KLÁŠTERY
V RŮZNÝCH TRADICÍCH
Ruth J. Weiniger
V minulém, „africkém“, čísle jsme slíbili další články k náboženské situaci tohoto neprávem opomíjeného kontinentu. Nyní přinášíme studii Jiřího Hoblíka o prorockých hnutích v současné Africe, která ukazuje nábožensko-kulturní, ekonomické i politické kontexty tohoto pozoruhodného jevu. V rubrice z domova najdeme článek Rostislava Matulíka, Trůn a oltář v dnešním Česku, věnovaný vztahu kardinála Dominika Duky k posledním dvěma prezidentům, Václavu Klausovi a Miloši
Zemanovi. Zejména v případě současného prezidenta je situace složitá
a je patrně výsledkem celého komplexu vlivů, zájmů a osobních motivací.
Lidé, kteří se zcela zasvětili náboženské praxi, v mnoha případech
rezignovali na rodinný i milostný život, běžnou profesní dráhu i hmotné zajištění, se vyskytují v řadě náboženství. Právě různé formy mnišského či „zasvěceného“ života jsou hlavním tématem tohoto čísla. Zkušeným přehledem křesťanských i mimokřesťanských variant mnišství
do něj uvádí Ivan O. Štampach. Následující článek z pera Zory Hesové
je věnován asketickým praktikám v islámu, zvláště pak sú$ismu. Autorka v něm zúročuje své zkušenosti z pobytů v Bosně i ze západoevropských center různých sú$íjských řádů. Indickými „kláštery“ – ášramy, jejich rozvojem a proměnami od přelomu 19. a 20. století se zabývá indolog Zdeněk Štipl. Návrat k ášramům autor popisuje v kontextu dalekosáhlých politicko-společenských změn, k nimž v Indii od konce předminulého století dochází. Evropský zenový klášter – německý Daihizan
Fumonji náležející k japonské škole sótó představí v článku Hora Velkého soucitu Vladimír Kočandrle.
Sociologický pohled na situaci řeholních komunit v České republice a jejich proměnách během posledních let přináší kolektivní článek
Barbory Spalové, Jana Tesárka, Terezy Drábkové, Anety Hemerové
a Zuzany Peškové. Vychází z výzkumu realizovaného na Institutu sociologických studií FSV UK, zaměřeného na proměny společenského vztahu k římskokatolickým řádům (zkoumaných na konkrétních příkladech
metodou studií kolektivní paměti). Autoři se zaměřili na to, jak vybraná
řeholní společenství artikulují svoji identitu a jak tato společenství nahlíží mainstreamová společnost (prostřednictvím mediálních referencí).
Průhledy do konkrétních životů mnichů a mnišek poskytují rozhovory, jichž jsme do tohoto čísla zařadili hned několik: Nynější představitel komunity v Taizé, bratr Alois Löser, vypráví o speci$ickém životě
v tomto ekumenickém společenství. Jaké je to být představeným řeholní
komunity, přibližuje také františkánský kvardián Šebestián Pavel Smrčina. Se Ctihodnou Visuddhi, zatím jedinou buddhistickou mniškou žijící
v ČR, hovořil Zdeněk Vojtíšek o zkušenostech ze Srí Lanky i o jejích aktivitách v českém prostředí. O životě zenového mnicha v Koreji i návratu do laického života vypráví Michal Rachůnek. Svérázný a odlehčující vhled nabízí na poslední stránce (last but not least...) komiksový příspěvek Madhusúdana dáse, mnicha hnutí Haré Kršna.
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