou nemoci a trápení,
med jsou triviální lidská potì�ení...

Bez ohledu na mno�ství medu,
èlovìk nakonec spadne do pekelné
tlamy - ta ho ale musí nakonec zno-
vu vrhnout do kolobìhu samsáry...

�
D�inisté v Norwoodu vidìli svoji
cestu �ivotem mnohem optimistiètìji
jako stezku vedoucí k osvobození ze
samsáry. Na poèátku je bloudící
du�e, zaslepená nevìdomostí a spou-
taná zátì�í a pøísunem karmy.16 Ale
poté, co se sna�í �ít podle slibù,17
z nich� nejdùle�itìj�í je princip

nenásilí, se zbaví karmy a èistota dokon-
alého my�lení ho vede k úplnému pozná-
ní.18 To ho osvobodí od kolobìhu znovuzro-
zení a uvede ho do stavu mók�a.19

Stejný radostný pocit jsem mìl i ze
setkání s d�inisty v New Jersey. Pøi púd�e
jsem se zeptal mu�e vedle sebe: Jsi d�inista?
- On na to: Ne, já jsem hinduista, ale moje
�ena je d�inistka. - Já jsem øekl: Já jsem
evangelický faráø. - On odpovìdìl: To je
bezvadné, hlavnì, kdy� jsi duchovní èlo-
vìk.20

Nevadí, jací kdo jsme, dùle�ité je, aby-
chom byli lidé. A to ne pouze lidé se svými
animálními potøebami, ale lidé vybavení
duchovní nadstavbou, potøebou se navzá-
jem setkávat, poznávat a chápat.        n
Poznámky

1 PERTOLD O., D�inismus, Praha 1966.
2 Tírthankar: ten, který vytváøí brod pøes øeku pøeká�ek

tohoto svìta. D�inismus má 24 tírthankarù, kteøí èlovìku
ukazují cestu k vy��í skuteènosti.

3 D�inistické bohoslu�by.
4 Pøepu�tìné máslo.
5 Více v knize HUMPHREY, C., LAIDLAW, J., The ar-

chetypal actions of ritual: a theory of ritual illustrated
by the Jain rite of worship.

6 Vegetariánský, bez pou�ití vajec i mléka.
7 The Supreme Being.
8 Ka�aja (vá�nì), ka� znamená vá�nì a aja získávat. Je to

tedy to, co dr�í d�íva v samsáøe, tedy kolobìhu rození.
9 Pìt slibù (vrata): ahimsa (nenásilí), satya (pravda),

asteya (nekrást), brahmacharya (ctnostný �ivot), apari-
graha (neulpívání).

10 Believes and faith.
11 Zbylé dva jsou: samjak dar�ana - správné vnímání, sam-

jak èaritrja - správné chování.
12 Dharma.
13 Doslovný význam je: vítìzství tìm, kteøí pøemohli svých

pìt smyslù. Duchovnì se tímto pozdravem èlovìk pøipo-
juje k cestì tírthankarù.

14 CRIM, K., Dictionary of World Religions, New York
1989.

15 Kolobìhu znovuzrození.
16 Karmu chápou d�inisté hmotnì, jako zátì� v dùsledku

na�ich èinù.
17 Jejich poèet se li�í pro mnichy a pro laiky.
18 Kévalad�òána.
19 Nirvána.
20 Spiritual person.

V prùèelí mandiru jsou tøi sochy.

Ing. Mgr. Josef Barto�ek (*1951) vystudoval strojní
fakultu ÈVUT a Evangelickou teologickou fakultu UK,
doktorand a studentský faráø ETF UK.

Tato rubrika je urèena i pøíspìvkùm, které nemusejí vyjadøovat stanovisko redakce.
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Sám pojem �mystika� samozøejmì nese
v sobì více rovin porozumìní a bezesporu
by si vy�ádal velmi podrobný rozbor. V za-
svìceném èlánku I. O. �tampacha �Èeská
mystika 20. stol.� byla tato problematika
kvalifikovanì otevøena, ale vzhledem k roz-
sahu èlánku i jeho zámìru nebylo mo�no
provést analýzu tak zevrubnì, jak by prob-
lém zasluhoval. Domnívám se v�ak, �e pøi
snaze o dùkladnìj�í rozbor se dostaneme
k podobným barierám, jako kdy� chceme
definovat v�em jasný pojem � nábo�enství�:
neexistuje definice, která by byla zcela vy-
hovující a nenapadnutelná, a pøesto nìja-
kou definici nutnì potøebujeme, aby bylo
mo�no hovoøit v jednoznaènì formulovatel-
ných pojmech. Mo�ná, �e celý problém vìzí
v naprosté subtilnosti, v neuchopitelné
hloubce pojmù nábo�enství i mystika, ne-
bo� se dotýkají èehosi osobního, co lze slo-
vy mo�ná pøiblí�it, nikdy ne zcela sdìlit.

Av�ak hlavním impulsem pro napsání
tohoto pøíspìvku je fakt, �e ani ve vynika-
jícím èlánku I. O. �tampacha, ani v dal�ích
pøíspìvcích k tématu èeské mystiky se ne-
objevilo jméno Ing. Karla Makonì. Nemí-
ním to vùbec jako kritiku, je mi zcela jas-
né, �e osobnost , která je více medializová-
na, je známìj�í, a proto vystupuje více do
popøedí jako pøedstavitel dotyèného proudu.
To je bezesporu pøípad Karla Weinfurtera,
ale i E. Tomá�e, J. Vacka a dal�ích autorù,
jejich� dílo se dostalo do obecného povì-
domí �ir�í veøejnosti.

Karel Makoò �il celý
svùj �ivot v jakési me-
diální skrytosti, vìt�inou
známý jen malým okru-
hùm svých stoupencù -
a� v Plzni, Zlínì, Kromì-
øí�i, Kojetínì a na mno-
ha dal�ích místech. Zde
se setkával se svými pøá-
teli a posluchaèi - zpra-
vidla �lo o men�í spole-
èenství kolem 10 osob,
které se setkávalo v pro-
støedí domácí utajenosti
i v samizdatovém duchu
pøi pøepisu a kolportaci
dìl K. Makonì.

Pro ty, jim� se dostala do rukou jeho
díla, ani� mìli mo�nost se osobnì s Ing. Ma-
konìm setkat a sly�et jeho výklad, bylo
mnohdy obtí�né se prokousat ne v�dy sty-
listicky zá�ivným textem, který kladl na
ètenáøe vysoké nároky nejen vnìj�í formou,
ale pøedev�ím hloubkou. K ní Karel Ma-
koò pøivádìl na pøedná�kách své posluchaèe
postupnì, zatímco jeho strojem pøepisovaná
díla se dostávala k ètenáøi zpravidla bez ja-
kékoli pøedchozí prùpravy. Buï byl ètenáø
osloven a vydr�el, nebo to vzdal. A nutno
øíci, �e tìchto psaných textù bylo více ne�
dost: odkazuji na soupis, který vydal Sta-
nislav Kalibán se svými pøáteli z plzeòského
okruhu Makoòových posluchaèù.1 Podo-
týkám v�ak, �e celé dílo je mnohem obsáh-

lej�í, ne� naznaèuje uvedených 18 titulù.
Jednak mají nìkteré spisy více dílù a nìkteré
ve zmínìném seznamu nejsou uvedeny -
jsou to právì komentáøe k pøekladùm, které
v�ak spí�e ne� pøeklad jsou vlastním tvùr-
èím autorovým dílem. Je tak mo�né hovo-
øit o minimálnì padesáti spisech.

Vydáno tiskem bylo v�ak nemnoho -
zmiòuji jen námátkovì: �Odkrytá moudrost
starých pravd�, s ilustracemi Zdeòka Haj-
ného, dílko, které dopsal r. 1991, dva roky
pøed svou smrtí. Formou jakoby pohádko-
vého vyprávìní pøibli�uje texty svatých Pí-
sem, jde v�ak o výklad hlubinný, mystický,
který je zpracován na základì zku�eností
z duchovního �ivota.2 Dal�í z dostupných
spisù na kni�ním trhu jsou �Blahoslaven-
ství�, která napsal r. 1972, vydána byla
r. 1999.3 Zde je rozvedena základní my�-
lenka Makoòovy koncepce, �e toti� celé
Je�í�ovo uèení je vysvìtlením cesty z pomí-
jejícího �ivota do vìèného �ivota, za�ívané
bìhem normálního lidského �ivota. Tato
cesta je popsána Je�í�ovým �ivotem do
v�ech podrobností.

Do tohoto období patøí
i dal�í z vydaných spiskù,
nazvaný �Slabikáø na ces-
tu �ivotem�.4 Ten vìnuje
památce svého zemøelého
pøítele MUDr. RNDr.
J. Ry�ánka, primáøe psy-
chiatrické léèebny v Kro-
mìøí�i, který sám byl hlu-
boce niterným mystickým
èlovìkem, zabývajícím se
duchovními aspekty al-
chymie.5 V tomto dílku
Makoò podává hutnou for-
mou jakousi esenci svého
pojetí, zvlá�tì v souvislosti
s tzv. roz�íøeným vìdo-

mím. Myslím, �e toto dílko a vý�e zmínìná
Blahoslavenství mohou pro vzdìlaného
a duchovnì otevøeného èlovìka na�í doby
být vhodným klíèem ke vstupu do rozsáh-
lého Makoòova díla.

V roce 1995 byl vydán men�í spisek
�Utrpení a láska�.6 Jde o jeden z prvních
textù, napsaný r. 1936, stylisticky se odli-
�uje od vìt�iny Makoòových textù. Dílko
pøipomíná styl Jakuba Böhmeho èi Tomá�e
Kempenského a bylo ukonèeno je�tì pøed
velkou mystickou zku�eností, kterou Karel
Makoò za�il v koncentraèním táboøe. K to-
mu v�ak více:

Karel Makoò se narodil r. 1912 a zemøel
r.1993. Ji� v dìtství - mezi druhým a ètvr-
tým rokem - získal mimoøádnou zku�enost

Hledání symboliky �ivota jako jedna z cest køes�anské mystiky

Jurik Hájek
Je tøeba velmi ocenit èinnost èasopisu Dingir, který prakticky
v ka�dém èísle pøiná�í inspirující vhledy. Èíslo 2/2007 mì v�ak
zaujalo mimoøádnì, ponìvad� se zde otevøenì otevírá feno-
mén èeské mystiky, který je v jistém smyslu zcela originální
a neopakovatelný. Èeská mystika pøedstavuje ojedinìlý pøístup
v historii duchovního sna�ení, specifický tím, �e pøednostnì
vychází z køes�anství, ani� byla odmítnuta duchovní zku�enost
jiných nábo�enství. Od mystiky, jak ji chápe napø. katolická cír-
kev, se tento proud li�í tím, �e na jedné stranì vìt�inou neod-
mítá etablované církevní struktury a jejich roli, pøesto v�ak je
nepova�ujíe za podmínku sine qua non. V takto pojaté mystice
jde v�dy o individuální zku�enost èlovìka s neposti�itelnou sku-
teèností, kterou nìkteøí nazývají v tradièní formulaci Bohem,
jiní pod vlivem východu spí�e mluví o bo�ství v nás.
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Tato rubrika je urèena i pøíspìvkùm, které nemusejí vyjadøovat stanovisko redakce.

Karel Makoò (1912-1993).



143DINGIR 4/2007

r e f l e x e

s operacemi bez umrtvení, kdy bolest, které
nemohl uniknout, pøekonal tím, �e nevì-
domky vystoupil svým vìdomím ze smys-
lového tìla a získal zku�enost roz�íøeného
vìdomí. Jak tato zku�enost, tak i celková
duchovní atmosféra rodinného prostøedí jej
ji� jako mladíka pøivádí ke studiu duchov-
ní literatury a k dal�ímu extatickému pro-
�itku ve vìku 17 let. Kdy� konèil r. 1939
svá vysoko�koská studia, byl zatèen gesta-
pem a deportován do koncentraèního tábo-
ra. Zde se jeho ve�kerá pøedchozí duchov-
ní zku�enost octla pøed soudem pravdy: byl
svìdkem toho, �e jeden jeho spoluvìzeò byl
ubit, a vìdìl, �e stejný osud èeká i jeho.
V této situaci dokázal pøijmout svùj údìl
a odevzdal celý svùj �ivot, bez výèitek
a bez lítosti, a tak vnitønì zemøel døíve, ne�
mìl zemøít. A tehdy se stala nepochopitel-
ná vìc, kterou dosvìdèují i jeho spoluvìz-
ni: dozorce, který jej chtìl zabít, v tu chvíli
zùstal stát, nikoho pøed sebou nevidìl a v
hrùze utekl. K. M. v�ak �il, ale tentokrát
v jiném duchovním porozumìní ne� døíve,
byl je�tì pìt mìsícù v táboøe, ale u�etøen
v�eho týrání, násilí a omezování, jako by
nebyl pøítomen. Ale on pøítomen byl a vel-
mi aktivnì: v té dobì nav�tìvoval spolu-
vìznì a pomáhal jim po duchovní stránce
nacházet smysl v tom v�em, co pro�ívali.
Duchovní zku�enost, kterou získal v kon-
centraèním táboøe, pak rozvíjel a prohlu-
boval a pozdìji sdìloval prostøednictvím
pøedná�ek a spisù. V �pozdním Makoòovi�,
tj. po zmínìné zku�enosti, nacházíme ji�
jeho specifický sloh a základní jednotící li-
nii úvah: izomorfismus mezi posvátnými
dìji v bibli, mezi symbolikou událostí lid-
ského �ivota a mezi vnitøními duchovnì-
evoluèními procesy, které se odehrávají
v lidském nitru.

Makoòùv nejvìrnìj�í následovník St.
Kalibán napsal: �Vìøím, �e dílo Karla Ma-
konì patøí k dosud neobjeveným pokladùm,
které mohou obohatit duchovní klenotnici
na�eho národa...� 7 Kdo mìl mo�nost sly�et
aspoò jednou jeho pøedná�ku, pøeèíst s po-
rozumìním nìkteré jeho spisy, musí tomu-
to hodnocení dát za pravdu. Dílo Karla Ma-
konì mù�e být inspirací i pro teology,
proto�e pøiná�í jiný, neustrnulý pohled na
duchovní �ivot i na chápání biblických tex-
tù.

Jestli�e klasická teologie bere biblické
texty pouze doslovnì, dostává se do slepé
ulièky. Mù�eme to vidìt na probíhajícím
dialogu vìdy a nábo�enství, kdy se mnohá
teologická pojetí ukazují jako nepostaèu-
jící. Zejména otázka posmrtného �ivota je

v tradièní nauce odtr�ena od pozemského
�ivota, nebo� nebe je stav po smrti, nelze
jej ani nalézt ani okusit zde na zemi. Proti
tomu Makoò ve shodì s celou dobrou tra-
dicí mystiky hovoøí o tom, �e tento stav je
nutno dosáhnout a za�ít ji� zde na zemi ve
své pravdivé osobní zku�enosti. Celé Pís-
mo, a zvlá�tì evangelijní texty Je�í�ovy na-
uky nám ukazují cestu k dosa�ení. Ka�dé
slovo posvátného textu má svùj hlubinný
smysl, který je nutno nejen pochopit, ale
realizovat.

Toto pojetí zajisté není výluènì Mako-
òovo, setkáme se s ním v celé linii mystic-
kého my�lení - znovu opakuji: mám na
mysli mystiku, jako hledání a nalézání skry-
tého smyslu na�eho �ivota, jako cestu, její�
itineráø je ukryt v posvátných textech ka�-
dého nábo�enství. Obdobné základní my�-
lenky najdeme i v èeské mystice, u Wein-
furtera, u J. Vacka aj., nicménì u Karla Ma-
konì je celá tato koncepce podána syste-
matickým, vnitønì koherentním výkladem,
tak�e skoro mù�eme hovoøit o � ontologii�
duchovního vývoje èlovìka� - i kdy� Ma-
koò nikde nezabøedá do samoúèelných filo-
sofických úvah. Jasná koncepce, znalost du-
chovních proudù Východu i Západu, hlu-
boká osobní zku�enost - upøednostòují Ma-
koòovo duchovní dílo pøed vìt�inou ostat-
ních pøedstavitelù èeské mystiky (a nejen
èeské).

Makoòovo dílo je v souèasné dobì me-
zinábo�enského dialogu více ne� aktuální.
Jeho výklad mystiky Terezie z Avilly8 pøed-
stavuje hluboký, zasvìcený a pøitom ne-
ustrnulý výklad, pøijatelný nejen pro kato-
lického køes�ana, ale i pro pøíslu�níka ja-
kéhokoli jiného nábo�enství i ateistu, pokud
je otevøen hledání. Obdobnì pìtidílný pøe-
klad a komentáø díla �rí Aurobinda9 je sám
o sobì mimoøádným poèinem a pøedstavu-
je bohatý materiál, z nìho� lze èerpat pro
dialog mezi Východem a Západem.

Myslím, �e takové perly duchovního
poznání, které jsou skryty - zatím bohu�el
v samizdatových strojopisech - by nemìly
zùstat le�et ladem. Vìøím, �e se v budouc-
nosti podaøí vydat celé Makoòovo dílo
tiskem, aby bylo dostupné ka�dému zájem-
ci.

n

Poznámky
1 KALIBÁN, Stanislav: Mozaika mystického �ivota Kar-

la Makonì, vydáno r. 2002 vlastním nákladem.
2 MAKOÒ, Karel, Odkrytá moudrost starých pravd. Pra-

ha 1992.
3 MAKOÒ, Karel, Blahoslavenství. Praha 1999.
4 MAKOÒ, Karel, Slabikáø na cestu �ivotem. 1991.
5 MUDr. RNDr. Ry�ánek (1926-1988) se zabýval filoso-

fickými základy východních i západních nábo�enských
systémù, pøekládal z latiny a staré nìmèiny díla pøede-
v�ím støedovìké alchymie, zároveò je struènì komen-
toval a dával do souvislostí s moderní psychologií C. G.
Junga. Jednotící my�lenkou byl problém subjektivní
zku�enosti, kterou se pokou�el hledat v rùzných podo-
bách, v rùzných kulturách. Kdy� se seznámil s dílem
Karla Makonì, nalezl zde propracované, zku�enostnì
podlo�ené vyjádøení svých vlastních úvah, a proto po-
sledních nìkolik let svého �ivota se vìnoval skoro vý-
hradnì spolupráci s ing. Makonìm.

6 MAKOÒ, Karel, Utrpení a láska. Èeské Budìjovice,
1995.

7 KALIBÁN, Mozaika... , str. 11.
8 Mystice sv. Terezie z Avilly se Karel Makoò vìnuje ve

svém komentovaném pøekladu jejího spisu Hrad nitra.
Její cestu chápe jako køes�anskou bhaktijógu, cestu odda-
nosti a lásky.

9 K dispozici strojopis. Pøeklad a komentáø ke spisu Sri
Aurobinda Ghoseho: Syntéza jógy. Makoò se zde hlu-
boce dotýká spoleèného i rozdílného pojetí ve srovnání
s køes�anskou mystikou. Sepsáno bylo asi roku 1986.
Zamy�lení nad pøístupem jógy a zenu i v døívìj�ích dí-
lech, jako napø. komentáøe k Yesudianovì Sebevýcho-
vì jógou, pøekladu a komentáøi ke kní�ce Allana Wattse:
Cesta zenu I, II.

Autorova poznámka
Na adrese Stanislav Kalibán, El. Krásnohorské 23, 323 11
Plzeò, tel. 377 520 227, je mo�no objednat
� knihu Stanislava Kalibána Mozaika mystického �ivota Kar-
la Makonì (78 stran formátu A5) a
� knihy Karla Makonì: Hovory o mystice a cestì k Bohu,
Mystika I-starovìká tradice, Základní kurz nad�ivotnosti,
Umìní �ít, Umìní následovat Krista, Výklad evangelia sv.
Jana, Postila, Úlohy, Otázky a odpovìdi, Slabikáø na cestu
�ivotem, Blahoslavemnství, Cesta vìdomí a obrácení svìtel,
Utrpení a láska, Mystická koncenzrace a pøíprava k ní, Slad-
ké jho ( jeden z klíèových spisù), Odkrytá moudrost starých
pravd, Zku�enost se �ivotem jako se Zjevením, Obì� m�e svaté.
Spisy jsou digitalizovány na CD ROM.

PhDr. RNDr. Jurik Hájek (*1940) vyuèuje filosofii
a religionistiku na Vy��í pedagogické �kole v Kromìøí�i.

Tato rubrika je urèena i pøíspìvkùm, které nemusejí vyjadøovat stanovisko redakce.

Ze Slabikáøe na cestu �ivotem
�...na cestì, kterou nám Je�í� ukazuje
svým �ivotem, jsou nejtì��í ty èásti, ve
kterých se jednoho zøíkáme a do druhého
jsme je�tì nedorostli. Je�í� ukazuje, �e
tìmto mezidobím máme èelit v�emi pro-
støedky a rozhodovat se jednoznaènì -
tvá øeè budi� ano nebo ne, tedy nic mezi-
tím.

Pøechodovým stadiím se nedá zabrá-
nit, dají se jen zkrátit, zachováme-li po-
øadí hodnot, neslou�íme nikdy dvìma
pánùm, nýbr� jen jednomu s ohledem na
prostøedí, ve kterém jsme se octli. Toto
prostøedí Je�í� v�dy uznával jako pøiro-
zené východisko zdola a pøál si, aby ti,
kdo ho chtìjí následovat, uznali jako stej-
nì pøirozené východisko shora, tedy jeho
samého. Vyjadøoval to slovy: pojï za
mnou, ale hned...

Kdokoli tedy opustí svou vùli a jedná
podle své víry bez ohledu na sebe, stává
se tak následovníkem Kristovým...�
Karel Makoò, Slabikáø na cestu �ivotem, str. 58.



144 DINGIR 4/2007

DINGIR
èasopis o souèasné nábo�enské scénì

 10. roèník
Èíslo 4/2007 vychází 28. prosince 2007.

Vydává DINGIR, s. r. o.,
Èernokostelecká 36, 100 00 Praha 10

dingir@dingir.cz
http://www.dingir.cz

�éfredaktor:
PhDr. Zdenìk Vojtí�ek, Th. D.

Redakèní rada:
Doc. Pavel Ho�ek, Th. D.

Andrea Hudáková,
Martin Koøínek, Jiøí Koubek,

Mgr. Mgr. Milo� Mrázek,
MUDr. Mgr. Prokop Reme�,

Ing. Mgr. Vojtìch Tutr
Doc. ThDr. Ivan O. �tampach.

Grafický návrh: Richard Bobùrka
Tisk: VS ÈR, Praha 4

Cena: 39,- Kè
Objednávky a urgence:

SEND - pøedplatné
P. O. Box 141, 140 21 Praha 4

tel: 225 985 225
e-mail: administrace@send.cz

http://www.send.cz
Registrace:

MK ÈR 7943 z 30. 3. 1998.
ISSN: 1212-1371

d o p i s y

Vy�el sborník Vìda kontra iracionalita 4
Jednotlivé populárnì-vìdecké eseje a èlánky se pokou�ejí
odpovídat napøíklad na otázky: jaká jsou skuteèná rizika ja-
derné energetiky a jak pùsobí radioaktivita na èlovìka?
O co jde ve sporu o geneticky modifikované plodiny? Jsou
tak nebezpeèné, jak tvrdí jejich oponenti? Proè je nová mód-
ní vìda - memetika - spornou disciplínou? Jaké jsou moti-
vace a argumenty kreacionismu, který útoènì vystupuje proti
darwinismu? Pøeètete si také, jaké mýty existovaly o sovìt-
ské kosmonautice a jak se dnes v USA zpochybòuje pøistání
astronautù na Mìsíci v programu Apollo. Ve sborníku na-
jdete pøesvìdèivì argumenty, které vyvracejí úspì�nost proutkaøení a pádné argu-
menty, které zpochybòují astrologii a hodnotu horoskopù. Dozvíte se, jakým zpù-
sobem nás klamou vì�tci, jak své pravdy odezírají pomocí �chladného ètení� z tváøe.
Dal�í èlánek rozkrývá obskurní víru èásti veøejnosti v øádìní poltergeistù. Rùzné vì-
decké disciplíny se zajímají i o to, jak vznikají zá�itky blízkosti smrti. Shrnutí tìchto
poznatkù najdete v èlánku Vìda zkoumá �tunel do vìènosti�. Sborník je plný vìc-
ných argumentù a pomù�e zvídavým ètenáøùm porozumìt tématùm, která mají své
vyznavaèe i skeptické oponenty.
Knihu Vìda kontra iracionalita 4 vydalo nakladatelství Vìra Nosková. Pokud ji nese�enete v knihkupectví,
mù�ete si ji objednat na internetové adrese: lano@centrum.cz. Má 180 stran a stojí 120,- Kè (pøi zásilce +
30,- Kè po�tovné a balné). V obchodì je cena navý�ena o mar�i distributora a knihkupce na 186,- Kè.

Skutoèná Angelológia dejín
V Dingire 3/2006 vy�la recenzia na moju
knihu Angelológia dejín z pera pardubic-
kého vedúceho katedry religionistiky a filo-
zofie Ivana �tampacha. Obsahovala aj výt-
ku, �e zásadne neodpovedám na námietky
- otázka v�ak je, èi mi redakcia Dingiru vô-
bec dovolí reagova� a moju odpoveï uve-
rejní.

�tampach nenamieta niè proti tomu, aby
som pestoval sofiológiu ako syntézu empi-
rických vied, filozofie a nadzmyslového
zjavenia - ale ve¾koryso mi ju dovo¾uje ro-
bi� iba ako súèas� �postmodernej metodo-
logickej plurality�. Teda len ako osobnú
domnienku, ktorá nemá �iadnu �ir�iu spolo-
èenskú platnos�. To je hneï nepochopenie
sofiológie, preto�e tá nespoèíva v spájaní
exaktných empirických faktov s pluralitne-
¾ubovo¾nými osobnými intuíciami. V�etky
tri pramene sofiológie, vrátane zjavenia,
musia by� intersubjektívne skorigované
a oèistené od akejko¾vek svojvôle, inak to
nie je sofiológia. Také sú napríklad in�pi-
rácie, ktoré zhodne prijímali ve¾kí mu�i ne-
závisle od seba na oddelených miestach na
Zemi v rovnakom èasovom okamihu. So-
fiológia stojí len na psychologickej skúse-
nosti, ktorá je �iroko platná a overite¾ná
v celých dejinách a celosvetovo. Nekorekt-
né je preto prirovnanie k antropozofii, ktorá
sa sèasti opiera o jasnovidné pozorovania
jednej osoby, Rudolfa Steinera, aké ïal�í
¾udia zväè�a nedokázali zopakova�.

�tampach apriórne zara-
ïuje idealistickú my�lienkovú
paradigmu, vrátane sofiológie,
medzi také druhy poznania,
ktoré sú na ni��ej úrovni spo-
¾ahlivosti ne� dnes preferovaná
vedecká metodológia opierajú-
ca sa o materialistickú filozofiu.
Ktorá my�lienková paradigma
je vhodnej�ia pre poznávanie
sveta, to je meta-otázka, ktorú
treba testova�, nie ju vopred
uzaviera�. Rôzne paradigmy
musia vstúpi� do vo¾nej sú�a�e
a ukáza�, ktorá z nich priná�a
èloveku u�itoènej�ie a spo¾ah-
livej�ie výsledky. Metodologická totalita,
ktorá povy�uje súèasnú formu vedy na jed-
inú objektívnu (a tým výluène oprávnenú
k �tátnemu poradenstvu a financovaniu) je
nielen neopodstatnená, ale krajne �kodlivá
a nebezpeèná.

Od roku 1997 napríklad poukazujem na
to, �e liek na AIDS by sa dal pravdepodo-
bne vyrobi� z nejakej rastliny podobnej
slneènici. Preto�e som k tomuto návrhu do-
spel na základe renesanènej analogickej
paradigmy myslenia, slovenskí odborníci
bádanie v tomto smere zhatili. A� v roku
2006 sa na Bonnskej univerzite skutoène
podarilo extrahova� takú úèinnú látku
(DCQA) práve zo slneènice (ale do�lo k to-
mu iba náhodou). Devä� rokov teda ¾udia
umierali zbytoène. Keby angelológia bola
hypotézou existujúcou iba v mojej hlave,

nemala by tú moc, aby sa
pod¾a nej riadili zemské deji-
ny. Nemohol by som predpo-
veda� objavy e�te neobjave-
ných archeologických kultúr
alebo fosílnych druhov, lieky
mnou navrhnuté by neúèin-
kovali apod. Desiatky splne-
ných predikcií a retrodikcií,
ktoré odborníci e�te pred jed-
ným desa�roèím pokladali za
vysoko nepravdepodobné,
�tampach nespomenul. Zna-
menajú toti�, �e angelológia
dejín je v súèasnosti jedinou
filozofiou dejín, ktorá preuká-

zala schopnos� formulova� dlhodobé dejin-
né predpovede. Znamená to, �e sofiológia
v jednom smere predèila èi doplnila darwi-
nizmus, ktorý vie síce anticipova� prispôso-
benos� organizmov prostrediu, ale nedo-
ká�e poveda� niè o tom, aké evoluèné ino-
vácie sa objavia v ktorej epoche. ...
2. novembra 2007

Z dopisu Emila Pále�e.
Celý dopis je uveøejnìn na adrese

http://www.dingir.cz

inzerce

Karl Stieler, Strá�ný
andìl ochraòuje dí-
tì (1830), z knihy E.
Pále�e �Sedm arch-
andìlù� (Sophia
2007).

Tato rubrika je urèena i pøíspìvkùm, které nemusejí vyjadøovat stanovisko redakce.



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

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

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

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

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

se k tìmto skupinám hlásí, jak právì jejich DINGIR ovliv-
òuje jejich �ivot a jaké formy jejich cesta za tímto cílem
nabývá. Èasopis DINGIR by tak mìl pomoci porozumìt
oblasti, která je od pradávna neodmyslitelnou souèástí
�ivota lidstva, a pøesto zùstává pro mnohé nezmapovanou
krajinou.                       tn

Pravidelné semináøe pro veøejnost Spoleènosti pro stu-
dium sekt a nových nábo�enských smìrù se na jaøe 2008
konají v�dy ve ètvrtek od 17 do 20 h ve velké posluchár-
nì Evangelické teologické fakulty UK, Èerná 9, Praha 1,
v tìchto termínech a s tìmito tématy: 6. bøezna o Spo-
leènosti pøátel (kvakerech) s Pavlem Maru�incem,  10. dub-
na o spoleènosti Univerzalia a 15. kvìtna o církvi Voda
�ivota s Alexandrem Flekem.
Poradna a knihovna Spoleènosti pro studium sekt a no-
vých nábo�enských smìrù, Husníkova 2075, 158 00
Praha 13 je náv�tìvníkùm otevøena v úterý od 15,30 do
17,30 a po domluvì (tel. 257 31 46 46, http://www.sekty.cz).

POZVÁNÍ
A KONTAKTY
POZVÁNÍ
A KONTAKTY

Na titulní stranì je obrázek z obálky knihy Kena
Hama �Genesis a úpadek národù�. Pou�ito s po-
volením neziskové organizace �Answers in Gene-
sis�, které pro Dingir laskavì získali man�elé Klára
a Pavel Steigerovi.

Zavádìjící a urá�livou grafikou doplnily Lidové noviny z 8. èervna 2007 èlánek
redaktora Dareka �mída. Spoleènost Diamantové cesty, její� zakladatel
a duchovní vùdce Ole Nydahl je vyobrazen uprostøed dole ve spoleènosti
iniciátora vra�d Charlese Mansona nebo iniciátora hromadné sebevra�dy
Marshalla Applewhita, podala kvùli této grafice na deník �alobu, v ní� �ádá
uveøejnìní odpovìdi.

Pozváním k èlánku o d�inismu na str. 140-141 je schéma cesty k osvobození
tak, jak ji toto nábo�enství chápe. Cestu provází (velkými písmeny) víra,
poznání a chování. Du�e jde èasem (zleva doprava) ke stále vìt�ímu uvìdo-
mìní (zdola nahoru). Na zaèátku je bloudící du�e zatí�ena karmou, ale díky
slibu nenásilí je schopna karmu odvrhnout a dosáhnout osvobození.

Doposud poslední náv�tìvou na pravidelných semináøích Spoleènosti pro
studium sekt a nových nábo�enských smìrù byl 6. prosince 2007 Pavel Tur-
novský, transpersonální astrolog.



KREACIONISMUS A EVOLUCIONISMUS
MY�LENKY NA ZÁVÌR

   ztah mezi naukou o stvoøení a vìdeckým názorem na
vývoj svìta procházel a prochází tøemi fázemi. V prvním
stadiu se biblická tradice a antický obraz svìta smísily do
statické kosmologie, typické pro støedovìké my�lení. Ta
vykládala vznik svìta podle 1. knihy Moj�í�ovy a ve sho-
dì s ptolemaiovskou pøedstavou o Zemi jako nehybném
støedu vesmíru. Pius X. odsoudil v roce 1907 evoluèní teorii
jako jeden z omylù modernismu, který vede k materialis-
mu, panteismu a ateismu.
(...)

Pøírodní vìdy a teologie
se v�ak v historii zaèaly
vzájemnì osvobozovat. Po
procesech s G. Brunem, G.
Galileem a po sporech ko-
lem Ch. Darwina a S. Freu-
da se ti�e shodly na nevmì-
�ování. Pøírodní vìdy získa-
ly volnou ruku ve zvìcòo-
vání svìta a pøi manipulaci
s pøírodou. Teologie se vzda-
la nároku na poznání svìta
a zamìøila se na téma osob-
ní spásy a hledání niterných
jistot. Nauka o stvoøení svì-
ta se stala souèástí osobní
víry, kterou nemìlo ru�it, �e
je v rozporu s vìdeckým vý-
kladem evoluce.

Teologické výzvy, napøí-
klad k omezení genetického
in�enýrství, jsou dnes nepo-
èetné a bezzubé; pøírodovìdci se mohou na pohodlnou
mírovou odluku svých vìd od teologie spolehnout. (...)
Mýlí se v�ak, kdo si myslí, �e dne�ního vìøícího rozpor
mezi jeho osobní vírou a vìdeckým výkladem svìta neru�í.
Ani nìkteøí badatelé se s ním nesmiøují a vstupují do tøetího
stadia vztahu svých nauk.

Zatím nesmìlý proces sbli�ování nastartovala v teo-
logii reflexe ekologických problémù. Podle nových zkou-
mání biblické texty vy�adují novou interpretaci, inspiro-
vanou souèasným stavem vìdeckého poznání. (...) Pokusy
o syntézu teologického a pøírodovìdného pohledu se sna�í
ukázat, �e koncepty �stvoøení� a �evoluce� nejsou v roz-
poru; vyjadøují rùzné stránky té�e skuteènosti.�

Hana Librová, sociolo�ka,
Respekt 14. - 20. 11. 2005

�V        øes�anský evolucionismus je velkým my�lenkovým
sjednocením. Teprve �pokøtìná� evoluce nám odhaluje svùj
smysl a formu, svùj pùvod a cíl. A naopak køes�anství díky
evoluci odhaluje místo èlovìka a Krista ve hmotném ves-
míru, toti� �e sjednocení lidstva v Kristu je vrcholným bo-
dem univerzálního evoluèního �ku�ele� (Teilhard). Kdy�
byla evoluèní teorie vypracována, zdála se mnohým jako
nìco velmi pokoøujícího: �Èlovìk se vyvinul z opice!�

V hlub�í reflexi se v�ak zdání obrací
ve svùj opak, evoluce pro nás není
poni�ujícím faktem, ale nesmírným
vyvý�ením èlovìka k vrcholu kos-
mického evoluèního smìøování.
Èlovìk je jakési cílové resumé
v�ech dokonalostí pøírody a jejího
vývoje. V Kristu, cílovém bodu e-
voluce, se lidství spojuje s bo�stvím
a lidstvo s Bohem. Tak bude v Kris-
tu universum rekapitulováno ke ko-
neèné v�ejednotì, aby byl �Bùh
v�echno ve v�em� (1 Kor 15,28).�

David Peroutka, doktorand
Ústavu filosofie a religionistiky,

Universum 3/XV

        reacionismus je podbíhání la�-
ky: ani� by èekal, jestli se nìjaká o-
tevøená otázka nedá rozøe�it, serví-
ruje poøád stejnou, zcela obecnou
instantní odpovìï. Nemù�e nám
v poznávání svìta pomoci právì

proto, �e v�echno ví u� pøedem; nabízí laciné øe�ení bez
práce. (...)

Hysterie pøírodovìdcù vùèi svìtonázorové pluralitì je
komickým zrcadlem obdobné nervozity, kterou v dobách
Darwinových pøedvádìli v�elicí církevní èinitelé. Snaha
zabránit lidem, aby si mysleli to, co odporuje vìdì, se nièím
neli�í od analogického názoru, �e nelze tolerovat nic, co
odporuje Písmu, jenom�e vìt�ina køes�anských intelek-
tuálù u� má tuto fázi za sebou. Vìda bohu�el stále trvá na
modernistickém bludu, �e svìtový názor smí být jenom
jeden, a to ten správný. Na prùmìrného vìdce - podstatnì
bigotnìj�ího, ne� je prùmìrný pøíslu�ník dne�ního kléru -
je tak upøímnì øeèeno dost neradostný pohled.�

Jan Zrzavý, evoluèní biolog,
Respekt 17.-23. 10. 2005
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